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RESUMO
 

Desenvolver uma nova forma de vida artificial é algo muito complexo que exige um grau de 
conhecimento muito grande não só nesta área mas como também em outras que se encaixem no contexto. 
Cientistas, estudiosos em informática freqüentemente iniciam procedimentos de construção de uma forma 
de vida como nas suas horas extras como se fosse um passa tempo.  Daí começam a surgir códigos e 
robôs como formas de vida que não conseguem chegar ao objetivo final. Começa-se, então, o verdadeiro 
desafio para qualquer cientista de software e hardware: como fazer para melhor desenvolver seu produto. 
A primeira pergunta que aparece é: Será que estou indo no caminho certo se não por onde começar? 
Muitas tentativas são frustadas, devido a vários fatores que deveriam ser levados em consideração; fatores 
estes que deviam ser supridos através das outras disciplinas relacionadas à vida artificial. Para responder à 
esta pergunta este presente trabalho tem como objetivo mostrar o relacionamento entre as disciplinas, 
mostrando também um ser vivo como forma de vida artificial proposta na implementação, através de 
diretivas fundamentais que aumentaram as chances na construção de um ser vivo; servindo como uma 
base de apoio, para que  os cientistas possam buscar o seu próprio espaço na construção de uma nova 
forma de vida artificial.
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1.Introdução
 

 

 

Imaginem que as funções básicas do cérebro, paladar, sistema nervoso e outros não fossem tão 
misteriosos ou difíceis de desvendar e que no fundo tudo pudesse ser feito pelo homem, e que um dia não 
será possível diferenciar o natural do artificial devido ao avanço das pesquisas em descobrir novas formas 
de vida artificial, seja ela física ou não, dando o parecer que seja qualquer forma de vida criada pelo 
homem. 

 

Quando a comunidade conseguir desvendar os segredos do cérebro, compreendendo e reproduzindo seus 
mecanismos, isto poderá trazer sérios problemas pois ele pode ser mais desenvolvido que o nosso e se 
algo de errado acontecesse neste ser vivo, como por exemplo ficar fora de controle, isto pode trazer 
diversos tipos de transtornos. Mas para se chegar a este nível de desenvolvimento seria preciso uma série 
de estudos baseados na vida artificial em conjunto com outras áreas, que estão mais perto de desvendar os 
mistérios do cérebro. 

 

Neste contexto, será apresentando um trabalho que servirá como uma referência  para os desenvolvedores 
de novas formas de vida artificial, desde os estudos, exemplos, até uma implementação de um ser vivo. 
Este trabalho foi dividido em cinco capítulos.

O primeiro capítulo é esta introdução, que procurou deixar claro o propósito deste manual de referência 
para o desenvolvimento de novas formas de vida.

 



No segundo capítulo serão analisados em aspectos gerais vida artificial relacionada à outras disciplinas, e 
será analisado também a teoria do “caos” e questões éticas que precisam ser levantados mediante a 
sociedade.

 

 

 O capítulo três apresentará exemplos de formas de vida artificial relatando problemas que possam surgir, 
relacionado a novas formas de vida que podem nos ajudar. Também neste capítulo será mostrado os 
avanços que a inteligência artificial está tendo junto à vida artificial. 

 

O quarto capítulo dará um enfoque maior à robótica pois muitas das formas de vida artificiais como os 
humanóides ou os insetos robôs que estão surgindo, estão basicamente ligados a esta área que será de 
grande ajuda para principalmente para a implementação de um ser vivo, que será descrito também neste 
capítulo, utilizando equipamentos do dia a dia.

 

Por último, o capítulo cinco apresentará uma breve conclusão de todo o trabalho, onde será ressaltado de 
maneira geral tudo que foi pesquisado e implementado durante a construção do mesmo, mostrando 
também uma forma de se dar continuidade à este trabalho a fim de que ele se torne um guia a ser adotado 
na construção de novas formas de vida a ser utilizado por pessoas que tenham espírito crítico para abordar 
o assunto. 



 

 

2-Conceitos de vida artificial
 

Levando em consideração as demais áreas, a vida artificial é um ramo totalmente novo e 
essencialmente ligado com as outras áreas como matemática, biologia, física, robótica entre 
outras.

