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RESUMO 
Este trabalho trata da geração e otimização de trajetórias de um manipulador robótico planar (2D) 
de três graus de liberdade, num ambiente livre de obstáculos. Visto que a cinemática inversa de 
braços robóticos é um problema complexo que, em geral, geram múltiplas soluções, otimizam-se, 
aqui, estas soluções através de algoritmos genéticos (AGs). A função de avaliação do AG tem caráter 
multi-objetivo, de forma a minimizar os deslocamentos angulares e obter de forma precisa a posição 
da garra. A seguir, foram obtidos resultados através de programa desenvolvido em linguagem C, 
utilizando a biblioteca GAUL, e tem-se avaliado o desempenho computacional de processamento. E 
finalmente, para a validação experimental deste estudo, tem-se implementado este procedimento em 
um manipulador robótico Robix RCS-6 de configuração similar ao modelo simulado. Os resultados 
mostram que o método implementado é eficiente, computacionalmente rápido e viável em aplicações 
reais. 

Palavras-Chave: Manipulador robótico. Trajetória ótima. Cinemática inversa. Algoritmos genéticos. 

1. INTRODUÇÃO 
Os Algoritmos Genéticos (AGs) são técnicas de busca e otimização inspiradas na 

Teoria da Evolução, cujas variáveis são representadas como genes em um cromossomo 
(indivíduo). Combinam a sobrevivência dos mais aptos com a troca de informação de uma 
forma estruturada, mas aleatória. O AG apresenta um grupo de soluções candidatas 
(População) no espaço de soluções. Por meio da seleção natural e dos operadores genéticos 
(mutação e cruzamento), os cromossomos com melhor aptidão são encontrados. A seleção 
natural garante que os cromossomos mais aptos gerem descendentes nas populações futuras. 
Usando um operador de cruzamento, o AG combina genes de dois cromossomos pais 
previamente selecionados para formar dois novos cromossomos, os quais têm uma grande 
possibilidade de serem mais aptos que os seus genitores (Yepes, 2000). 

Dentro da linha de problemas de otimização, no campo da Robótica diversos trabalhos 
disponíveis na literatura têm aplicado os AGs na solução da cinemática inversa de 
manipuladores robóticos, que é um problema que pode apresentar várias soluções, dependendo 
do número de graus de liberdade (gdl) do manipulador em estudo. 

Chapelle e Bidaud (2001) utilizaram para a solução da cinemática inversa o conceito de 
programação genética, na qual cada indivíduo (solução) é um programa de computador 
codificado através de uma estrutura tipo árvore, cujos nós podem ser funções ou terminais, 
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sendo que estes últimos contêm números ou variáveis. A cada execução, o algoritmo busca por 
um parâmetro de junta i e a avaliação dos indivíduos foi feita por uma função que minimiza o 
deslocamento angular. O objetivo daquele trabalho era fornecer um método geral e rápido para 
a solução da cinemática inversa de um robô Puma 560. Segundo os autores, a vantagem do 
método utilizado é que ele pode ser utilizado on-line. 

Em Kalra, Mahapatra e Aggarwal (2003) o problema da cinemática inversa utilizando 
algoritmos genéticos foi explorado para pontos isolados. Naquele trabalho, o algoritmo 
fornecia as duas soluções possíveis para o problema da cinemática inversa de um manipulador 
robótico de dois graus de liberdade, podendo ser escolhida, como melhor solução, a que 
apresentava maior valor de fitness. 

Tian e Collins (2003, 2004) propuseram um algoritmo genético utilizando codificação 
real para a busca de uma trajetória ótima de um manipulador redundante. A função de 
avaliação foi baseada em múltiplos critérios, tais como deslocamento total de todas as juntas e 
velocidades uniformes no espaço Cartesiano e no espaço de junta. Para validação desta 
abordagem, foram realizadas simulações em um workspace com e sem obstáculos. 

