
Resumo 

Nas últimas décadas tem-se assistido ao alargamento do espectro científico particularmente em 

zonas de forte componente tecnológica. A robótica é uma das áreas que tem conhecido essa 

evolução. Se bem que os conceitos associados à robótica existam desde a Grécia clássica, foi 

somente no século vinte que estes se converteram em realidade. Já Aristóteles escrevia "Se cada 

instrumento pudesse realizar o seu próprio trabalho, obedecendo ou antecipando-se à vontade dos 

outros... se a lançadeira pudesse tecer, e a palheta tocar a lira, sem a mão para as guiar então os 

chefes não necessitariam de servos nem os donos de escravos", A própria palavra robot somente em 

1921 foi inventada, quando o dramaturgo checo Karel Kapec a introduziu na sua peça "Os robots 

universais de Rossum", com base na palavra eslava robota que significa trabalho pesado. No entanto, 

e na opinião do autor, deve-se aos escritores de ficção científica o verdadeiro estímulo para a 

concretização desta "utopia". Tem-se verificado que muitas criações da ficção científica rapidamente 

se tornam realidade; tal foi o caso das viagens espaciais, dos computadores e da robótica. Com 

efeito, este estilo literário parece influenciar sobremaneira a imaginação dos engenheiros e cientistas. 

Assim, em 1960, com base na experiência existente nos campos dos telemanipuladores e máquinas 

ferramenta de controlo numérico, George C. Devol construiu o primeiro robot industrial. A partir desta 

data verificou-se uma afirmação deste ramo do conhecimento como uma ciência autónoma. De 

carácter multidisciplinar, fazendo uso de elementos ligados às engenharias mecânica, eléctrica, 

electrónica, de computadores e outras, tem mostrado a sua importância em áreas tão dispares como 

na exploração espacial, na exploração sub-aquática, na biónica ou na industria. É neste último campo 

que se tem investido maior esforço talvez devido à sua forte componente sócio-económica. A 

industria automóvel é disso um bom exemplo: robots manipuladores para pintura, soldadura por 

pontos e soldadura por arco, foram rapidamente admitidos como parte integrante da força laboral 

dessas empresas.  

O alargamento da sua utilização a outras áreas industriais tem-se, no entanto, verificado ser mais 

difícil. Efectivamente, ao contrário das utilizações referidas, as novas aplicações são mais exigentes e 

têm mostrado que mesmo em casos aparentemente simples, os robots manipuladores são ainda uma 

fraca tentativa de cópia do braço humano.  

A investigação científica, tem procurado dar resposta a estas necessidades. A evolução tecnológica 

em geral, influencia positivamente cada caso em particular; todavia, existe uma componente própria a 

cada ramo científico, e a robótica não é excepção. Assim, investigação no campo de novas estruturas 

mecânicas, nomeadamente robots de accionamento directo e robots flexíveis, novas arquitecturas de 

controladores jogando com múltipla informação sensorial (força/binário, visão et.), algorítmos 

inteligentes de planeamento de trajectória, linguagens eficientes de descrição das tarefas e 

movimentos, e outras, são campos bem conhecidos como áreas de possível desenvolvimento.  

Este conhecimento aliado á necessidade duma rentabilidade no investimento a realizar, levou ao 

aparecimento do que, em certa medida, pode ser chamado como “moda científica”. Sem pretender 



ser dogmático, é todavia opinião do autor, que não é necessariamente no mesmo sentido da “moda” o 

melhor, ou único, caminho a percorrer. Em particular numa ciência de carácter tão inovador, onde os 

pilares foram tão recentemente construídos, há certamente muitas paredes para erigir até o edifício 

estar concluído. Por outras palavras, pode-se dizer que o conhecimento científico no campo da 

robótica constitui uma "rede de conhecimento", existindo áreas inexploradas quer na, claramente 

definida, periferia da rede, quer no espaço em aberto no interior de cada malha da rede.  

E com base nesta filosofia que deve ser encarado o trabalho apresentado seguidamente. Comum a 

todos os capítulos está o conceito base de “gestão eficiente dos recursos estruturais". Assim, é 

desenvolvida uma utilização criteriosa, aplicada a vários sub-sistemas, de modo a torná-los 

industrialmente realizáveis, sem contudo ficar fortemente dependente de uma dada evolução 

tecnológica em particular.  

Todos os sistemas são estudados com base num robot 2R, isto é, com dois graus de liberdade 

rotacionais. Esta estratégia tem sido seguida por muitos investigadores, pois permite uma fácil 

implementação e interpretação, sem contudo perder generalidade, já que, para os fins em vista, se 

verificam todos os fenómenos que aparecem em robots manipuladores com maior número de graus 

de liberdade.  

Também foi tentado dar um carácter autónomo a cada capítulo, tendo em atenção o aspecto algo 

incómodo de ter que se folhear sistematicamente o trabalho, a fim de se reencontrar uma dada 

expressão ou resultado.  

O capítulo 2 forma a base de todo o trabalho. A dinâmica de robots é complexa e não-linear, o que 

tem sido um motivo para a literatura científica a apresentar de forma algo complexa e de difícil 

abordagem. Este tema é caracterizado de uma  forma “desmistificadora”, o que leva ao natural 

aparecimento de pistas de investigação.  

