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RESUMO 

 

Este trabalho visa à construção de um protótipo de Robô para linhas de processo, o qual 
tem por finalidade mover peças e/ou produtos de um ponto a outro em um ângulo de 90° 
utilizando uma garra, no caso apresentado “escovas de dente”. Este protótipo é composto 
por várias peças e componentes que compreende as áreas de elétrica, eletrônica 
pneumática e mecânica, dispostos em um suporte e caixa feita de lexan. Com os 
conhecimentos adquiridos ao longo da graduação e, com apoio de profissionais de 
algumas áreas especializadas, foi possível a construção desse protótipo. O mesmo serve 
como ferramenta bastante funcional em indústrias, pois se tratando de um protótipo e, 
tendo em vista suas diversas aplicações como: o controle de Qualidade, o qual retira 
amostras de material para análise; deslocamento da matéria – prima de uma esteira para 
outra em processo; na reposição de materiais e transporte do mesmo durante o processo; 
em serviços que exijam trabalho minucioso; etc. O mesmo pode ser implementado com 
peças mais elaboradas, e com o auxílio de sensores e atuadores, pode contribuir na 
redução de custos eliminando trabalhos braçais (pessoas), diminuindo perdas de processo 
e riscos ergonômicos como bursites e tendinites. 
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ABSTRACT 

 

This work aims to build a prototype robot to process lines, which aims to move parts and / 
or products from one point to another at an angle of 90° using a claw, the case presented 
"toothbrushes". This prototype is composed of various parts and components comprising 
the areas of electrical, electronics, pneumatics and mechanical support and arranged in a 
box made of lexan. With the knowledge gained throughout of the graduate, and support 
professionals with some specialized areas, it was possible to build this prototype. The same 
tool serves as quite functional in industries because it comes from a prototype and in view 
its various applications such as: Quality control, which removes material samples for 
analysis; displacement of matter - a belt press to another in the process, the replacement of 
the same materials and transportation during the process; services that require meticulous 
work, etc.. The same can be implemented with more elaborate pieces, and with the help of 
sensors and actuators, can help reduce costs by eliminating manual labor (people), 
reducing process losses and ergonomic hazards such as bursitis and tendonitis. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1- Antecedentes do projeto 

 
O avanço tecnológico das últimas décadas teve reflexo direto na organização das 

indústrias, as quais buscam minimizar seus custos industriais através da adoção de diversos 

modelos de produção. Neste contexto, destacam-se a automação programável, relativa à 

fabricação em série de pequenos e médios lotes de produtos, e a automação flexível, referida à 

fabricação de lotes variáveis de produtos diversos. 

Os robôs industriais têm sido muito utilizados nos processos de automação 

programável e flexível, pois são essencialmente máquinas capazes de realizar os mais 

diversos movimentos programados, adaptando-se às necessidades operacionais de 

determinadas tarefas e empregando garras e/ou ferramentas oportunamente selecionadas. 

Por esses motivos encontram-se robôs empregados em várias tarefas em indústrias de 

diversos setores, podendo ser robôs diversificados, de controles clássicos à inteligência 

artificial. 

 

1.2- Motivação 

 
Esse trabalho proporciona a nós profissionais da área de engenharia, fazer o paralelo 

entre todos os conhecimentos adquiridos dentro da área acadêmica, com nossas experiências 

profissionais vivenciadas na prática em empresas da região e, ainda considera a observação do 

contexto atual criado pelas tendências industriais. 
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Encarado como desafio, o mesmo possibilita o aprendizado imediato de situações que 

se pode encarar no dia-a-dia da profissão, como planejamento de projeto e custos, produção, 

qualidade, trabalho em equipe, situações não esperadas, entre outros. 

 

1.3- Problema 

 
Em 2005, através das experiências vividas numa indústria multinacional em São José 

dos Campos, a qual fabrica produtos de higiene pessoal, tive a oportunidade de diagnosticar e 

desenvolver um protótipo em seu processo para garantir a eficácia na produção, sua qualidade 

e diminuir riscos ergonômicos ao trabalhador que nela estivesse atuando.  

O processo se tratava de uma esteira onde as escovas dentais eram transportadas e, ao 

final da mesma ficava uma pessoa para a retirada dessas e após, sua alocação em outra esteira 

paralela para embalagem dos produtos. O problema era que além do custo para manter essa 

pessoa trabalhando exclusivamente na ponta da esteira, existia o fator qualidade do produto e 

o mais importante era o risco ergonômico sofrido por esse funcionário. 

Através de peças e equipamentos dispostos no almoxarifado (baixo custo), juntamente 

com a equipe responsável pelo projeto, fizemos a implantação do protótipo o qual ficou 

atuando por mais 3 anos quando a empresa resolveu projetar uma novo modelo. 

 

1.4- Objetivos 

 
Apresentar informações e gerar conhecimentos específicos importantes de outras áreas 

como mecânica e ciência da computação, visto que os campos de atuação do Engenheiro 

Eletricista são diversos e o curso de graduação em Engenharia Elétrica e Eletrônica da 

FEAU/UNIVAP habilita o profissional para atuar em equipes multidisciplinares e também 

para utilizar de várias alternativas tecnológicas e de informática, dentre elas, a robótica, 
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automação, controle e projetos de instalações elétricas de processos industriais, comerciais e 

residenciais. 

Apresentar o protótipo de robô para linhas de processo, visando conhecimentos na 

área de controle e automação, tendo como resultado um sistema eletromecânico programado, 

podendo ser implantado em linhas de processo para atender necessidades diversas como 

custo, qualidade, precisão, produtividade e ergonomia. 

 

1.4.1- Objetivos específicos 

 

• Cálculo de estruturas mecânicas do robô, implementando acessórios e componentes que 

facilitem seu funcionamento; 

• Peças e componentes a baixo custo visando redução do valor do projeto. 

• Projetar e construir os circuitos de controle eletrônico e fontes. 

• Implementar os sistemas mecânico e eletrônico integrados, funcionando num sistema 

eletromecânico programado operacional. 

 

1.5- Justificativas 

 
Uma vez analisado o processo, visto que havia a necessidade de um projeto que 

atendesse a necessidade do mesmo, e que seu custo material era nulo uma vez que todos os 

materiais, bem como os dispositivos a serem utilizados para tal finalidade foram 

disponibilizados pelo almoxarifado e, tendo em vista o desenvolvimento tecnológico e o 

potencial dos profissionais em uma empresa desenvolvida, justifica – se condição de aceitação 

desse protótipo.  

