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Resumo: Este trabalho é visa a automação domiciliar com foco na assistência de pessoas portadoras 
de necessidades especiais. A pesquisa tem como proposta o desenvolvimento de um sistema para 
controlar um robô manipulador com 5 graus de liberdade a partir de comandos de voz, utilizando-se 
para a definição de movimentos o reconhecimento de voz de locutores independentes, e a Lógica 
Fuzzy para a o controle das ações.  O braço robótico executa movimentos básicos, com a 
possibilidade de se criar tarefas com a fusão de movimentos já existentes.  
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digital. 
 
 

INTRODUÇÃO 
 
Com o advento da automação residencial a 
aplicação da robótica proporciona cada vez 
mais melhoria na qualidade de vida das 
pessoas (VAZ, 2008). 
A adaptação de robôs manipuladores à 
realização de tarefas domésticas é um 
interessante desafio face a diversidade de 
aplicações. Porém antes da realização de 
tarefas específicas é necessário criar uma 
camada de controle de baixo nível para a 
execução de movimentos básicos. 
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 
movimentos. 
O principal objetivo das pesquisas na área de 
reconhecimento da fala é o desenvolvimento 
de um sistema que seja capaz de transcrever 
a fala com uma boa taxa de precisão para 
todos os locutores, e em todos os ambientes, 
possibilitando dessa forma a comunicação 
homem-máquina via fala da mesma forma 
como é feita entre seres humanos (MARTINS, 
1997). 
O sistema de fala a ser utilizado neste projeto 
será do tipo independente do locutor, ou seja, 
deverá reconhecer a fala de qualquer usuário. 
E o reconhecimento, será feito por 
comparação de padrões, nesse tipo de 
sistema as características do sinal da fala são 
comparadas com o banco de dados 
previamente definidos e o padrão mais 
próximo ao sinal de entrada é escolhido. 
É cada vez maior o número de pesquisas para 
o desenvolvimento de robôs inteligentes 
devido à variedade de suas aplicações, sendo 

que para isso é necessário instrumentá-lo e 
controlá-lo com boa margem de precisão. No 
controle do manipulador foi aplicada a Lógica 
Nebulosa (COX,1994).  
A estrutura física do protótipo foi de extrema 
importância na escolha das ações. Ao final 
dos estudos do espaço de trabalho do 
manipulador, foi possível definir movimentos 
como direita, esquerda, sobe, desce e outros. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
O protótipo utilizado para testes é um robô 
manipulador com cinco graus de liberdade, 
como ilustrado na Figura abaixo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1 – Robô Manipulador 

 
Foram realizados estudos do modelo 
cinemático, que permitiu a compreensão da 
inter-relação entre os movimentos de junta na 
geração de uma ação, bem como, por meio 
das simulações foi possível obter dados 
importantes para definir quais as ações  
seriam realizadas. Esses dados foram o 
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workspace do robô manipulador e restrições 
de movimentos de cada articulação.    
As etapas do processo de controle da garra 
manipuladora podem ser observadas pelo 
diagrama em bloco da Figura 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 2 - Diagrama de Controle. 
 
Após o usuário pronunciar algum movimento 
do vocabulário, compete ao programa 
reconhecer e identificar o comando solicitado. 
Em seguida, o controlador Fuzzy gera as 
saídas para os motores de cada articulação.  
Neste trabalho, foi empregado o programa de 
palavras conectadas, denominado Recvoz, 
desenvolvido por (ANDREÃO, 2001).  
O comando do robô manipulador é feito 
através da pronuncia de palavras 
selecionadas, cada qual responsável por seu 
movimento pré-definido. A correta 
identificação da palavra pronunciada é tarefa 
do sistema de reconhecimento de fala. 
Quando o sistema identifica que houve uma 
pronúncia ele identifica uma palavra do banco 
de dados, mesmo que a palavra não seja a 
correta. 
A garra manipuladora realiza movimentos 
básicos que são eles "Direita”, Esquerda”, 
“Sobe” e “Desce” e estão representados na 
Figura 3. Além dos movimentos básicos 
existem o comando chamado de “Tarefa”. 
Essa função possibilita o usuário criar e salvar 
uma nova tarefa com a composição das ações 
já existentes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3 - Movimentos básicos. 
 
A implementação do controle difuso de 
posição permitiu controlar o robô, e a 
modelagem matemática assim como as 

simulações serviram de suporte para a 
construção do Banco de Regras.  
 
CONCLUSÃO 
 
Com base na margem de erro alcançada, 
concluí-se que os movimentos são realizados 
com precisão suficiente para execução dos 
movimentos propostos. 
A utilização do comando de voz para o 
controle do robô apresentou o desempenho 
necessário à implantação de tarefas para 
assistência a usuários com restrições físicas. 
Vale ressaltar que esse projeto serve como 
base para o desenvolvimento de um trabalho 
de execução de tarefas sejam elas domésticas 
e/ou industriais. 
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