Oliveira (2005) utilizou um Algoritmo Genético para a otimização de trajetórias 
definidas por curvas paramétricas B-splines. O problema de otimização foi abordado de 
maneira multi-objetivo, que considera a minimização da energia gasta por seus atuadores, o 
tempo total de percurso da trajetória e das acelerações. 

Saramago, Rosa e Oliveira (2005) apresentaram uma formulação baseada em 
Algoritmos Genéticos, com função de avaliação multi-objetivo, para a otimização do tempo de 
trajetórias de estruturas paralelas. O problema de otimização foi definido pela minimização da 
energia mecânica consumida pelos atuadores e do tempo para a realização da trajetória. Como 
a formulação proposta trata de um problema de otimização multi-objetivo, cabe ao usuário 
definir aquela que melhor satisfaça as condições operacionais desejadas. 

Este trabalho consiste em apresentar a solução da cinemática inversa e a geração de 
trajetórias com otimização do deslocamento angular e precisão da garra no espaço Cartesiano, 
para um manipulador robótico planar (2D) de três graus de liberdade num ambiente livre de 
obstáculos, utilizando Algoritmos Genéticos e Trajetórias Cúbicas. 

2. FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 
Neste trabalho foi considerado um manipulador robótico planar com três graus de 

liberdade, conforme ilustra a Figura 1. Os ângulos das juntas 1, 2 e 3 podem variar entre - 
e . Os elos l1, l2 e l3 têm comprimento de 10 cm cada. 
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Figura 1. Manipulador robótico planar. 

A configuração angular inicial (Figura 2) corresponde ao vetor de variáveis das juntas 
{0,0307; 1,8449; 1,5691}T em radianos. Na Figura 2, a área entre as circunferências de raios 
R1 e R2 corresponde ao espaço de trabalho do manipulador, sendo: 
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R1 = l1 + l2 + l3  
e 
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Figura 2 - Configuração inicial do manipulador. 

A localização da garra para este tipo de manipulador robótico é dada pela equação da 
cinemática direta: 
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O problema consiste em encontrar uma configuração angular final do manipulador que 
seja ótima em relação à configuração inicial, isto é, deve envolver menores deslocamentos 
angulares, que implica em menos energia despendida e, conseqüentemente, menor desgaste das 
juntas. 

3. ALGORITMOS GENÉTICOS 
Os Algoritmos Genéticos (AGs) constituem uma técnica de busca e otimização, 

altamente paralela, inspirada no princípio de evolução de Darwin. Os princípios naturais, sobre 
os quais os AG’s foram inspirados, são simples. O princípio de seleção privilegia os indivíduos 
mais aptos e, portanto, com maior probabilidade de reprodução. Os indivíduos com mais 
descendentes têm mais chances de transmitir seus códigos genéticos para as próximas gerações 
(Michalewicz, 1994). Tais códigos genéticos constituem a identidade de cada indivíduo e estão 
representados nos cromossomos. Estes princípios são emulados na construção de algoritmos 
computacionais que buscam a melhor solução para um determinado problema, através da 
evolução de populações de soluções codificadas através de cromossomos artificiais. Os 
componentes de um AG incluem: inicialização, seleção, cruzamento e mutação conforme 
ilustra a Figura 3 (Kalra et al., 2003): 

InícioInício AvaliaçãoAvaliação Critério de
parada

Critério de
parada SeleçãoSeleção CruzamentoCruzamento MutaçãoMutação

FimFim
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F

 
Figura 3. Componentes de um AG. 
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3.1. REPRESENTAÇÃO GENÉTICA 
O sucesso de um algoritmo genético para um problema de otimização específico 

depende da representação de um indivíduo na população (Kalra et. al., 2003). Cada possível 
solução no espaço de busca é representada por uma seqüência de símbolos s gerados a partir 
de um alfabeto (binário ou real). Cada seqüência s corresponde a um cromossomo e cada 
elemento de s é equivalente a um gene. 