Apesar de já existirem em indústrias um processo para cada tipo de produto, este surge 

como um aliado para um setor que tenha um problema com limitações na transferência de 
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pequenos produtos e não de mão-de-obra humana para um trabalho simples, e o faça com 

qualidade, eficiência e segurança, como por exemplo, a considerada como base para este 

trabalho, a tarefa de transferência de escovas de dente de uma posição para outra. Empresas 

que tenham os recursos financeiros reduzidos e não consigam a implantação de robôs de 

grande porte, também podem utilizar dessa ferramenta com um pouco mais de investimento, 

já que este projeto tornou-se específico no que tange seus objetivos. 

 

1.6- Alcances e limitações 

 
Este trabalho apresenta várias áreas do conhecimento, porém o mesmo dará ênfase na 

parte geral construtiva dos conceitos de um robô (robótica), e na parte de controles e 

eletrônica de potência, com apresentação dos desenhos elaborados e elemento final: o 

protótipo. 

Não será apresentada parte detalhada das peças mecânicas e cálculos detalhados das 

mesmas, devido ao projeto apresentar referências. Também não desenvolveremos novas 

teorias, empregando os conhecimentos adquiridos durante o curso e experiências 

profissionais. 
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2. HISTÓRICO 

 
Ao longo da história, o ser humano sempre utilizou ferramentas e utensílios que o 

auxiliaram na realização de diversas atividades cotidianas relacionadas às suas necessidades 

de sobrevivência. 

Segundo DE MASI (1999), diversas invenções propiciaram a necessária bagagem 

tecnológica para a gradual substituição do homem pela máquina, porém, somente quando 

ocorre de forma sistemática a aplicação da ciência à indústria há uma concreta alteração do 

cenário, resultando na sociedade industrial.  

A partir da máquina a vapor desenvolvida por James Watt em 1769, houve um 

acentuado progresso em termos de automação de processos produtivos. A produção industrial 

em larga escala e os meios de transporte revolucionaram social e economicamente as relações 

humanas, (DE MASI, 1999). 

O termo robô foi originalmente utilizado em 1921 pelo dramaturgo checo Karen 

Capek, na peça teatral “Os Robôs Universais de Russum (R.U.R.)” como referência a um 

autômato que acaba rebelando-se contra o ser humano. Robô deriva da palavra "robota" de 

origem eslava, que significa "trabalho forçado". (SCHIAVICCO e SICILIANO, 1995) 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Figura 2.1- Robô R.U.R 
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Na década de 40, o escritor Isaac Asimov tornou popular o conceito de robô como 

uma máquina de aparência humana não possuidora de sentimentos, onde seu comportamento 

seria definido a partir de programação feita por seres humanos, de forma a cumprir 

determinadas regras éticas de conduta. (SCHIAVICCO e SICILIANO, 1995) 

 

Figura 2.2- Robô Robbie (criado por Asimov) 

O termo robótica foi criado por Asimov para designar a ciência que se dedica ao 

estudo dos robôs e que se fundamenta pela observação de três leis básicas (SCHIAVICCO e 

SICILIANO, 1995): 

1ª - Um robô não pode fazer mal a um ser humano e nem consentir, permanecendo 

inoperante, que um ser humano se exponha a situação de perigo; 

2ª - Um robô deve obedecer sempre às ordens de seres humanos, exceto em 

circunstâncias em que estas ordens entrem em conflito com a 1ª lei; 

3ª - Um robô deve proteger a sua própria existência, exceto em circunstâncias que 

entrem em conflito com a 1ª e 2ª lei. 

A base tecnológica para os atuais robôs industriais foi desenvolvida a partir de 

pesquisas iniciadas logo após a Segunda Grande Guerra Mundial, quando foi construído um 

equipamento denominado teleoperador "master-slave" empregado em atividades de 

manipulação a distância de materiais radioativos e ou para exploração de petróleo e gás em 

plataformas marítimas. O sistema era formado de um manipulador "master", movido 
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diretamente por um operador humano responsável pelas seqüências de movimentos desejados, 

e um manipulador "slave" capaz de reproduzir os movimentos realizados remotamente pelo 

"master" (Figura 2.3). Os vínculos entre os manipuladores "master" e "slave" eram realizados 

através de sistemas de transmissão mecânicos (FU, GONZALES 1987). 

  

Figura 2.3- Teleoperador Master Slave 

A UNIMATION Inc. instalou o primeiro robô industrial, denominado UNIMATE 

(Figura 2.4), no chão-de-fábrica de uma empresa em 1961. O projeto deste robô resultou da 

combinação entre os mecanismos articulados e garras usados no teleoperador "master-slave" e 

a tecnologia de controle desenvolvida em máquinas operatrizes com comando numérico.  

 

Figura 2.4- Robô Unimate 
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Desde então, o constante desenvolvimento tecnológico nas áreas de mecânica, elétrica, 

eletrônica, ciência da computação, materiais e logística da produção contribuiu para o 

aumento da confiabilidade nos componentes empregados em projetos de robôs e a redução 

dos custos para a sua implementação em atividades industriais. 
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3. ROBÓTICA INDUSTRIAL 

 

3.1- Sistema de produção e aplicações de robôs 
Um sistema de produção tem por objetivo agregar valor a produtos, ou seja, a partir de 

uma entrada de materiais a serem processados: matérias-primas, peças básicas ou conjuntos 

de peças (sub-grupos); o sistema de produção irá fazer algum processo de transformação 

sobre estes materiais, resultando em produtos processados com valor comercial mais elevado. 

Estes podem ser produtos acabados aptos a serem comercializados diretamente no mercado 

ou ainda produtos intermediários que serão utilizados posteriormente na construção de 

produtos acabados, (BOUTEILLE, 1997). 

O uso de robôs industriais no chão-de-fábrica de uma empresa está diretamente 

associado aos objetivos da produção automatizada, a qual visa: 

- Reduzir custos dos produtos fabricados, através de diminuição do número de pessoas 

envolvidas na produção, aumento da quantidade de produtos em um dado período 

(produtividade), melhor utilização de matéria-prima (redução de perdas, otimização do 

aproveitamento), economia de energia, etc; 

          - Melhorar as condições de trabalho do ser humano, por meio da eliminação de 

atividades perigosas ou insalubres de seu contato direto; 

          - Melhorar a qualidade do produto, através do controle mais racional dos parâmetros de 

produção; 

       - Realizar atividades impossíveis de serem controladas manualmente, como por exemplo, 

a montagem de peças em miniatura, a coordenação de movimentos complexos e atividades 

muito rápidas (deslocamento de materiais). 

