
T
u
r
m
a 
M
is
t
a
, 
O

Autoras: Bárbara, Beatriz e Inês

O
u
t
u
b
r
o 
d
e 
2
0
1
1



� O que são?.............................................pág. 3

� Como são?.…………………………........pág. 4

� História…………………………….............pág. 5

� Tipos de robôs e para que servem…..pág. 8

Índice

Tipos de robôs e para que servem…..pág. 8

� O que se imagina fazer com eles…..pág. 10 

� Curiosidade………………………….....pág. 11

� Fontes de informação…..………….....pág. 12



� O robô é uma máquina que se move e 
que faz tarefas autonomamente. É 
capaz de tomar decisões.

O que são?

� A Robótica é a ciência ou estudo dos 
robôts.  



Romba: robô-aspiradorTartan :automóvel autónomo Manipulador: monta carros

Como são?

Romba: robô-aspiradorTartan :automóvel autónomo

Chico: Robot - criança

Mineiro: inspeciona minas

Manipulador: usado como 
diversão



� Há muitas lendas sobre a origem dos 
robôs, por exemplo, a lenda do 
Cadamus, que semeou dentes de 
dragão que se transformaram  em  

História

dragão que se transformaram  em  
soldados.

� A palavra robô tem origem numa 
palavra checa que significa trabalho 
forçado, que foi usada numa peça de 
teatro em 1921.



� Um dos muitos projetos de robôs foi feito 
por Leonardo da Vinci.

� O primeiro robô foi feito por Jacques de 
Vaucanson, que fez um andróide que 
tocava flauta e um pato mecânico que 
comia e fazia cocó.

História

tocava flauta e um pato mecânico que 
comia e fazia cocó.

� Os cientistas estavam a criar robôs e outros 
objetos que funcionavam sozinhos e as 
pessoas tinham medo de ser substituídas 
por eles. com o passar do tempo, as 
pessoas perceberam que eles não faziam 
mal .



� Podiam ser muito 
úteis a fazer 
trabalhos pesados, 
repetitivos ou 
perigosos para o ser 

História

perigosos para o ser 
humano.

� No entanto não se 
pode criar uma 
“máquina” tão 
perfeita como o 
homem.



� Existem robôs que fazem cirurgias 
(cirúrgicos), que foram inventados em 
1980, os endoscópios. 

� Os robôs da indústria realizam tarefas 
perigosas para o Homem, como soldar os 

Tipos de robôs/para que servem

perigosas para o Homem, como soldar os 
vidros de um automóvel. 

� Um dos tipos de robôs são os robôs 
domésticos, que conseguem reconhecer 
vozes, falar e realizar tarefas de casa.

� Os robôs também servem para 
entretenimento, como o cão robô japonês.



� Outra utilidade dos robôs é a realização de 
tarefas de maneira autónoma. As tarefas 
que mais fazem são em locais mal 
iluminados, mas também fazem tarefas 
perigosas para os humanos.

Tipos de robôs/para que servem

perigosas para os humanos.

� Existem robôs bombeiros.

� Outras tarefas dos robôs são:
› A limpeza do lixo toxico, 

› exploração sub aquática/espacial,

› mineração,

› cuidados de saúde ...



� No Reino Unido daqui a 3 anos vão fazer 
gatos robôs para uma companhia aos 
idosos do país. 

� No Japão vão fazer robôs que ajudem os 

O que se imagina fazer com eles

� No Japão vão fazer robôs que ajudem os 
idosos nas tarefas domésticas.



� Quando estavam a tentar imitar os 
movimentos humanos, as pessoas 
descobriram que era preciso mais 
tecnologia do que havia na altura.

Curiosidade

tecnologia do que havia na altura.



� http://pt.wikipedia.org/wiki/Rob%C3%B4

� Tecnopedia

� http://www.youtube.com/watch?v=lULl63ERek0&NR=1

Fontes de informação

�

� Conversas com João P. Costeira