            

            A frase “Vida Artificial” foi descoberta por C.Langton sendo ele também o responsável 
por investigar a vida e o seu contexto. Mesmo que a Vida Artificial seja fundamentalmente 
direcionada para ambos, a origem da biologia e o futuro. O objetivo é superar  a complexidade 
de submeter e expor em geral uma área baseada em estudos que envolvem a possibilidade de 
descobrir comportamentos da vida natural um pouco familiar, colocando e criando uma nova 
forma de vida, tendo como objetivo desenvolver a corrente teoria da vida em todas as 
manifestações, em lugar de uma documentação contingente que se bifurcou através das 
disciplinas (BEDAU).

 

A vida artificial possui implicações que são mais fáceis de entender do que problemas propostos por 
outras áreas sendo assim mais fáceis de serem manuseadas através de novas tecnologias usadas para 
estudar a vida e criar novas formas de vida, na internet, na criação de robôs e outros. Com isto tem se um 
vasto potencial para estudos que devem ser debatidos publicamente e eticamente para que os mesmos 
sejam esclarecidos principalmente pelo fato de ser uma disciplina nova que possui algumas conseqüências 
práticas.

2.1 Geração de um Proto - Organismo
 

            Uma das metas da vida artificial é construir uma forma de vida surgindo do nada em um 
laboratório, gerando assim formas de vidas mais simples. A vida molecular pode ser descrita 
como uma forma organizacional que se reproduz em um ambiente simples e propício para a 
sua evolução seja ele natural ou artificial, contendo também algum tipo de energia química ou 
simplesmente luz solar criando assim um local perfeito que favorece a criação e reprodução de 
um proto organismo que pode sofrer mudanças com o decorrer do tempo.

 



            Algumas pesquisas envolvendo vida artificial tiveram sucesso na criação de moléculas 
que se reproduzem tendo uma forma limitada de evolução, e também com moléculas que se 
auto reproduzem em compartimentos ou agregando lipídios. Combinando estes em um 
autônomo tem se uma auto replicação envolvendo sistemas. Cientistas que estudam genómas 
estão utilizando células mais simples a fim de reduzir a complexidade genética para um ponto 
mais simples de se entender (Peter Cariani,91).

 

2.2. Química Artificial
 

            Sistemas artificiais estão ligados diretamente a química podendo serem vistos como 
algoritmos de computador baseados em moléculas abstratas que são geradas através de 
colisões que existem entre as moléculas de acordo com normas predefinidas de interação. As 
colisões podem ser aleatórias permitindo a formação de correlações de espaço, como em 
sistemas de difusão. Tais leis de interação devem ser estabelecidas no algoritmo aonde as 
colisões dos objetos podem nos trazer complexidades arbitrárias de acordo com o evento, 
aplicando leis de interações na química que devem ser simples, comparadas com as soluções 
coletivas para o problema, sendo também analisadas as estruturas para que se exiba uma 
forma de transição para a vida, analisando restrições como na química reversiva aonde devem 
se seguir algumas leis como a de conservação de massa e energia tornando assim o problema 
um pouco mais difícil de ser analisado (MITCHELL,96).

 

            A química artificial está relacionada a vários fatores que são regidos através de leis que 
interagem de acordo com as condições do ambiente, na qual se tem reduzido o tamanho das 
moléculas, reorganizando as moléculas utilizando, máquina de Turing, calculo lambda e outros 
métodos para acharem uma melhor forma de encaixarem as moléculas através de programas 
(MITCHELL).

 

            O desafio está em organizar um pouco as moléculas artificiais que estão separadas 
inicialmente, tornando-as capazes de se auto reproduzirem e evoluírem. Uma geração capaz 
de se auto reproduzir como por exemplo programas em memória de computador que possui 
instruções randômicas em linguagem de máquina poderia sair fora do objetivo a menos que 
uma organização interna destes organismos possibilite este acontecimento, desde que seja 
separado os limites de seus ambientes dando uma continuidade nas atividades primitivas de 
baixo nível, dando liberdade para que estas moléculas através de programas de computador 
na qual a própria célula irá se auto fecundar dando origem a uma nova forma de vida.