A grande maioria de robôs são utilizados pelas indústrias para tarefas repetitivas e 

simples como pintura, solda, e montagens. Os consumidores em geral dessas máquinas são as 

indústrias automobilísticas, químicas e eletroeletrônicas. 
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Estima-se que em 2004 atingiu-se a quantidade de 1 milhão de robôs industriais em 

todo o mundo. Hoje em dia, o mercado de robótica global, de acordo com relatórios recentes, 

tem sido estimado em cerca de 17,3 bilhões de dólares e deve crescer a uma taxa projetada de 

cerca de 4% ao ano, atingindo cerca de 21,4 bilhões de dólares até 2014. Estima-se que os 

robôs domésticos e profissionais irão inverter esta situação até 2014 e representar cerca de 

70% do mercado de robôs. Muito disso se baseia na utilização de robôs para servir uma 

população cada vez mais envelhecida e envaidecida. 

As indústrias ligadas ao setor automobilístico, como montadoras e fornecedoras de 

autopeças são as maiores usuárias de robôs industriais no país. Cerca de 900 unidades (20% 

do total) foram empregadas em pequenas e médias indústrias, (ROMANO, 2000) 

No gráfico apresentado abaixo, observa-se que houve um acréscimo de 900% no 

número de robôs no período de 1995 a 2000, isso a 12 anos atrás   e, a tendência é de 

crescimento, (ROMANO, 2000). 

 

Gráfico 1- Evolução histórica do número de robôs industriais de seis eixos no Brasil de 1995 a 2000. 

 

A empresa ABB Robotics é a líder no mercado brasileiro com 33% das vendas de seus 

produtos, representa através da Tabela 1, a distribuição de robôs industriais de seis eixos por 

aplicação industrial no mercado brasileiro. 
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Tabela 1- Distribuição percentual de robôs ABB por aplicação industrial no Brasil. 

 

3.2- Configurações de um robô 

 

Robô industrial é formado pela integração dos seguintes componentes, (RIVIN, 1988). 

 

3.2.1- Manipulador 

 

Refere-se principalmente ao aspecto mecânico e estrutural do robô. 

Consiste da combinação de elementos estruturais rígidos (corpos ou elos) conectados 

entre si através de articulações (juntas), sendo o primeiro corpo denominado base e o último 

extremidade terminal, onde será vinculado o componente efetuador (garra ou ferramenta). 

 

Figura 3.2.1- Esquema de um Manipulador 
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3.2.1.1- Elos 

Os elos rígidos apresenta grau de flexibilidade quando submetidos a esforços durante a 

realização de uma tarefa, sejam estes de natureza estática ou dinâmica. 

Os materiais mais empregados nas estruturas são alumínio e aço. Mais recentemente 

têm sido usados fibras de carbono e de vidro, materiais termoplásticos e plásticos reforçados. 

 

3.2.1.2- Juntas 

 

Utiliza - se dois tipos básicos de juntas para compor um par cinemático formado por 

dois elos adjacentes: junta de rotação ou junta prismática (translação). O uso destas juntas 

visa tornar mais simples o processo de montagem e/ou fabricação dos componentes 

mecânicos que compõe uma junta. Outra vantagem refere-se ao controle do movimento 

relativo entre os elos que depende de apenas uma variável de posição. 

O número de graus de liberdade que um robô apresenta é o número de variáveis 

independentes de posição que precisam ser especificadas para se definir a localização de todas 

as partes do mecanismo, de forma inequívoca. O robô industrial é normalmente uma 

combinação de elos e juntas. Portanto, o número de juntas equivale ao número de graus de 

liberdade. 

 

3.2.1.3- Sistema de transmissão 

 

A movimentação de cada corpo ocorre devido a transmissão de potência mecânica 

(torque/força e velocidade angular/linear) originada de um atuador. Os sistemas de 
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transmissão são componentes mecânicos cuja função é transmitir potência mecânica dos 

atuadores aos elos. 

Dentre os componentes de transmissão mais usados tem-se engrenagens (dentes retos, 

helicoidais, cremalheira e pinhão, cônicas), fusos de esferas recirculantes, correias e polias 

dentadas, correntes, cabos, fitas de aço, engrenagens planetárias e engrenagens harmônicas. 

A escolha destes componentes depende de parâmetros de projeto como a potência 

transmitida, os tipos de movimentos desejados e a localização do atuador em relação à junta 

controlada. As características mais importantes de desempenho operacional em sistemas de 

transmissão são a rigidez e a eficiência mecânica. 

 

3.2.2- Atuadores 

 

Atuadores são componentes que convertem energia elétrica, hidráulica ou pneumática, 

em potência mecânica. Através dos sistemas de transmissão a potência mecânica gerada pelos 

atuadores é enviada aos elos para que os mesmos se movimentem. 

 

3.2.2.1- Atuadores hidráulicos e pneumáticos 

 

Os atuadores hidráulicos e pneumáticos podem ter a forma de cilindros lineares para 

gerar os movimentos lineares, ou motores para proporcionar deslocamentos angulares. Ambos 

são conectados a válvulas direcionais (pré-atuadores) que gerenciam a direção do 

deslocamento do fluido nos atuadores, a partir de sinais gerados de uma unidade de comando. 

O custo das válvulas direcionais de alto desempenho ainda permanece elevado. 

Os atuadores hidráulicos permitem a implementação de controle contínuo e acurado de 
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posicionamento e velocidade devido a incompressibilidade do fluido (óleo hidráulico), 

resultando numa elevada rigidez, porém isso pode tornar instável o controle de força. Outra 

característica é a elevada relação entre a potência mecânica transmitida pelo atuador e o seu 

peso, o que possibilita a construção de unidades compactas de alta potência. Uma bomba é 

utilizada para fornecer o óleo hidráulico para o atuador hidráulico através das válvulas 

direcionais. 

