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Resumo: A proposta deste projeto é desenvolver um sistema capaz de controlar a distância e por 
comandos de voz um robô cartesiano com três graus de liberdade para produção gráfica. A partir de 
um software capaz de reconhecer e interpretar comandos de voz serão definidas tarefas gráficas 
como desenho e escrita, a serem executadas pelo robô. Um hardware de controle também será 
desenvolvido, e permitirá ao usuário a realização de comandos à distância por comunicação wireless.  
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INTRODUÇÃO 
 
A produção gráfica de qualidade exige 
automação deste processo. Portanto há 
interesse na pesquisa sobre a melhoria de 
desempenho e interface homem-máquina 
aplicada à produção gráfica (Krug, 2008).  
Esse projeto propõe o desenvolvimento de um 
sistema capaz de controlar por comandos de 
voz e a distância um robô cartesiano para fins 
de produção gráfica, como, desenho e escrita. 
A aplicação deve definir a partir de comandos 
de voz sinais de controle para que três 
motores de passo (atuadores) produzam 
movimentos sincronizados que movimentem a 
garra de escrita. 
As três partes principais deste sistema são: a 
interface homem-máquina que integra a opção 
de comandos de voz e comandos escritos, o 
sistema de reconhecimento de comandos de 
voz, o software e o hardware de controle do 
robô. 
Para o reconhecimento dos comandos de voz, 
faz-se uso de um sistema de reconhecimento 
de dígitos conectados (Andreão, 2005) 
modificado para atender as especificações 
desse projeto, e assim compor a ferramenta 
de reconhecimento de palavras faladas. Essa 
ferramenta utiliza um novo vocabulário, no 
qual estão presentes palavras a serem 
traduzidas em tarefas pelo software de 
controle do robô. 
O hardware de controle inclui comunicação 
serial do PC base com um circuito embarcado 
microcontrolado, este conjunto é responsável 
pelos sinais de controle para os atuadores do 
robô. E ainda, a comunicação wireless 
Bluetooth com um PC cliente utilizado pelo 
usuário, para a distância definir as tarefas 

desejadas. A Figura 1 descreve o sistema de 
modo funcional. 
 

 
 
Figura 1 – Diagrama de blocos do sistema. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Dentre as possibilidades de produção gráfica 
deste sistema, pode-se citar o traçado de 
curvas, de figuras geométricas e a escrita. 
O traçado das figuras geométricas tem como 
objetivo a simulação da produção em série de 
peças cujas faces tenham a forma da figura 
traçada. O objetivo da escrita através dos 
comandos de voz é comprovar que o sistema 
está apto a reconhecer algumas palavras 
declaradas pelo usuário. Letras do alfabeto 
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foram adicionadas ao vocabulário, para que o 
usuário possa compor palavras com essas 
letras. A Figura 2 mostra algumas formas 
desenhadas pelo robô. 

 
 

 
 

 
Figura 2 – Figuras desenhadas pelo robô. 
 
De acordo com a Figura 2, foi determinado 
que o robô executasse o traçado de um círculo 
com diâmetro de dez centímetros, um corpo 
de prova utilizado em ensaios destrutivos e um 
losango com diagonais de dois e quatro 
centímetros.  
 
CONCLUSÃO 
 
É possível perceber as vantagens e a 
praticidade de um sistema que viabiliza o 
controle de um robô por comandos de voz e à 
distância. Essa praticidade pode ser também 
analisada sob um aspecto social, uma vez que 
o sistema possibilita a execução de tarefas a 
cidadãos portadores de necessidades 
especiais, principalmente deficiências 
motoras, desde que essa pessoa esteja apta a 
falar. 
Quanto aos comandos à distância, a 
implementação de um link wireless para 
controle do robô possibilita ao usuário definir 
tarefas sem que necessariamente esteja 
próximo ao hardware de controle, apenas 
próximo o suficiente de um microfone ligado a 
um computador com interface wireless 
BlueTooth, e que contenha a ferramenta de 
reconhecimento de palavras faladas. 
Como sugestão para um trabalho futuro, pode-
se citar a substituição dos atuadores para 
motore de CC de giro contínuo. Com isto, 
melhora a precisão de controle de velocidade 
dos atuadores e resolução dos movimentos, o 
que consequentemente contribui para a 
melhoria da qualidade do traçado final. 

Também fica como proposta para um trabalho 
futuro a implementação de melhorias na 
ferramenta de reconhecimento de palavras 
faladas, tal como o desenvolvimento de uma 
base de dados mais rica e mais imune a 
ruídos. 
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