Para o manipulador robótico estudado neste trabalho, os indivíduos na população 
foram representados, com codificação real, pelos ângulos das juntas: {1 2 3}. A codificação 
real foi escolhida por se evitar sucessivas conversões do código binário, tipo de representação 
mais comumente utilizado em AGs, para valores reais, economizando, assim, tempo 
computacional. 

3.2. INICIALIZAÇÃO 
No processo de inicialização, uma população de cromossomos é gerada aleatoriamente. 

O tamanho da população afeta a eficiência e desempenho do AG (Goldberg, 1989). Uma 
população de pequena dimensão pode levar o AG a convergir rapidamente para um máximo 
local, enquanto que, uma população muito grande, prejudica o desempenho computacional do 
algoritmo. A população inicial para um robô com três graus de liberdade foi gerada 
aleatoriamente respeitando-se os limites inferior (L) e superior (U) de cada variável de junta: 

3,2,1 iU
ii

L
i   

onde i é o número de juntas do manipulador, L = - e U = . 

3.3. FUNÇÃO DE AVALIAÇÃO 
A cada estrutura (solução) é associado um valor numérico aptidão (fitness) que 

representa a qualidade desta estrutura e indica o grau de aptidão da mesma. O valor da aptidão 
é obtido através da função de avaliação. A função de avaliação é de grande importância na 
implementação do algoritmo genético, pois é através dela que se determinam quais são os 
indivíduos que estão mais próximos da solução do problema. A função de avaliação deste 
estudo teve, como tarefa a minimização do erro de posição da garra do manipulador no espaço 
Cartesiano e a redução do deslocamento total dos ângulos das juntas, tratando-se, portanto de 
uma função multi-objetivo. 

O erro de posicionamento é calculado através da Distância Euclidiana entre as 
coordenadas atuais e finais do manipulador: 

22 )()( fifip yyxxE   

sendo (xf, yf) as coordenadas do ponto desejado e (xi, yi) as coordenadas da ponto atual. 
A fim de impedir que o manipulador atinja o ponto final com grandes deslocamentos 

angulares, foi adotado para este trabalho o erro de deslocamento angular que, como 
conseqüência, permite menor gasto de energia, implicando em menor desgaste das juntas. Para 
se determinar o menor deslocamento angular em relação à configuração inicial, o método 
utilizado também foi a Distância Euclidiana: 

     2,3,3
2

,2,2
2

,1,1 infinfinfaE    

onde (i,in) são os ângulos da configuração inicial do manipulador e (i,f) são os ângulos atuais 
gerados pelo AG. 



    
 
 

  

SEGeT – Simpósio de Excelência em Gestão e Tecnologia                                                     5 

O erro de posicionamento e o deslocamento angular foram abordados de forma 
conjunta através de uma função multi-objetivo. Utilizando o método de ponderação dos 
objetivos, que satisfaz a restrição 1 + 2 = 1, o valor da aptidão para este problema de 
otimização foi definido como: 

ap EE
fitness

21

1
 

  

 

3.4. SELEÇÃO 
O processo de seleção em AGs seleciona indivíduos para a reprodução. A seleção é 

baseada na aptidão dos indivíduos: indivíduos mais aptos têm maior probabilidade de serem 
escolhidos para a reprodução. O método de seleção escolhido para este trabalho foi o 
Amostragem Estocástica Universal (SUS). O método SUS é considerado suficientemente 
rápido para o processamento serial e mais eficiente que os métodos de seleção da Roleta, 
Resto Estocástico e do Torneio (Baker, 1987). 