No capítulo 3, é desenvolvida uma dessas pistas. Certos fenómenos que aparecem na dinâmica dos 

robots manipuladores são mais “importantes” que outros, quando examinados sob o ponto de vista de 

controlo. Daí se desenvolver um controlador não-linear que toma em consideração o peso relativo 

dessas influências.  

Uma filosofia de implementação diferente leva ao controlador apresentado no capítulo 4. Aí tira-se 

partido da dualidade cálculo em tempo real/instrumentação e sensores, sempre existente em 

sistemas deste tipo. O algorítmo de controlo desenvolvido neste capítulo, beneficia de grandes 

simplificações á custa de um aumento do número de sensores necessários. Por outras palavras, 

verifica-se um deslocamento de exigências de potência de cálculo em tempo real, para necessidades 

sensoriais. Além disso uma estrutura simplificada do algorítmo, leva a objectivos e capacidades 

claramente definidas, o que é aliciante devido à dinâmica algo complexa do sistema a controlar. 

Nem só a gestão eficiente do controlador é capaz de proporcionar melhores resultados. No capítulo 5, 

pretende-se realizar uma melhor administração dos recursos estruturais existentes no ambiente robot 

mais computador. A partir da verificação das capacidades e limitações quer do computador quer dos 

sistemas periféricos (electrónicos, mecânicos e outros), é desenvolvida uma nova filosofia de cálculo 



com implicações não só nos computadores sequenciais convencionais, mas também em 

arquitecturas computacionais paralelas.  

Finalmente, no capítulo 6, são apresentadas conclusões, bem como algumas pistas de possível 

desenvolvimento futuro.  

As facetas correspondentes à gestão eficientes dos recursos estruturais, referidas nestes capítulos, 

podem ainda ser interpretadas à luz de certos conceitos recentemente emergentes na comunidade 

científica. De facto mostra-se em franca evolução a área designada por “controlo inteligente”, e que 

não é mais do que a fusão dos conceitos associados ao controlo clássico, à inteligência artificial e à 

investigação operacional (Fig. 1.1). A comunidade científica espera com esta estratégia obter um todo 

maior e melhor que a soma das partes. Assim, particularmente em zonas de conhecimento híbrido, 

com a utilização simultânea de técnicas de escolas diferentes, é de esperar o aparecimento de 

soluções mais eficazes.  

Este trabalho pretende ser um vector de ligação entre diferentes perspectivas tendo por base a teoria 

de sistemas clássica. Os capítulos 2 e 3 mostram que no caso do controlo de robots manipuladores 

através do controlador não-linear conhecido por “método do binário calculado” (computed torque 

method), é possível evitar as complexas técnicas de análise de convergência de sistemas não-

lineares e adoptar “inteligentemente” (i.e. como alternativa mais eficiente) métodos simples e bem 

conhecidos. Esta perspectiva garante não somente uma simplificação e clarificação do estudo, mas 

também a obtenção de informação adicional, como, por exemplo, a margem de fase, que dificilmente 

se consegue obter com os métodos de análise convencionais. Aliás, também o capítulo 4 se debruça 

sobre uma problemática muito semelhante; os sistemas de controlo de estrutura variante são 

conhecidos pela sua robustez bem como por dispensarem a necessidade de modelos 

 



 



rigorosos da planta a controlar. Desde que seja garantida uma condição – suficiente mas não 

necessária – do ss<0 (s será definido no capítulo 4) fica assegurada a convergência do sistema; 

todavia, não é acessível nenhuma informação quanto á “qualidade” dessa estabilidade. Neste capítulo 

é encontrado um conjunto de condições que permite projectar o controlador segundo esta ordem de 

ideias, contudo o autor prescinde dessa exactidão – suficiente mas não necessária – em troca de 

uma análise algo heurística baseada nos conceitos clássicos de teoria dos sistemas. Esta incursão, 

algo mais evidente que nos capítulos anteriores, num campo próximo da inteligência artificial serve 

também de motivação ao capítulo 5. A ligação entre as duas áreas passa não somente pelo uso de 

heurísticas mas alternativamente pela representação do conhecimento através de “novas” álgebras. É 

bem conhecida a tendência dos cientistas para a adopção de modelos do mundo físico baseados nos 

conceitos do cálculo diferencial e integral. Acontece pois com naturalidade o aparecimento de dúvidas 

quanto a necessidade e benefícios decorrentes deste monopólio, tanto mais evidente quanto o ser 

humano não usa nos seus processos biológicos-motores-mentais este tipo de álgebra. O capítulo 5 

situa-se nesta perspectiva já que é conseguida uma descrição da dinâmica dos robots manipuladores 

através de uma álgebra diferente – a álgebra de Boole. Os benefícios resultantes mostram mais uma 

vez que a “qualidade” da nova representação é, para certas aplicações, bem superior à convencional.  

Para concluir esta introdução poder-se-á ainda dizer que este trabalho suscita muitas outras pistas de 

investigação. Um debate de algumas dessas ideias bem, como algumas respostas já obtidas, são 

matéria de discussão no capítulo 6.  


