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Resumo: Este trabalho foi desenvolvido com foco na automação domestica dedicada à assistência 
de pessoas portadoras de necessidades especiais. Foi realizado o controle por comando de voz de 
uma garra manipuladora com 5 graus de liberdade utilizando-se para a definição de tarefas o 
reconhecimento de voz de locutores independentes e a Lógica Nebulosa para a o controle dos 
movimentos. O braço robótico executa movimentos básicos e tarefas domésticas pré-definidas, com a 
possibilidade de se criar uma nova tarefa com a fusão de movimentos já existentes. 
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INTRODUÇÃO 
 
Na automação residencial a aplicação da 
robótica proporciona melhorias na qualidade 
de vida, visto que oferece aos seus usuários o 
conforto antes não imaginado, pelo fato de ser 
adaptável a qualquer equipamento doméstico 
sendo, desse modo, uma tecnologia 
expansível e flexível onde o próprio habitante 
designa como será beneficiado com essa 
automação (VAZ, 2008). 
A adaptação de robôs manipuladores para a 
realização de tarefas domésticas visa suprir a 
incapacidade de manipulação de objetos por 
portadores de necessidades especiais tais 
como: usuários paraplégicos, tetraplégicos ou 
com má formação congênita. 
Com o intuito de conjugar ações 
automatizadas para usuários com restrições 
físicas, neste trabalho aplicou-se um sistema 
de reconhecimento de voz para comandar 
uma garra manipuladora na execução de 
tarefas domésticas. 
As pesquisas na área de reconhecimento da 
fala visam uma comunicação homem-máquina 
via fala, da mesma forma como é feita entre 
seres humanos (MARTINS, 1997). 
Essa comunicação por fala entre homem e 
máquina é de grande importância para 
projetos voltados ao suporte a portadores de 
necessidades especiais. As vantagens de 
empregar o reconhecimento de voz nesses 
casos são:  

• A informação é fornecida mais 
rapidamente do que quando digitada; 

• Não requer o contato físico entre o 
usuário e a maquina. 

No controle do manipulador foi aplicada a 
Lógica Nebulosa (ZADEH,1977). Essa técnica 
de controle possui a vantagem da redução da 
dependência de modelos matemáticos e 
menor custo computacional, porém, como 
conseqüência, aumenta o custo de sintonia do 
algoritmo de controle (ajuste de funções de 
pertinência e regras comportamentais) com 
uma exigência mais intensa de 
experimentação prática para o aprimoramento 
do grau de desempenho do controle (KULITZ, 
2004). 
A estrutura física do protótipo foi de extrema 
importância na escolha das tarefas. Ao final do 
estudo do espaço de trabalho do manipulador 
foi possível definir movimentos como direita, 
esquerda, em cima, embaixo, e tarefas do tipo 
espanar, varrer, transportar, martelar, limpar e 
agitar. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
O robô manipulador utilizado neste projeto é 
apresentado na Figura 1. 

 
Figura 1 – Robô manipulador 
 
A arquitetura do sistema de controle é 
apresentada na Figura 2. 
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Figura 2 – Sistema de controle. 
 
O usuário pronuncia uma palavra do banco de 
dados que representa uma tarefa e o software 
RecVoz (ADREÃO, 2001)  identifica  o 
comando a ser executado. O programa de 
reconhecimento de voz gera como saída um 
arquivo txt, o qual é lido, periodicamente, pelo 
controlador para que a tarefa solicitada possa 
ser executada. O arquivo de texto gerado é 
atualizado toda vez que uma nova palavra é 
identificada. Após receber o comando, o 
controlador coleta os dados de posição de 
cada articulação do robô manipulador e em 
seguida gera a saída para os motores. 
Os movimentos e tarefas foram determinados 
em função do espaço de trabalho do robô.  
As ações realizadas pela garra manipuladora 
são dividas em dois tipos, Movimentos 
Básicos e Tarefas.  
Denominaram-se movimentos básicos aqueles 
utilizados para gerar, posteriormente, tarefas 
domésticas, são eles: direita, esquerda, sobe 
e desce. 
Posteriormente criaram-se funções compostas 
pela mescla dos movimentos básicos, foram 
elas: “Varrer”, “Espanar”, “Limpar”, “Martelar”, 
“Transportar” e “Agitar”. Algumas tarefas 
necessitam de uma variedade maior de 
movimentos básicos, sendo ações mais 
complexas, o que demanda custo 
computacional ligeiramente maior do que as 
demais. 
Além dos movimentos já citados, a interface 
de controle possui um comando chamado de 
“Tarefa”. Essa função possibilita ao usuário 
criar e salvar uma nova tarefa com a 
composição dos movimentos básicos e tarefas 
do banco de dados, assim não se limitando 
aos comandos já gravados.  
A análise da estabilidade do sistema não foi 
feita neste projeto e deve merecer estudo em 
um trabalho futuro.  
Foram feitos testes de aferição da trajetória 
proposta e a realizada pelo manipulador.  
Também foram realizados testes de 
repetibilidade, em que se verificava a 
execução da garra para algumas tarefas 

durante 19 execuções sucessivas. Obteve-se 
como resposta um baixo valor de desvio 
padrão, confirmando que o manipulador 
consegue executar tarefas repetidas vezes 
com um bom grau de precisão. 
Devido às restrições do RecVoz, programa de 
reconhecimento de fala utilizado, quando 
identificada uma locução o sistema reconhece 
como comando a palavra com maior 
semelhança do banco de dados, mesmo que 
não seja a correta.  
 
CONCLUSÃO 
 
A utilização do comando de voz para o 
controle do robô apresentou o desempenho 
esperado em ambientes pouco ruidosos, 
tornando viável a implementação de tarefas 
para assistência a usuários com restrições 
físicas. 
Propõem-se para trabalhos futuros 
sensoriamento de posição e pressão na 
articulação da garra para permitir o controle da 
intensidade da força com que a garra segura 
objetos. Também é interessante que se amplie 
o número de tarefas, para permitir maior 
funcionalidade da garra manipuladora, 
considerando que o trabalho foi desenvolvido 
com intuito de auxiliar usuários portadores de 
necessidades especiais. 
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