3.5. CRUZAMENTO E MUTAÇÃO 

Os indivíduos selecionados para a população seguinte são recombinados através do 
operador de Recombinação ou Cruzamento. Este operador é considerado a principal 
característica dos AGs (Michalewicz, 1994). Os pares de indivíduos foram escolhidos 
aleatoriamente e novos indivíduos criados a partir do intercâmbio do material genético. O 
método da Recombinação por Um Ponto é o mais comumente aplicado e foi utilizado neste 
trabalho. Os novos cromossomos criados a partir do operador de cruzamento foram, 
posteriormente, submetidos à operação de mutação. Os genes foram alterados de acordo com 
a probabilidade pm de mutação. O método utilizado neste trabalho foi Mutação Aleatória. 

4. TRAJETÓRIA CÚBICA 

Os ângulos intermediários das juntas (1, 2, 3) entre os pontos inicial e final, foram 
calculados através de uma trajetória cúbica (CRAIG, 1989) definida por: 

2 3
0 0 02 3

3 2( ) ( ) ( ) 1, ,i i if i if i
f f

t t t i n
t t

             

onde: tf é o tempo de percurso em segundos, t é o instante de tempo em segundos, 0 é o 
ângulo da junta na posição inicial, f  é o ângulo da junta na posição final e n é o número de 
juntas do manipulador. 

5. MODELO EXPERIMENTAL 
No modelo experimental foi utilizado um manipulador robótico Robix RCS-6, permite 

vários tipos de configuração, uma vez que o conjunto que compõe o robô possui seis 
servomotores e vários elos com três tamanhos diferentes. Para tornar o modelo experimental 
semelhante ao simulado, o manipulador foi montado em uma configuração planar com três elos 
e três juntas revolutas, conforme ilustra a Figura 4, sendo 10 cm a distância entre cada junta. 
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Figura 4. Modelo experimental. 

6. RESULTADOS 
Conforme descrito na Seção 2, as simulações foram realizadas em um manipulador 

com três graus de liberdade, cujos elos l1, l2 e l3 têm comprimento de 10 cm e os limites dos 
ângulos das duas juntas variam entre - e . Para este tipo de manipulador existem múltiplas 
combinações dos ângulos das juntas para uma mesma posição da garra. Todas as simulações 
foram realizadas partindo-se de uma mesma configuração inicial, atingindo-se diferentes 
configurações finais. A configuração inicial corresponde ao vetor de variáveis das juntas 
{0,0307, 1,8756, 1,5691}T em radianos e a configuração final são as coordenadas (x, y) da 
garra no espaço Cartesiano, obtidas pela Equação 3. 

O hardware utilizado neste trabalho foi um microcomputador equipado com um 
processador Intel® Pentium 4, com 512 MB de memória RAM e velocidade de processamento 
de 2.8 GHz. O problema da cinemática inversa para a configuração angular do ponto final da 
trajetória foi investigado utilizando algoritmos genéticos, através da biblioteca computacional 
Genetic Algorithm Utility Library (GAUL). A biblioteca GAUL tem distribuição gratuita e foi 
desenvolvida por Adcock (2000). Esta biblioteca foi compilada utilizando-se o Bloodshed 
Dev-C++, que é um ambiente integrado de desenvolvimento para a linguagem de programação 
C/C++, também de distribuição gratuita. 

Os seguintes parâmetros de controle foram utilizados para o Algoritmo Genético: 
tamanho da população = 80 indivíduos, probabilidade de cruzamento = 0,8 e probabilidade de 
mutação = 0,03. Foram adotados respectivamente os valores 0,12 e 0,88 para os fatores de 
ponderação 1 e 2 da função de avaliação. O algoritmo genético evolui enquanto o erro de 
posição for maior que 0,1 cm. 

6.1. CINEMÁTICA INVERSA 

Definidos os parâmetros de controle do algoritmo genéticos e os valores dos fatores de 
ponderação para o erro de posição e o deslocamento angular, o AG descrito neste trabalho foi, 
então, utilizado para se obter as configurações angulares para os pontos finais das trajetórias 
simuladas. Estas configurações foram otimizadas pela redução do deslocamento angular. Para 
facilitar a identificação das simulações dos pontos finais das trajetórias, estas serão 
referenciadas por números, de acordo com a Tabela 1. 