2.3. Laços de Organizações Viventes

            A vida artificial possui informações codificadas que são necessárias para recriar 
estruturas que não podem ser diretamente copiadas como proteínas em estruturas de 



combinações que podem ser generalizadas (genes). Tal organização genética pode estar 
baseado em informações codificadas em vários graus de liberdade, não necessariamente 
molecular (D.Goldberg,89).

 

            O conceito central de biologia molecular está essencialmente ligado ao código genético 
universal tendo como exemplos, organizações fortemente conservadoras de organismos 
viventes.

 

            Máquinas macroscópicas (robôs) se auto reproduzindo, vivendo talvez em colônias e 
explorando recursos locais para se manter e crescer, poderia ser um jogo significativamente 
diferente com possibilidades organizacionais com diversos obstáculos.

 

2.4. Ciclo de Vida de Organismos Unicelulares
 

Em contraste com os primeiros desafios, este aqui envolve simular um organismo biológico 
existente em um computador, o objetivo é fazer surgir a dinâmica do organismo através de 
simulações. O organismo artificial deveria exibir seu aspecto completo de comportamento, 
incluindo sua habilidade para evoluir. Claro que, seu comportamento será um pouco irreal, 
porque nossa habilidade de modelar sistemas físicos complexos são só aproximados 
(BELEW,96). 

 

A integração da simulação de milhares de proteínas, como também cadeias genéticas de 
regulação, ao nível de movimentos, determina laços importantes para o entendimento do ciclo 
de vida dinâmica. Entendendo melhor alguns algoritmos pode-se acelerar a sua atividade 
química mesmo que este necessite de um esforço computacional maior para se fazer as 
simulações dinâmicas que serão de grande ajuda para a vida artificial, utilizando combinações 
moleculares.

 

 

2.5.  A Vida Artificial no Contexto Biológico
 



 

            Com os avanços da computação e o aparecimento de uma nova comunidade de 
pesquisadores estudando a inteligência artificial, o simples fato da existência não é o fator que 
determina a vida, ou seja, se a criação da Vida Artificial, conseguisse criar seres com 
autonomia de tomar decisões, ai sim pode-se dizer que o simples fato de pensar já 
determinaria a vida (penso logo existo).

            

            A vida artificial vêm sendo tratada sob vários pontos de vista, mais tecnicamente do 
ponto de vista da computação, aonde a vida artificial é mostrada principalmente através de 
simulações de processos biológicos, na qual são elaborados programas de simulação, aonde 
são necessários vários conhecimentos dos mecanismos e procedimentos naturais, entrando 
assim a Biologia que é uma das ciências que influenciam bastante a Vida Artificial.

 

            Os biólogos, apresentam a auto - reprodução, como sendo a capacidade de armazenar 
informações sobre si próprio, a capacidade de agir em seu ambiente, de manter a estabilidade 
durante às condições ambientais, de evoluir e de crescer ou expandir como sendo os princípios 
da vida a partir dos quais, os cientistas podem traçar um paralelos entre a vida natural e os 
métodos para construção de uma vida artificial. 

            A questão aqui é entender como sistemas relativamente grandes irão se comportar com 
mudanças de ambiente ou até mesmo com alterações mentais como por exemplo a 
irritabilidade que é uma propriedade da vida. Outro fator a se considerar seria o predador que 
entra em competição para adquirir recursos, tais como a luz que uma planta necessita para 
desenvolver suas folhas por exemplo, assim para sua sobrevivência seria necessário uma 
resposta imediata como na maioria dos casos copiando o comportamento de outros 
organismos ou apenas melhorando o seu sistema dinâmico hierárquico para melhor se adaptar 
ao ambiente.

 

 

            Um dos assuntos práticos com mais urgência a ser discutido está relacionado com as 
atividades que afetam o ambiente como um todo, como por exemplo a poluição industrial, a 
mudança de clima, a monocultura para introdução e criação de organismos e outros, que 
enfocam as conseqüências evolutivas, pois afetam diretamente a organização de organismos 
fazendo desenvolver certos tipos de defesas para melhor se adaptarem ao ecossistema.