Os atuadores pneumáticos são utilizados em robôs industriais que operam com 

movimentação de cargas entre posições bem definidas limitadas por batentes mecânicos, o 

que caracteriza o movimento ponto-a-ponto. A baixa rigidez destes atuadores devido à 

compressibilidade do fluido (ar comprimido), permite que sejam obtidas operações suaves, 

porém esta característica o torna pouco preciso quanto ao controle de posicionamento entre as 

posições limites. A natureza binária do movimento destes atuadores (posição estendida ou 

retraída) implica em um controle simples e de baixo custo. Utiliza-se um compressor para 

fornecer o ar comprimido ao atuador pneumático através das válvulas direcionais. Para um 

correto funcionamento dos atuadores, convém a instalação de unidades de preparação (filtro, 

dreno, regulador de pressão com manômetro e etc.) no circuito de ar comprimido antes da 

entrada deste nas válvulas direcionais. 

 

3.2.2.2- Atuadores eletromagnéticos 

 

Os atuadores eletromagnéticos são os mais utilizados em robôs, principalmente 

atuadores do tipo motores de corrente contínua e de passo. Como vantagens pode-se citar a 

grande variedade de fabricantes disponíveis no mercado, o fato de os motores elétricos 

quando associados a sensores poderem ser empregados tanto para o controle de força quanto 

da posição do robô, e a facilidade de se programar seus movimentos, já que estes podem ser 
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controlados por sinais elétricos, permitindo desta forma a utilização de controladores de 

movimento. 

Os motores tipo corrente contínua (cc) são compactos e geralmente o valor de torque 

mantém-se numa faixa constante para grandes variações de velocidade, porém necessitam de 

sensores de posição angular (encoder) e de velocidade (tacômetro) para o controle de 

posicionamento em malha fechada (servocontrole). A máxima eficiência mecânica destes 

motores normalmente ocorre a velocidades elevadas, portanto é comum o uso de redutores de 

velocidade para se obter a redução de velocidade e conseqüentemente o aumento de torque 

necessários à transmissão de potência mecânica ao elemento movido. Atualmente os 

fabricantes de robôs utilizam os motores cc sem escovas ("brushless") devido à reduzida 

manutenção, decorrente da diminuição de desgastes e otimização da dissipação térmica entre 

o rotor e o estator. 

Os motores tipo passo podem funcionar em controle de malha aberta em posição e 

velocidade e são facilmente interligados a unidades de comando de baixo custo, porém a 

curva de torque decresce com o aumento da velocidade e em baixas velocidades podem gerar 

vibrações mecânicas. São mais empregados na movimentação de garras. 

Os motores de corrente alternada, os motores lineares e atuadores do tipo solenóide 

têm sido cada vez mais empregados em projetos de manipuladores mecânicos. Recentes 

pesquisas indicam que os materiais com memória de forma têm bom potencial para serem 

usados na construção de atuadores. 

 

3.2.3- Sensores 

 

Fornecem parâmetros sobre o comportamento do manipulador, geralmente em termos 

de posição e velocidade dos elos em função do tempo, e do modo de interação entre o robô e 
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o ambiente operativo (força, torque, sistema de visão) à unidade de controle. As juntas 

utilizadas para vincular os elos de um robô são normalmente acopladas a sensores. 

 

3.2.4- Unidade de controle 

 

Responsável pelo gerenciamento e monitoração dos parâmetros operacionais 

requeridos para realizar as tarefas do robô. Os comandos de movimentação enviados aos 

atuadores são originados de controladores de movimento (computador industrial, CLP, placa 

controladora de passo) e baseados em informações obtidas através de sensores. 

 

3.2.5- Unidade de potência 

 

É responsável pelo fornecimento de potência necessária à movimentação dos 

atuadores. A bomba hidráulica, o compressor e a fonte elétrica são as unidades de potência 

associadas aos atuadores hidráulico, pneumático e eletromagnético, respectivamente. 

 

3.2.6- Efetuador 

 

É o elemento de ligação entre o robô e o meio que o cerca. Pode ser de vários tipos. 

 

3.2.6.1- Garras 

 

O principal escopo de uma garra é pegar um determinado objeto, transportá-lo a uma 

posição pré-estabelecida e após alcançar tal posição, soltá-lo. São classificadas quanto à 
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maneira de segurar o objeto: internas ou externas ou quanto sua geometria: angular 

(tesoura), paralelo (linear).  

 

Figura 3.2.6.1- Garras classificadas quanto à geometria 

 

Figura 3.2.6.2- Garras classificadas quanto a maneira de segurar o objeto 

Podem estar sujeitas a condições extremas de temperatura, corrosão ou abrasão e os 

objetos a serem manipulados podem variar em tamanho, forma e peso durante o processo. A 

análise pode envolver inércia, centro de massa, forças de garra e fricção. Deve ser equipado 

com sensores de colisão ou mecanismos para acomodar sobrecargas.  

Garras mecânicas, traduzem alguma forma de força em uma ação que prende o 

objeto: elétrica, pneumática, hidráulica. Utilizam um mecanismo para segurar um objeto. 

Possui “dedos”, “mandíbulas” ou alguma maneira de pressionar o objeto. Dedos: geralmente 

podem ser trocados. Mandíbulas: fixas e maiores. A força aplicada deve ser maior que o peso 

do objeto, inclusive quando este estiver sob forças de aceleração. Geralmente as garras 
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possuem superfícies feitas para aumentar o atrito com o objeto (prevenindo que ele 

escorregue). O objetivo da garra é converter algum tipo de força para uma força para agarrar o 

objeto. 

Garras a vácuo usa o vácuo para segurar objetos. O poder de “grude” é proporcional ao 

grau de vácuo atingido. Também chamados de garras a sucção, possuem uma ou mais 

ventosas de borracha ou neoprene. Usadas para objetos planos ou com curvas e pode ser 

combinada com outras maneiras, como mecânica, gerando uma garra mista. Necessitam de 

apenas uma superfície para pegar a peça. Aplicam uma pressão uniforme na superfície da 

peça. A garra é relativamente leve e aplicável a uma ampla gama de materiais. Possui baixo 

custo. 

Garras magnéticas são similares às garras a vácuo. Levanta cargas metálicas usando um 

eletromagneto montado no manipulador. Toleram objetos de diversos tamanhos e conseguem 

segurar objetos com furos. Requerem apenas uma superfície para segurar o objeto. Apresenta 

como desvantagem, magnetismo residual na peça que pode causar problemas futuros. A 

atração magnética penetra no objeto, podendo levantar mais de um objeto ao mesmo tempo.  

Garras pneumáticas agarram os objetos a partir do ar comprimido. 

A escolha da garra depende de fatores que determinam a força necessária: peso do objeto, 

velocidade e aceleração durante a manipulação, fricção entre o objeto e a garra, restrições 

físicas da peça. 