Tabela 1. Identificação das simulações. 

Simulação 1 2 3 
Ponto final (x, y) (20; 10) (-10; 15) (25; -10) 
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Com relação à simulação 1, o AG calculou a configuração angular ótima para o ponto 
final (20, 10). A Figura 5(a) mostra a distribuição dos indivíduos da população inicial 
ocupando todo o espaço de busca dos ângulos das juntas, em 5(b) está ilustrada a evolução da 
população em torno do ponto ótimo após 18 ciclos, a evolução da população após 100 ciclos é 
mostrada em 5(c) e em 5(d), a proximidade dos indivíduos da população em torno do ponto 
ótimo no último ciclo de evolução. Observa-se que nesta última figura, a maioria dos 
indivíduos da população (97,5%) convergiu para a solução ótima, ficando apenas dois 
indivíduos (2,5%) muito distantes da mesma. 

Legenda:    •  Ponto Ótimo        *  Indivíduos 
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Figura 5. Evolução - (a) população inicial (b) 18 ciclos, (c) 100 ciclos, (d) população final. 

O erro de posicionamento da garra do manipulador no espaço Cartesiano e o 
deslocamento total dos ângulos das juntas durante o ciclo de evolução do Algoritmo Genético 
estão ilustrados na Figura 6. 
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Figura 6. (a) erro de posição e (b) deslocamento angular. 
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O erro de posicionamento foi estabilizado após aproximadamente 20 ciclos de 
evolução, ocorrendo o mesmo para o deslocamento angular. Nas primeiras gerações, tanto o 
erro de posição quanto o deslocamento total dos ângulos das juntas do manipulador 
apresentam grandes saltos, isto se deve ao processo de inicialização aleatória da população. 

Os ângulos gerados pelo Algoritmo Genético para o ponto final de cada trajetória 
simulada foram, então, substituídos na equação da cinemática direta, dada pela Eq. (1), de 
modo a se obter as posições x e y do manipulador naquele ponto. Os resultados obtidos estão 
apresentados na Tabela 2, que mostra que o maior erro relativo de posição, em relação ao 
ponto final foi de 0.347% em x e de 0,103% em y. 

Tabela 2. Erros relativos de posição. 

Ponto Desejado 
(x; y) 

Posição Atual 
(x; y) 

Erro Relativo 
em x (%) 

Erro Relativo 
em y (%) 

(20; 10) (19,9339; 10,0157) 0,3305 0,1570 
(-10; 15) (-9,9660; 14,9873) 0,3400 0,0847 
(25; -10) (25,0553; -10,0103) 0,2212 0,1030 

Os resultados obtidos por meio do algoritmo genético apresentado foram bastante 
satisfatórios. Como pode ser observado na Tabela 2, apesar de o Algoritmo Genético ter como 
prioridade, neste trabalho a redução do deslocamento total dos ângulos das juntas do 
manipulador, foram obtidos erros de posicionamento muito pequenos, ou seja, o maior erro 
relativo em relação ao ponto desejado é menor que 0,5%. 

6.2. GERAÇÃO DE TRAJETÓRIAS 
Dispondo-se das configurações inicial e final do manipulador, sendo a última obtida 

pelo algoritmo genético, uma trajetória cúbica foi utilizada para encontrar todos os ângulos 
intermediários entre estas duas configurações. As trajetórias simuladas neste trabalho possuem 
120 pontos, com tempo de percurso de 5 segundos. 

Os resultados das simulações estão mostrados a seguir na Figura 7, que correspondem 
às simulações de 1 a 3, respectivamente. Estas figuras mostram as sucessivas configurações do 
manipulador do ponto inicial até o ponto final de cada trajetória. Conforme pode ser 
observado nestas figuras, a movimentação do manipulador é coerente em termos de otimização 
de deslocamento angular. 

