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Motivação



Descrição

• Desenvolvimento de sistemas de posicionamento, realimentados 
ou não, com projeto robusto para:
– resolução, repetibilidade e precisão;

– estabilidade (mecânica e térmica);

– qualidade de movimento (controle rigoroso de movimentos parasitas);

– compromissos adequado entre rigidezes (linear e rotacional) e capacidades de carga;

• Aplicações:
– movimentos simples

– movimentos compostos

– cinemática paralela

– vácuo



• Tecnologias de atuação:
– motores de passo e/ou servomotores, associados a fusos roscados, fusos de esferas e 

worm-gears;

– atuadores piezoelétricos;

– atuadores de Lorentz;

– motores lineares;

– direct drives;

• Tecnologias de guia:
– guias e patins convencionais (rolos ou esferas)

– rolamentos a ar

– sistemas elásticos

Exemplos de Tecnologias



Exemplos Comerciais
[Fonte: PI-Micos]



Exemplos Comerciais
Cinemática paralela

http://www.pimicos.com/web2/en/1,3,000,robot.html

Vácuo

[Fonte: PI-Micos]

http://www.pimicos.com/web2/en/1,3,000,robot.html


Exemplos Comerciais

[Fonte: IDT]

Cinemática paralela aplicada a mesas experimentais:



Metrologia

• Estágios lineares:

Caracterização e calibração com interferômetro 
linear (técnica similar a calibrações de MMCs):
• movimento linear (x)
• movimentos parasitas:

• retitudes (y e z)
• movimentos angulares:

• roll (Rx)
• pitch (Ry)
• yaw (Rz)

[Fonte: Huber]

movimentos 
parasitas

Exemplo

Informações:
- Resolução
- Repetibilidade

(unidirecional e 
bidirecional)

- Precisão



Metrologia

• Estágios rotativos:

Caracterização com sensores 
capacitivos e esferas de referência:
- excentricidade (x e y)
- oscilação axial (z)
- oscilação angular (wobble)

movimentos 
parasitas



Metrologia

Autocolimador

Braço de medição

Laser trackers MMC



Conclusões

• Buscamos parceiros nacionais para o fornecimentos de estágios mecânicos 
de posicionamento para as mais variadas aplicações.

• A questão mais fundamental é a prova do domínio de tecnologias para o 
desenvolvimento de projetos robustos, que sigam boas práticas de 
engenharia e conceitos de engenharia de precisão e metrologia.

• Há virtualmente um potencial infinito de inovação, em campos que passam 
por: usinagem de precisão, tecnologia em vácuo e rigidez dinâmica de 
controle, para mencionar apenas alguns.

• É importante que as empresas adequem suas propostas a ganhos de 
capacidade real, que levem a um crescimento e ganho de competitividade 
no Brasil e/ou no exterior.



Obrigado!


