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Resumo: Desenvolvimento de um controlador para navegação de robô sem choque com obstáculos, 
utilizando uma técnica de controle denominada inteligente a lógica Fuzzy. 
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INTRODUÇÃO 
 

Com o advento das tecnologias de robôs e a 
necessidade da busca pelo conforto, 
disponibilidade e maior eficiência a utilização 
de robôs sejam eles fixos ou móveis, 
autônomos ou não, vem crescendo muito nos 
últimos anos. Hoje eles usados para 
substituírem trabalhadores, como auxiliares 
em tarefas executivas ou como brinquedos. 
Com a utilização crescem as pesquisas para a 
utilização de robôs inteligentes. Num futuro 
próximo serão cada vez mais comuns os 
robôs autônomos que realizarão tarefas 
domésticas. A movimentação num ambiente 
doméstico deve acontecer sem acidentes. 
Para isso é necessário instrumentá-lo e 
controlá-lo. Técnicas clássicas de controle 
exigem o modelo matemático. Entretanto esse 
modelo nem sempre está disponível e quando 
se tem na maioria das vezes é de grande 
complexidade e de difícil desenvolvimento. 
Hoje técnicas denominadas “inteligentes” 
permitem controlar sistemas sem que se 
conheça o seu modelo matemático. Dentre 
essas técnicas está a lógica difusa (Fuzzy) 
quem vem sendo usada com resultados 
bastante satisfatórios em sistemas de controle 
das mais variáveis áreas de atuação. Ela 
possibilita tratar de forma unificada 
conhecimentos lingüísticos e medidas das 
variáveis físicas. Nesta abordagem, a 
descrição matemática exata é substituída 
relações qualitativas e quantitativas entre as 
variáveis do processo e expressas em termos 
de regras lingüísticas. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Este projeto se resume ao estudo e 
implementação de um controlador Fuzzy. A 
primeira parte do foi o levantamento do estado 
da arte para contextualização do projeto. Foi 
feita uma busca por trabalhos que abordaram 
o problema de controle de navegação de um 

robô autônomo, sendo encontradas várias 
soluções com a utilização de técnicas 
clássicas de controle (SOUZA JUNIOR, 2003), 
redes neurais artificiais (PESSIN, 2007), 
modelagem de ambientes (SILVA, 2007), e 
ainda um levantamento de trabalhos que se 
utilizaram de controladores fuzzy (SANDI, 
1998) e (FARIA, 2002), que é o método a ser 
utilizado neste projeto. 
 

 
 
Figura 1 – Protótipo de robô. 

 
Apesar de a lógica difusa permitir controlar um 
sistema sem que se conheça seu modelo 
matemático, foi feito um estudo da cinemática 
direta e inversa de um robô de tração 
diferencial e implementado um simulador 
baseado nesses modelos matemáticos para 
que se pudesse observar o comportamento do 
sistema em relação às variáveis de controle e 
os aspectos construtivos do próprio robô. 
Como já mencionado, o objetivo deste projeto 
é controlar a navegação de um robô autônomo 
em um ambiente sem a ocorrência de 
acidentes, requerendo assim um robô com 
sistema embarcado, que permita identificar e 
desviar de obstáculos. A Figura 1 apresenta o 
protótipo que foi utilizado. É um robô de tração 
diferencial com 2 motores de corrente 
contínua alimentados a 9.6 V. Possui 28 
sensores: 12 sensores de infravermelhos, 10 
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sensores de choque e 6 fotoresistências. Os 
sensores de infravermelho serão usados no 
projeto para a identificação de obstáculos fixos 
ou móveis e os de choque para detectar 
colisões. As rodas do robô estão equipadas 
com encoders para que seja feita a medida e 
controle das velocidades das rodas. 
Com a evolução das pesquisas em robótica, 
cada vez mais os robôs estão se tornando 
complexos em termos físicos e seus modelos 
matemáticos mais difíceis de serem 
dominados e controlados por técnicas 
clássicas de controle. Hoje técnicas 
denominadas "inteligentes" permitem controlar 
sistemas sem que se conheça o seu modelo 
matemático. Dentre essas técnicas está a 
Lógica Difusa (Fuzzy). Ela possibilita tratar de 
forma unificada conhecimentos lingüísticos e 
medidas das variáveis físicas. Nesta 
abordagem, a descrição matemática exata é 
substituída por relações qualitativas e 
quantitativas entre as variáveis do processo e 
expressas em termos de regras lingüísticas. 
A princípio, para a implementação do 
controlador, foi feita uma análise intuitiva de 
como o sistema deveria se comportar diante 
da detecção de um obstáculo. Foi então 
determinada uma estratégia de desvio 
pensando em algumas situações distintas de 
obstáculos que o robô pudesse vir a se 
deparar. 
A partir dessas análises iniciais e de dados 
obtidos através de testes com o protótipo foi 
possível unir essa informações e utilizá-las 
para realizar as próximas etapas da 
implementação: a definição das variáveis de 
controle e a implementação do controlador 
propriamente dito (definição das entradas, 
funções de pertinência, banco de regras de 
inferência e interfaces de fuzzificação e 
defuzzificação). 
 
CONCLUSÃO 
 
A partir dos testes realizados no protótipo e os 
resultados obtidos conclui-se que é possível a 
inserção do robô em um ambiente semi-
estruturado podendo ele interagir e navegar 
livremente sem choques com obstáculos. 
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