   
Figura 7. Configurações sucessivas das trajetórias. 

Os resultados obtidos nas simulações realizadas com diferentes seqüências foram 
satisfatórios. O algoritmo genético gerou os ângulos ótimos das configurações dos pontos 
finais das trajetórias simuladas com o menor deslocamento angular em relação à configuração 
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inicial. Após o cálculo da cinemática direta com os ângulos obtidos pelo AG para se 
determinar a posição da garra do manipulador no espaço Cartesiano, foram detectados erros 
de posição muito baixos, comprovando a eficácia do método proposto. 

O programa desenvolvido em linguagem de programação C permitiu o processamento 
do sistema com custo computacional muito baixo, as trajetórias foram geradas com tempo de 
processamento menor que um segundo. 

6.3. RESULTADOS EXPERIMENTAIS 
O fluxograma do sistema proposto é ilustrado da Figura 8, que mostra que após a 

geração dos ângulos pela trajetória cúbica, estes são convertidos em pulsos do motor para a 
movimentação das juntas. 

InícioInício

AvaliaçãoAvaliação

Critério de
parada

Critério de
parada

SeleçãoSeleção

CruzamentoCruzamento

MutaçãoMutação

Trajetória
Cúbica

Trajetória
Cúbica

{1, 2, 3}{1, 2, 3}

Conversão de
unidades

Conversão de
unidades

FimFim

V

F

 
Figura 8. Fluxograma do sistema proposto. 

Obtida a configuração final através do AG, os ângulos intermediários através da 
trajetória cúbica e a conversão dos ângulos em pulsos do motor, no final da execução do 
programa, um arquivo de texto com a extensão RBX, formato padrão da interface de controle 
do ROBIX, é gerado automaticamente pelo sistema. Este arquivo contém todos os comandos 
necessários para mover o manipulador da posição inicial até a posição desejada. 

A diferença entre as medidas dos movimentos angulares expressas em radianos na 
linguagem de programação C, e as do ROBIX, que são expressas em pulsos de motor variando 
entre -1400 e 1400, foi solucionada com a utilização de uma função de escala desenvolvida 
especialmente para este trabalho, responsável pela conversão dos ângulos em radianos em 
pulsos do motor. Esta função é dada por: 

3,2,114002800



 iy ii 


 

onde y é o pulso do motor,  é o ângulo em radianos e i é o número de graus de liberdade do 
robô manipulador. O resultado desta conversão foi, então, usado para transformar cada 
movimento gerado na simulação do robô em pulsos de motor que o driver de dispositivo do 
ROBIX pudesse compreender e executar. 
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O programa desenvolvido foi, então, utilizado para gerar uma trajetória partindo da 
configuração inicial {0,8399; 0,8399; 0,3516}, cuja coordenada é (1,1426; 26,3443) até a 
coordenada cartesiana (20, 20), conforme ilustra a Figura 9. 

 
Figura 9. Trajetória simulada. 

A Figura 10(a) mostra a configuração inicial da trajetória e o ponto final desejado na 
coordenada (20, 20). A grade quadriculada na base no manipulador tem distância de 10 cm 
tanto na horizontal (eixo x) quanto na vertical (eixo y). A Figura 10(b) mostra o modelo 
experimental já na posição desejada, depois de percorrida a trajetória. Nota-se que a 
configuração inicial e a configuração final do modelo experimental são semelhantes às mesmas 
configurações do modelo simulado da Figura 9. 

      
(a)                                                                                   (b) 

Figura 10. Procedimento experimental – configurações (a) inicial e (b) final 

De modo a se reconstruir a trajetória percorrida pelo modelo experimental para fins de 
verificação se o manipulador percorreu a trajetória planejada, a movimentação do manipulador 
foi filmada e foram tomadas nove imagens, sendo duas referentes ao início e ao fim da 
trajetória e sete intermediárias. Com a utilização do programa Scion Image for Windows, 
foram realizadas as medidas dos ângulos das juntas do manipulador nestas imagens. Os 
ângulos medidos estão apresentados na Tabela 3, que também mostra a posição do 
manipulador no espaço Cartesiano, obtida por meio da cinemática direta. 