 

 

Nos contextos biológicos e tecnológicos levando a implicações evolutivas através de uma 
seleção aonde o indivíduo mais forte ou melhor adaptado sobrevive, passando suas 



habilidades para as próximas gerações, seja através de genes ou através do aprendizado de 
um sistema, como por exemplo em um que utiliza a inteligência artificial para localizar um 
determinado objeto aonde demorasse um certo tempo para desenvolver sua habilidade de 
encontrar, aprendendo com os seus erros e aprimorando-os de acordo com sua programação e 
também com o ambiente.

2.5.1.  Mutação

 

            A Análise de Sistemas, estuda a relação e a troca de informações entre os sistemas, 
nós sistemas biológicos, as organizações se baseiam na troca de informações como na 
engenharia genética onde o código genético, é um sistema de banco de dados que fornece 
informações para outros sistemas.

 

            As mutações podem ser consideradas como erros na transmissão das mensagens de 
um sistema para outro, conduzindo a uma nova estrutura dentro de um ambiente.

 

            Um exemplo de mutação, é quando o DNA de uma célula é copiado para outra, e uma 
de suas bases ou dados é alterada, retirada ou repetida acidentalmente, formando um novo 
organismo.  Nos sistemas de Vida Artificial, a mutação ocorre devido a substituição, exclusão 
ou cópia múltipla de um bit, o que é 0 virá 1 ou vice-versa (Figura.2.1).

 

                                   

0     1     1     1     0    1     0     1     1

                                               

1     0     1     0     1     0     1     0     0

                                 Figura 2.1 – Mutação por substituição

 

2.5.2  Cruzamento e Evolução

 

            As trocas de informações que ocorrem na reprodução do sistema, se dá através de 
cruzamentos, podendo a troca ser através de bytes ou palavras. Através desta troca certos 
sistemas podem evoluir mais que outros, através de seleção natural tendo em vista que haverá 
melhorias em seus sistemas.            Charles Darwin, propôs que as espécies evoluíam através 
da seleção natural, porém, na sua época Darwin não tinha conhecimento da genética e de 
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mutação (EIGEN,71).

 

            As modificações estabelecidas através da mutação ou do cruzamento pode ser testada 
no ambiente do sistema para saber se esta nova combinação irá trazer vantagens ou não para 
o seu desenvolvimento. Em alguns sistema, como por exemplo, uma população de insetos, 
cujo principal objetivo é encontrar alimento, os pesquisadores estudam sua evolução na 
procura de alimentos, buscando estudar as novas estratégias usadas na busca.

 

 

2.5.3.  Relacionamento entre sistemas

 

            Em um sistema biológico fechado, cada elemento é responsável por tarefas específicas, 
ao tentar simular seus comportamento pode-se ver uma ligação com a Vida Artificial, como na 
resolução de problemas através da divisão de tarefas distribuídas independentemente havendo 
competição e ou cooperação através de uma comunicação para se saber se o indivíduo é 
amigo ou inimigo. Muitas vezes as informações resultantes servem para expressar fome, 
medo, risco de vida e outros.

 

            Mas existe sistemas que se baseiam em cooperação entre os indivíduos que se unem 
para realizar uma função específica, como por exemplo encontrar alimento, tendo assim um 
interesse mútuo entre os indivíduos, caso não se tenha tal cooperação os indivíduos podem 
entrar em competição ou parasitismo.

            Um exemplo de competição é a luta para obter alimento na qual o indivíduo mais bem 
preparado irá conseguir um melhor desenvolvimento. No caso de parasitismo, um parasita vive 
em função de um hospedeiro, retirando-lhe dados ou energia como um vírus de computador, é 
claro que isto irá depender do grau de aprendizagem de cada indivíduo, seja ele através de 
observação, tentativa e erro ou de aquisição de informações, procurando fortalecer o que trará 
benefícios e descartar o que não for necessário, assim o indivíduo mais bem preparado irá 
sobreviver. 

 

 

2.6. Desenvolvimento Tecnológico e Ético
            



            A vida e a mente estão intrinsecamente ligados como se pode ver na natureza. Nota-se 
também que existem várias formas com inteligência, sejam elas com habilidades para se 
desenvolverem em determinados ambientes, para processar certas informações internas, ou 
para desenvolver certas atividades estando ligadas diretamente à inteligência artificial. 
Acreditando que a chave para o seu progresso esteja na evolução da comunicação. Sabendo 
que o seu comportamento se faz por meio do contexto semântico, da sua adaptação, ou do seu 
modo de agir em um ambiente complexo e dinâmico.