 

3.2.6.2- Mãos robóticas 
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Quanto o maior número de graus de liberdades, maior a versatilidade, destreza e 

habilidade do atuador. Têm como referência as mãos humanas dotadas de 22 graus de 

liberdade Atuadores que possuam 3 ou mais dedos: 3 dedos: Tri-dactilos, 5 ou 6 dedos: Mão 

robótica. Mãos destras: cópias das humanas. Geralmente são sub-atuados.  

 

3.2.6.3- Ferramentas 

 

Ferramentas são os atuadores usados para realizar tarefas diferentes das “pick-up and 

place”. São de diversos tipos. Um robô pode manipular várias ferramentas em seguida. 

Existem ferrramentas para solda, corte, montagem, pintura, entre outras, de diversos tipos. 

Para soldagens existem: Solda Ponto (Spot), MIG, TIG.  
A ferramenta mais utilizada pelos manipuladores é a de solda ponto.  
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4. SISTEMA AUTOMATIZADO 

 

4.1- Definição de Robô  

 
Segundo a Robotic Industries Association (RIA), robô industrial é definido como um 

"manipulador multifuncional reprogramável projetado para movimentar materiais, partes, 

ferramentas ou peças especiais, através de diversos movimentos programados, para o 

desempenho de uma variedade de tarefas” (RIVIN, 1988). 

Uma definição mais completa é apresentada pela norma ISO (International 

Organization for Standardization) 10218, como sendo: "uma máquina manipuladora com 

vários graus de liberdade controlada automaticamente, reprogramável, multifuncional, que 

pode ter base fixa ou móvel para utilização em aplicações de automação industrial". (RIVIN, 

1988). 

 

4.2-Características básicas de um robô  

 

Algumas características comuns entre vários robôs projetados, gerou uma série de 

características que se tornaram padrões, visando facilitar o entendimento entre usuários e 

fabricantes de robôs e sistemas robóticos. 

Estas definem as principais características de funcionamento.  

 

4.2.1-Graus de Liberdade (DOF – Degree of freedom) 

 

Os graus de liberdade determinam flexibilidade de movimentação e/ou observação de 

algo. Cada eixo (ou articulação) existente no manipulador cria um grau de liberdade. 
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Objetos possuem 6 diferentes direções, nas quais podem se mover no espaço: 

Translações: No eixos x, y, z. 

Rotações: Roll (rotação ao redor do eixo x), Yaw (ao redor do eixo y, e Pitch (ao 

redor do eixo z). Abaixo apresentaremos a figura de um robô manipulador PUMA com 6 

DOF´s (Graus de Liberdade). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2.1- Robô PUMA com 6 DOF´s 

 

4.2.2-Envelope de trabalho 

 

É uma região no espaço tri-dimensional onde a mão ou ferramenta de trabalho que o 

manipulador consegue alcançar. Esse envelope de trabalho depende do projeto mecânico do 

robô. 

Abaixo veremos uma figura que ilustra um Envelope de trabalho, o qual podemos 

perceber algumas características bem peculiares, como por exemplo: 

-Maximum Envelope (máxima área de trabalho) - toda extensão que o manipulador 

consegue atuar; 



32 
 

-Restricted Envelope (área restrita de trabalho) - manipulador atua somente em uma 

área pré determinada; 

-Operating Envelope (Envelope de trabalho) - existe uma área de trabalho, mas o 

manipulador está programado para atuar somente numa área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2.2- Envelopes de trabalho 

 

4.2.3-Resolução 

 

Resolução é a menor mudança de posição possível que o robô pode realizar ou que seu 

sistema de controle pode perceber. Essa característica é determinada pelo projeto do robô e de 

seu controle. 

Existem três tipos de resolução: 

Resolução de programa (BRU- Basic Resolution Unit): É a menor mudança de 

posição que o programa de controle do robô pode comandar. Depende da capacidade de 
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memória, depende de quantos bits podem ser usados para endereçar os pontos que o robô quer 

acessar. 

Resolução de controle: É a menor mudança de posição que o dispositivo sensor do 

sistema de controle consegue captar. O melhor desempenho é obtido quando a resolução de 

programa é igual a resolução de controle. Muitos autores unem estas duas resoluções, 

chamando-as apenas de resolução de controle. 

Resolução espacial: É a resolução de programa e de controle degradadas por 

imprecisões mecânicas. Pode ter aumento em função do aumento da precisão de programa. 

 

4.2.4-Acurácia 

 

É a exatidão, ou seja, precisão; a habilidade do robô posicionar o atuador em uma 

posição do espaço. Ela depende do tipo do robô e da precisão no controle de cada junta. A 

acurácia depende da carga, onde cargas maiores causam deflexões maiores, que degradam a 

acurácia. 

 

4.2.5-Repetitibilidade 

 

É a capacidade de voltar a um ponto do espaço pré-determinado. É uma medida 

estatística. Se a posição desejada não é atingida, mas sempre o mesmo erro acontece, então a 

acurácia é ruim, mas a repetibilidade é boa. Descreve o erro do robô, mas não em posições 

absolutas. É muito usada pelos fabricantes. A repetibilidade não depende da carga. 
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4.2.6-Carga e tamanho 

 

Carga é o peso máximo que o robô é projetado para operar repetidamente com a 

mesma acurácia. 

Tamanho é o tamanho total do robô. 

 

4.2.7- Velocidade e ciclo 

 

Velocidade é a velocidade máxima que a ponta do robô consegue se mover quando 

totalmente estendido. 

Ciclo é o tempo que um robô leva para pegar um objeto em uma certa posição e 

colocar em outra, retornando ao ponto de partida.  

 

4.2.8- Flexibilidade estática 

 

Deslocamento do atuador em resposta a uma força ou torque exercido sobre o mesmo.  

Uma alta deformação significa que o pulso é movimentado bastante com o uso de uma 

força pequena. É importante, porque pode reduzir a precisão do robô, quando ele 

estiver pressionando a ferramenta contra uma peça a ser trabalhada. 

 

4.2.9- Overshoot 

 

A máxima distância em respeito ao ponto desejado, durante a estabilização. Quantifica 

a capacidade do robô para parar de forma suave e precisa e um ponto. 
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5. PROTÓTIPO 

 

5.1- Conceitos sobre projeto de robô 

 

O projeto criado a partir de uma base de lexan (material reciclado), nela instalado uma 

base de chapa de ferro a qual faz suporte ao conjunto de válvulas (componentes doados), 

conectadas as saídas a um CLP (dispositivo doado), o qual comandava através de sua lógica 

imposta em sua memória as funções pertinentes a alimentação de ar comprimido externa 

(compressor). 