Tabela 3. Dados da trajetória experimental. 

Ângulos (rad) Posição (cm) 
Imagem 

1 2 3 x y 
1 0,8401 0,8649 0,3706 0,5000 26,1100 
2 0,7441 0,8216 0,3571 3,9614 26,1600 

ponto 
final 
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Ângulos (rad) Posição (cm) 
Imagem 

1 2 3 x y 
3 0,6838 0,7728 0,3303 6,7469 26,0200 
4 0,6207 0,7113 0,2879 10,0098 25,5200 
5 0,5304 0,6775 0,2572 13,2300 24,3522 
6 0,4898 0,6493 0,2230 15,0800 23,5704 
7 0,4674 0,6231 0,1893 16,4176 22,9537 
8 0,3681 0,6190 0,1432 19,1061 20,9874 
9 0,3070 0,6227 0,1062 20,6100 19,6400 

Com a utilização dos dados de posição da tabela 3, foi possível gerar a trajetória 
percorrida pelo modelo experimental. A Figura 11 mostra a comparação entre a trajetória 
simulada e a trajetória obtida no procedimento experimental. Nesta figura é possível observar 
que, apesar de bem próxima da trajetória simulada, as variações na trajetória experimental são 
devido às características físicas do manipulador em estudo e às folgas existentes em suas 
juntas. Os erros relativos de posição da configuração final (última linha da Tabela 3) foram 
relativamente baixos: 3,05% no eixo x e 1,8% no eixo y. 

 
Figura 11. Trajetória simulada e experimental. 

Mesmo com o desvio observado na Figura 11, o resultado obtido foi satisfatório, 
considerando-se que o manipulador utilizado foi um modelo para fins didáticos, com folgas em 
suas juntas. Este resultado valida o método proposto neste trabalho, pois o manipulador 
percorreu a trajetória planejada. 

7. CONCLUSÃO 
Algoritmos Genéticos foram implementados para encontrar os ângulos otimizados para 

que o manipulador atinja o ponto final no espaço Cartesiano com menor deslocamento angular. 
Dispondo-se da configuração inicial pré-determinada e da configuração final obtida pelo 
Algoritmo Genético, uma trajetória cúbica foi implementada para encontrar os ângulos 
intermediários entre estas configurações. Um manipulador robótico Robix RCS-6, de 
configuração similar ao modelo simulado, foi utilizado nos procedimentos experimentais e os 
resultados foram comparados aos obtidos no modelo simulado. Os resultados obtidos por meio 
do algoritmo genético apresentado foram bastante satisfatórios. Apesar de o Algoritmo 
Genético ter como prioridade neste trabalho a redução do deslocamento total dos ângulos das 
juntas do manipulador, foram obtidos baixos erros de posicionamento. O programa 
desenvolvido em linguagem de programação C permitiu o processamento do sistema com 
custo computacional muito baixo, as trajetórias foram geradas com tempo de processamento 
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menor que um segundo. A reconstrução da trajetória percorrida pelo modelo experimental em 
computador foi possível devido à medição dos ângulos das juntas do manipulador em algumas 
imagens do filme do percurso da trajetória. Este procedimento possibilitou a verificação se o 
manipulador percorreu, ou não, a trajetória planejada. O resultado validou o método proposto 
neste trabalho, pois o manipulador percorreu a trajetória planejada. O algoritmo genético 
implementado gerou configurações com deslocamentos angulares reduzidos em relação à 
configuração inicial, sendo atingido o objetivo proposto neste trabalho. Os resultados 
mostraram que o método implementado é eficiente, computacionalmente rápido e viável em 
aplicações reais. 
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