            

Uma vez que robôs consigam evoluir criando máquinas, será apenas uma questão de tempo 
para que consigam formar novas formas de vidas que tenham metas, e propostas em mente 
para a sua evolução, como a reprodução simbiótica progredindo para máquinas autônomas e 
inteligentes como já se pode ver hoje em dia máquinas que se adaptam em industrias e 
conseguem tomar iniciativas, após avaliar a melhor saída para a solução do problema 
(PATTEE,96).

A proliferação autônoma, e a evolução de sistemas artificiais ou naturais, pode rapidamente 
mudar a biosfera sendo difícil de analisar os seus impactos. Isto induz a perguntar se existe 
normas éticas para introduzir tais sistemas com a finalidade de resolver problemas. Um 
exemplo claro seria um vírus de computador que possui a capacidade de se evoluir formando 
assim outra forma de vida artificial difícil de ser detectado.

            

            Vida Artificial também pode ser vista pelo lado positivo, através de simulações a longo 
prazo, com regulamentos necessários e liberdades para lidar com a evolução de determinadas 
espécies sem criar conflitos de interesse para possíveis investigadores. Os assuntos éticos de 
vida artificial se assemelham um pouco com experimentos realizados em animais, engenharia 
genética, inteligência artificial entre outros. Por outro lado, deve-se criar modernas formas de 
vida, interagindo de um modo mais amplo para que sejam expostos de uma forma mais clara.

 

 

2.7.  A Teoria do Caos
 

            A teoria do Caos influência a Vida Artificial mostrando uma organização que surge a 
partir do caos, através de comportamentos complexos se organizando através de regras 
simples. A partir da teoria do caos surgiu os sistemas não lineares que fornece uma explicação 
lógica através de formulas matemáticas (MANDELBROT,2001).

 

Um dos primeiros exemplos de  vida artificial foi feito por John Von Neumann através de um 
autônomo celular que se reproduzia sem uma programação para este fim, correndo é claro 



contra a entropia, tendo sempre em mente que quanto maior a desorganização do sistema 
maior é a sua entropia. 

 

Esta Teoria busca padrões escondidos e leis simples que conduzem os comportamentos 
complexos para isto é preciso saber os dois principais sistemas físicos:

 

•        Sistemas Lineares que podem ser representados por equações desprezando alguns 
fatores complexos, definidos apenas no que a física e a matemática conseguem explicar.

 

•        Sistemas Não Lineares são aqueles que com a matemática tradicional apenas não se 
consegue chegar a uma solução correta devido a grande quantidade de variáveis 
envolvidas no sistema, como por exemplo o clima que possui vários fatores que o 
influenciam mudando suas características de uma hora para outra.   

 

Para Benoit Mandelbrot tudo pode ser transformado em formulas matemáticas e daí para 
gráficos e através disto Benoit descobriu que os sistemas caóticos seguiam um padrão e que 
através de um pequena parte, pode-se chegar ao resto através de lógica e raciocínio, a este 
raciocínio da se o nome de auto – semelhança (MANDELBROT,2001).

 

A teoria do caos mostra que fatores insignificantes, distantes, podem eventualmente produzir 
resultados catastróficos e imprevisíveis, como uma pergunta a muito tempo que já é feita “Pode 
o bater de asas de uma borboleta desencadear um tornado no outro lado do Mundo?” 
(MANDELBROT,2001).

 

Embora não se possa sempre prever qual será o resultado particular da equação do caos, 
sabe-se que vai surgir um padrão ou uma tendência. Existem muitas equações que se 
comportam de formas semelhante dentre elas estão as equações que predizem a turbulência 
em líquidos ou a subida e a queda dos preços de diversos produtos. 