Acima da base de lexan, monta – se uma braço articulador com cilindros atuando a 

partir do acionamento das válvulas, as quais liberam o ar comprimido em uma seqüência 

lógica imposta pelo CLP. Uma base de chapa de aço 1020 (material reciclado) suporta uma 

outra chapa propriamente desenhada para segure o suporte da garra, ambos de material 

alumínio (material cedido), com isso temos a base de suporte ou manipulado o qual abaixo 

tem – se uma válvula giratória (material cedido), dimensionada para atuar em um ângulo de 

180°. 

A garra (material cedido) é movimentada a partir dos cilindros que atuam de forma 

linear alimentados pela força mecânica exercida pelo ar comprimido com relação a lógica 

imposta do CLP, ela segura a escova em um material suportado por uma base de seleron 

(material reciclado), e uma peça de alumínio desenhada tanto para suporte da escova com 

quanto suporte de um pequeno cilindro o qual tem a função de empurrar 2 pinos dentro da 

peça de alumínio que segura ou não a escova, esse por sua vez tem uma alimentação 

independente e manual vista externamente (ver elemento final 5.6). 
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Ao final vê se um projeto capaz de realizar um trabalho específico com bom 

desempenho, acurácia e repetibilidade em função de conhecimentos técnicos envolvendo 

diversas áreas com eletrônica, mecânica e instrumentação. 

No projeto foi considerado: 

- dimensionamento de atuadores, mecanismos, circuitos eletrônicos (hardware), 

unidades de controle e potência; 

- cálculos estruturais; 

- fabricação e montagem de peças de precisão; 

- seleção de materiais; 

- planificação dos movimentos; 

- simulação; 

- desenvolvimento de técnicas de programação para o sistema de controle, sistema 

operacional e, testes de desempenho. 

Os robôs são máquinas de programação flexível projetadas para operar em diversas 

situações, logo, as especificações de operação fornecidas pelo fabricante são de caráter geral e 

relacionam-se a: volume de trabalho, capacidade de carga, velocidade máxima, precisão e 

repetibilidade. 

 

5.2 Composição do protótipo 

 

O projeto necessitava de um braço articulado com rotação de 180° e uma garra 

projetada para alcançar e pegar o objeto, no caso escovas dentais. Para isso Foi projetado uma 

caixa de lexan, onde dentro continha: 

- CLP MicroLogix 1000 (Ref. 1761-132BWA) da Allan Bradley, dispositivo este 

encontrado em almoxarifado e com características pertinentes a configuração de nosso 
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projeto, pois havia a necessidade de um controle lógico no acionamento de válvulas 

pneumáticas; 

- Válvulas MFH-5-1/8 e Válvulas MFH-3-1/8, dispositivo controlado externamente 

para a função de acionar os cilindros através de ar comprimido; 

- Cilindro DSR-25-180-P, Cilindro ADV-20-25 A, Cilindro ADV-20-10 A, Cilindro 

AV-12-4, Cilindro DSNU-10-50 A, dispositivo atuante no processo, o qual aciona através de 

meios mecânicos as partes móveis do robô; 

As especificações detalhadas podem ser consultadas nos catálogos e documentos 

anexos.  

Todos os materiais e componentes exceto lexan, cabos, e conectores foram doados por 

uma empresa de higiene de produtos pessoais, isso fez com que a idéia do projeto fosse 

efetivada, caso contrário seria inviável a realização do mesmo devido ao alto custo do CLP, 

bem como as válvulas e os cilindros. 

 

5.3- Configurações e características 

 

Movimento por meio de coordenadas cilíndricas: Altura, Rotação Extensão do braço. 

Envelope de trabalho cilíndrico. 

 

Figura 5.3- Envelope de trabalho do protótipo. 
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Devido a essa configuração e por apresentar vantagens como: alcançar todo seu 

entorno, eixos rígidos e eixos de rotação de fácil construção, vimos que sua aplicação é mais 

interessante em linhas de processo para produtos que não necessitem de muita complexidade 

para serem manipulados, mas que ainda sim, exijam uma constância na sua produção, para 

que atendam necessidades de qualidade ou mesmo redução de custos em produção. 

Podemos classificá-lo de terceira geração, que surgiram entre final dos anos 90 até 

presente data, onde há PLCs (Programador Lógico Programável) que controlam tarefas 

permitindo facilidade de reprogramação. 

Contém os quatro componentes básicos de um robô:  

Manipulador: unidade mecânica que tem movimentos similares de um braço humano. 

Atuadores: Peça anexada no ponto de montagem: garra, projetada para agarrar, 

levantar e segurar os objetos. A garra do protótipo tem desenho simples e leve, do tipo garra 

mecânica, angular (dependente da geometria) e externa (dependente da forma de segurar o 

objeto).  

 

 

                               

                                                  Figura 5.3.1- Garra do protótipo 

Garras  
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Controlador: um dispositivo de processamento de informações que inicializa, termina 

e coordena os movimentos e as seqüências de operações do manipulador. Utilizamos o PLC 

Micrologix 1000 da Allen Bradley. Ele se comunica com os sensores e o maquinário em 

geral. 

                             

                                                        Figura 5.3.2- Controlador 

Fonte de energia: Pneumática e elétrica, para alimentação das válvulas e do CLP, 

respectivamente. A escolha dessas fontes de energia teve a ver com carga considerada, custo e 

espaço considerado necessário. Segue esquema pneumático: 

 

Figura 5.3.3- Esquema pneumático 

CLP (Controlador Lógico 
Programável) 

Válvulas 
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O protótipo é composto por três graus de liberdade. A acurácia e repetitibilidade 

consideradas boas de acordo com o proposto para o projeto, conseqüência da qualidade dos 

componentes e dispositivos utilizados no projeto.. 

O sistema em estudo, possui vários outros sub-sistemas, composto de várias peças.  

O conjunto apresenta todos os tipos de tensões, ou seja, tração, compressão, 

cisalhamento, flambagem, torção e/ou flexão e muitas vezes estas encontram-se combinadas. 

No entanto, verificou-se que mesmo para os efeitos combinados para as seções críticas as 

tensões finais são inferiores as tensões admissíveis do material, assim sendo o conjunto 

atendeu aos critérios de dimensionamento.  