 

2.8. Conclusão
 

            Observa-se que a vida artificial deve trabalhar em conjunto com outras disciplinas pois 
estão diretamente ligadas. Portanto tais áreas devem analisar o comportamento de certas 
formas de vida levando em consideração fatores como a concorrência, predadorismo, 
desenvolvimento de defesas, mas tomando cuidado com eventuais problemas que o estudo 



desta disciplina pode trazer, discutindo publicamente e eticamente os assuntos levantados. 
Também foi comentado sobre a teoria do caos, que muitas vezes não é levada em 
consideração desprezando-se as regras simples que podem ser de grande ajuda. 

            

            No capitulo seguinte será mostrado o relacionamento da vida artificial com a inteligência 
artificial e também diversos exemplos de vida artificial como o COG (robô humanóide do MIT), 
os Games, entre outros.

 

 

 

 

 

3. A Vida Artificial relacionada a Inteligência 
Artificial

 

            Algumas regras da Vida Artificial surgiram através da inteligência artificial que se 
firmaram devido à Teoria do Caos descrito no capítulo 2.

            

Pode-se dizer que a inteligência artificial, a biologia e a matemática do caos, são os 
responsáveis pelo surgimento da Vida Artificial graças a um padrão de comportamento dentre 
estas disciplinas. As disciplinas e sistemas que surgiram da teoria do caos, podem-se chamar 
de sistemas não lineares tendo em vista que a matemática tradicional não pode ser usada para 
auxiliar na construção de sistemas, para isto é preciso utilizar regras, existentes na natureza ou 
se não criá-las caso não existam.

 

 

Sistemas complexos surgem de comportamentos simples e comportamentos simples dão 



origem a sistemas complexos, mas tudo irá depender do comportamento de cada indivíduo 
para que o sistema seja organizado.  

 

Programas de Vida Artificial precisam apenas de regras básicas para encontrar a solução do 
problema, pode se chamar de abordagem “Bottom-Up” contrário do “Top-Down” onde o 
problema é dividido em partes pequenas para chegar a uma resposta já esperada.

Os sistemas naturais e artificiais devem agir de forma ordenada o que no começo é de se 
esperar até que aconteça um certo desentendimento com o sistema até que o mesmo consiga 
se assimilar ao ambiente o que costuma levar algum tempo até que este comportamento se 
torne organizado a partir de regras simples.

 

 

3.1  Redes Neurais e Inteligência Artificial
 

            Os computadores atuais utilizam instruções como em um fluxograma que segue uma 
seqüência lógica. Estes computadores são utilizados em simulações de autômatos celulares 
que nada mais são que máquinas independentes que processam informações a partir de 
comandos que avaliam o estado e tomam decisões de acordo com suas necessidades.

            

Através de estudos sobre o cérebro, surgiram novas idéias sobre as redes e processos 
paralelos, surgindo assim termos como Redes Neurais, Redes de Conexão que utilizam nós 
para trocarem informações entre si.

 

            Assim como um sistema de vida artificial, um sistema de rede neural também pode ser 
treinado, ou programado para que se chegue em um determinado resultado, tornado o sistema 
mais ágil dando pesos diferentes para cada nó, assim os cruzamentos que tem maior fluxo 
deve ter uma prioridade maior, o que seria um modo de selecionar os nós ruins dos nós que 
possuem uma eficiência menor, melhorando assim o tempo de resposta.

 

3.2  Algoritmos Evolutivos e Inteligência Artificial
 



Algoritmos Evolutivos, são utilizados para descrever métodos computacionais baseados 
em modelos naturais e na simulação da evolução de sistemas, através de seleção natural. Os 
métodos mais conhecidos dos Algoritmos Evolutivos são (BELEW,96):

 

•        Algoritmos Genéticos - Simulam o processo de seleção natural, no qual é utilizado na vida 
artificial para se chegar na melhor saída para o problema, através de novas gerações, 
sendo que novos tipos de vida surgem a partir de dados velhos, sendo que os dados mais 
fortes iram aparecer nas próximas gerações.

 

•        Estratégia de Evolução - Através de teste, seleciona-se os indivíduos mais eficientes para 
criar próximas gerações com níveis de adaptação ao ambiente cada vez maiores. Assim 
quando um processo se torna mais eficiente que o que o criou este passa a ocupar o lugar 
de quem o criou.