O teste foi realizado com carga de 40g referente ao produto em questão (escova de 

dente), aceita uma mudança de rotação de 20 rpm para o estado em repouso (rotação nula) em 

um tempo de 10ms, simulando uma carga de impacto. 

O conjunto total tendo uma dimensão de 355mmx430mmx470mm (Largura, 

comprimento e altura), com peso total de 14,38kg. 

Os materiais doados foram redimensionados para atender o projeto. 

 

5.4- Memorial de Cálculo- Máxima carga de trabalho 

 

 O cálculo da máxima carga de trabalho é importante, pois visa fixar um limite máximo 

que todo sistema suporta. Tomando conhecimento de conceitos de física e considerando o 

sistema mecânico, faz-se neste item, o cálculo da maior carga suportada pelo sistema 

pneumático em função da pressão de trabalho. Sabendo que: P= F / A (Pa). 

Onde:    P= Pressão de trabalho: 

              F= Força resultante da pressão de trabalho, (N); 
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              A= Área do pistão, (m²) 

Como dados de projeto tem-se: 

P= 4 (bar) = 4 x  

 (N/m²) = 4 x         (Pa) 

A= π x R² (m²) = π  x (12,5 x   )² (m²) 

Assim:  

P= F / A (Pa) 

4x       = F / π x (12,5 x  )² (m²) 

F= π x (12,5 x  )² x 4x         (N) 

F= 196,350 (N). 

Sabendo que esta força deverá ser igual ao peso máximo suportado,pode-se calcular a massa 

máxima levantada pelo sistema: 

P= F (N) 

M máximo x G = F (N) 

M máximo x G = 196,350 (N) 

Para G = 9,81 (m/s²) tem-se: 

M máximo x 9,81 (m/s²) = 196,350 (N) 

M máximo = 196,350 (N) / 9,81 

M máximo = 20,00 kg. 

Logo, a máxima carga levantada para uma pressão de 4 bar será de 20,00 kg. O que atende 

perfeitamente o projeto,visto que consideramos uma carga de até 500g. 

 

5.5- Controle 
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Para que houvesse o controle do sistema montado e configurando assim um sistema 

robótico, foi utilizado para controle das funções do mesmo o controlador programável 

MicroLogix da Allen-Bradley, este pertencente a Rockwell Automation. Ele está configurado 

em tamanho pequeno e grande performance. É um controlador considerado de baixo custo, 

inclusive pela empresa que o fabrica, tem característica microscópica – de 120x80x40mm, 

oferecendo adequação completa de capacidade de controle para o projeto considerado.   

Através de um controle externo ligado ao CLP via cabo serial e conector DB9, 

obtemos as funções de controle do robô com relação ao acionamento das válvulas e atuadores. 

Possui entrada de 24Vcc, inclui um contador incorporado de alta velocidade e energiza 

as saídas adequadamente. Taxa de desempenho rápida para o projeto considerado. Permite 

uma taxa de desempenho 1,5 ms para um programa de 500 instruções. Possui filtros de 

entrada CC ajustáveis, permitindo customizar o tempo de resposta de saída e rejeição a ruído, 

ajustando-se as necessidades da aplicação. 
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Segue esquema elétrico do projeto, utilizando o microcontrolador Micrologix.

 

 

Tem memória EEPROM incorporada. Retêm toda lógica e dados se  o controlador 

perder alimentação, eliminando a necessidade de backup de bateria ou módulo de memória 

separado. 

O Micrologix, por característica, tem uma faixa de funcionalidade necessária para 

endereçar diversas aplicações. Seu controlador usa os seguintes tipos de instruções: 

Instruções básicas: representam os circuitos lógicos físico para controle de uma 

máquina. Exemplos: contador crescente/decrescente, examinar se fechado ou aberto, 

monoestável de borda ascendente, energizar saída, temporizador retentivo de energização, 

temporizador de energização. 

Figura 5.4 - Esquema elétrico do 
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Instruções de comparação: usadas para testar pares de valores para condicionar a 

continuidade lógica de uma linha. Exemplos: Igual, maior que, menor que, diferente, etc. 

Instruções de Manuseio de Dados: convertem informações, manipulam dados no 

controlador e realizam operações lógicas. Exemplos: Codificar, decodificar, carga/descarga, 

mover,negar, conversão para BCD, E, OU, NOT. 

Instruções de Comunicação: Essa instrução permite que os dados sejam lidos/escritos para 

outros dispositivos.  

Instruções Aritméticas: Estas instruções assumem dois valores de entrada, realizam funções 

aritméticas específicas e colocam o resultado em um local de memória atribuído. Exemplos: adição, 

multiplicação, divisão, raiz quadrada. 

Instruções de Controle de Fluxo de Programa: Estas instruções controlam a seqüência na 

qual seu programa é executado. Exemplo: Entrada imediata, saída imediata, salto  para subrotina, fim, 

etc. 

Instruções Específicas de Aplicação: Estas instruções permitem que você use uma única 

instrução ou par de instruções para realizar operações complexas comuns. Exemplo: Deslocamento 

de Bit para a Direita/ Deslocamento de Bit para a Esquerda, Interromper Subrotina, 

Habilitar/Desabilitar Interrupção do Temporizador Regulável, entre outros. 

Instruções do contador de alta velocidade: Estas instruções configuram, controlam e 

monitoram o contador de hardware do controlador. Exemplo: Habilitar/Desabilitar o contador de 

alta velocidade, carga do Contador de alta velocidade, resetar o Contador de alta velocidade. 

Esse dispositivo não teve um padrão ou uma condição para que fosse escolhido para o 

projeto, simplesmente foi doado e atendia as necessidades do robô. 
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Segue esquema do programa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.5- Programa do robô 

Essas são algumas das configurações de controle que atende esse projeto, já que o 

mesmo contempla baixo custo, uma vez que os componentes, bem como os dispositivos 

utilizados no projeto não foram comprados, mas sim doados. Outras, podem ser consultadas 

detalhadamente no Manual de usuário do Micrologix 1000 que encontra-se em anexo. 

 

5.6- Elemento final: o protótipo  
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Segue abaixo imagens do projeto finalizado.    

 

 

Figura 5.6- Vista lateral do Protótipo de robô  

    

Figura 5.6.1- Vista lateral do Protótipo de robô com a parte controladora 
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    Figura 5.6.2- Vista de cima do Protótipo de robô  

     

  

     

    Figura 5.6.4- Vista traseira com a parte controladora 

 

Figura 5.6.3- Vista frontal do Protótipo de robô 
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Para compreensão mais detalhada (técnica) do mesmo, segue nos anexos em ordem os 

catálogos das peças e acessórios utilizados e, também o desenho do esquema elétrico e 

pneumático do CLP, feito no software Auto Cad 2010. 

 

5.7 Manual de instruções 

 

5.7.1 Recomendações de segurança 

 

Alguns cuidados são necessários para bom uso do equipamento e sua durabilidade 

quando tratando-se de sua manutenção quando aplicável. Segue algumas orientações: 

- Manusear equipamento em local adequado, de acordo com sua aplicação e normas 

cabíveis de segurança ao usuário; 

- Na manutenção, desligar o dispositivo da energia elétrica; 

- Fechar o ar comprimido, havendo manutenção; 

- Evitar qualquer impacto que possa causar danos ao equipamento ou usuário; 

- Cuidados com fios e cabos do equipamento de maneira a evitar choques elétricos, 

causando danos a usuário ou equipamento; 

- Manter a proteção equipamento sempre fechada, de maneira a evitar o acúmulo de 

poeira e/ou sujeira; 

- Manter distância de segurança. Aproximadamente 600mm do equipamento, de 

maneira a evitar acidentes, uma vez que o equipamento apresenta movimentação quando é 

acionado o ar comprimido e a energia elétrica. 

- Qualquer outra orientação pode ser implementada a estas, de acordo com 

necessidade e normas da empresa que o utiliza, havendo sempre, o cumprimento das 

orientações citadas acima. 
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5.7.2- Operação 

 

Atendendo as recomendações de segurança, o equipamento pode ser utilizado. Segue 

orientações de operação: 

- Manter a distância prevista como segurança. 

- Ligar o ar comprimido. 

- Conectar o controle remoto e energizar o equipamento em 220V. 

São oferecidas duas maneiras de operação: Manual e Automática. 

• Operação Manual: Apertar a tecla MAN do controle remoto e ficar 

pressionando até o movimento cessar. 

            Apertando a tecla AVN, serão executados todos movimentos sistematicamente. 

• Operação Automático: Apertar a tecla AUT. do controle remoto. 

 

Os movimentos do equipamento sendo executados em modo manual, podem ser 

executados em modo automático novamente, seguindo a orientação:  

- O conjunto deve permanecer na posição inicial, sendo esta: a pinça encontrar-se ao 

lado do grampo e o elevador avançado. 

 

5.7.3- Plano de manutenção preventiva e Lubrificação 

 

Tanto o plano de manutenção como quanto o de lubrificação deste ou qualquer outro 

equipamento é de fundamental importância para seu bom funcionamento e eficiência na 

execução do trabalho. 

De maneira a prolongar a durabilidade e bom funcionamento do equipamento, alguns 

cuidados podem ser tomados. Segue: 
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5.7.3.1- Plano de manutenção preventiva 

Item Componente Período Verificação 

1 Rolamento axial de esfera 4 meses 
Verificar se não há ruídos e/ou 

vazamentos do lubrificante. 
Caso haja, trocar o rolamento 

2 Rolamento linear 2 meses 
Verificar se não há ruídos. Caso 

haja, trocar o rolamento 

3 
Válvulas, Cilindros e 

Conexões 
6 meses 

Verificar se não há vazamento. 
Caso haja, trocar reparo 

1 Inspeção geral   

Verificar o aperto dos parafusos, 
limpeza externa completa com 

pano limpo; funcionamento 
geral do dispositivo; 

 

Tabela. 2- Plano de manutenção preventiva 

 

5.7.3.2- Plano de lubrificação 

Item Componente Período Realização 

1 Graxa NPC00 MOLYPART 6 meses 
Troca do lubrificante do 

rolamento axial 

2 Eixos da pista de rolamento 6 meses Lubrificar 

Obs: 
Nos rolamentos lineares não há necessidade de lubrificação, pois os mesmos 

são blindados e já vem lubrificados de fábrica. 

 

Tabela. 2- Plano de lubrificação 
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6. CONCLUSÕES 

 

Concluímos que o projeto atendeu o objetivo do trabalho, de maneira sucinta e 

concisa.  

Através de materiais recicláveis como lexan, conectores, chapa de ferro e componentes 

doados como válvulas, cilindros e CLP, montamos um projeto eficaz e completamente viável 

as necessidades envolvidas em uma linha de processo onde se deseja uma alta qualidade, alta 

produtividade, alta confiabilidade, diminuindo riscos físicos e principalmente custos. 

Com os conhecimentos adquiridos ao longo da graduação, e a experiência prática no 

desenvolvimento neste trabalho, conseguimos enxergar os verdadeiros conceitos da 

engenharia, as pesquisas, o planejamento, o controle de produção, os custos envolvidos no 

projeto, contribuíram para que pudéssemos desenvolver nossas habilidades nessas áreas, que 

são tão importantes para o mercado de trabalho e nossa profissão. 

Acreditamos que este ainda possa beneficiar empresas do ramo industrial, já que o 

projeto foi concluído na prática e, com o desenvolvimento mais elaborado através de maiores 

investimentos e, tendo em vista o potencial econômico de nossa região e o seu 

desenvolvimento cada vez maior, o mesmo possa ser implantado em linhas de processo de 

empresas. 
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ANEXOS 
 
Anexo 1. Esquema elétrico PLC. 
 
Anexo 2. Esquema pneumático PLC. 
 
Anexo 3. Sistema Micrologix 1000- Características Gerais. Allen Bradley. Português. 
 
Anexo 4. Cilindro de curso reduzido ADVC/ AEVC. Festo. Espanhol. 
 
Anexo 5. Cilindros compactos AEVC/ADVC. Festo. Português. 
 
Anexo 6. Cilindros normalizados e convencionais DSNU/ ESNU. Festo . Português. 
 
Anexo 7. Manual técnico de chapas Lexan. GE. Inglês. 
 
Anexo 8. Conexões rápidas. Festo. Português. 
 
Anexo 9. Sensor de proximidade SME. Festo. Inglês. 
 
Anexo 10. Tubos flexíveis para ar comprimido para aplicações específicas. Festo. Português. 
 
Anexo 11. Válvula de acionamento eletropneumático 3/2 vias. Festo. Português. 
 
Anexo 12. Válvula de acionamento eletropneumático 5/2 vias. Festo. Português. 
 
Anexo 13. Buchas lineares de esferas. THK. Português. 
 
Anexo 14. Rolamentos axiais de esferas. SKF. Português. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