 

3.3  Exemplos de Vida Artificial 
 

            Até agora foi visto o básico para compreensão da Vida Artificial, e o que ela influência 
nas demais disciplinas principalmente na evolução de conceitos científicos.

 

            Muitos dos sistemas de hoje estão sendo desenvolvidos para o crescimento do intelecto 
humano sobre a natureza. Esta seção irá descrever tipos de vida artificial, como o COG (o robô 
humanóide do MIT), os vírus, games, o Tierra, os Boids e outras de formas de conhecidas 
(BELEW,96). 

3.3.1  O Sistema Tierra
 

O biólogo Thomas Ray, criou um sistema simulando o período cambriano (fase esta que 
surgiram várias espécies de vida) e a este sistema se deu o nome de Tierra (Terra em 
espanhol), na qual foram colocados organismos digitais criados através de instruções de 
linguagem de máquina, cuja seqüência formavam um genótipo (GOLDBERG,89).

 

Alguns destes programas tem a função de provocar mutações aleatórias na formação genética 
de seus indivíduos, ou seja, mudando a estrutura dos programas, tendo o poder até de matar 
organismos causadores de erros ou que não estão funcionais devido a alteração de seus 
algoritmos. Quando a população alocar 80% da memória RAM do ambiente o próprio sistema 
operacional possui um algoritmo de varredura, onde mantém um registro de nascimentos, 



mortes, seqüências de códigos de cada criatura e principalmente um banco de genes a partir 
de genómas que tenham tido sucesso.

 

O objetivo básico destas criatura é sobreviver pelo maior tempo possível e se reproduzir, sendo 
que quanto maior o genótipo da criatura, maior o consumo de “energia”, pois acessam mais a 
CPU, além disso, cada criatura tem privilégios diferentes de escrita e de leitura umas das 
outras.

 

Ray notou que as criaturas estavam variando o seu genótipo, de 80 instruções iniciais para 
indivíduos com 79, 51, ou menos instruções, e observou também que surgiram criaturas 
parasitas, que necessitavam de um hospedeiro para se reproduzir. Neste caso elas usavam o 
seu processador, mas executando o código de um outro indivíduo (Figura 3.2).

Surgiram até mesmo hiper - parasitas que usavam um processador “roubado” e o próprio para 
produzir dois filhos simultaneamente(Figura 3.3)

 

 

Figura 3.2 – Parasita 
Comum(GOLDBERG,89)  Figura3.3–HiperParasita(GOLDBERG,89)

 

Desde 1996, Tom Ray tenta criar uma reserva de biodiversidade do ciberespaço, na qual 
organismos digitais, poderão evoluir livremente através de seleção natural.

 

 

3.3.2. Conjuntos de Vida Artificial (Os Boids)
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Os Boids nada mais são do que um conjunto de pássaros criados tridimensionalmente no 
computador para simular uma revoada de pássaros a partir de regras simples 
(REYNOLDS,2001).

 

Ao estudar um conjunto de pássaros voando, Craig Reinolds observou que não existe um líder 
mas sim regras com as quais cada pássaro seguia, dentre elas está a distância mantida de um 
pássaro para outro mantendo-se unidos.

Reinolds acrescentou obstáculos para analisar os movimentos dos Boids e notou que mesmo 
colocando os pássaros uma certa distância uns dos outros eles procuravam manter-se unidos, 
e ao se aproximarem dos obstáculos os mesmos se desviavam em direções diferentes e 
depois voltavam a se reagrupar (Figura 3.4).

 

 

                                      Figura 3.4 – Os Boids desviando de 

                                                  Obstáculos (REYNOLDS,2001)

 

Segundo Reinolds, o tempo para animar os animais independentemente seria muito grande, 
mesmo com programas e máquinas de última geração, pois mesmo nos Boids cada indivíduo 
tem um raciocínio diferente uns dos outros e não em grupos o que dificulta mais na parte de 
programação, podendo ser facilmente apresentado como formulas matemáticas o que facilita a 
sua compreensão (REYNOLDS,2001).

 

Segundo Aristid Lindenmayer e Przemyslaw Prusenkiewicz o crescimento das plantas 
poderiam ser transformados em formulas matemáticas simples que chamaram de regravação 
de modo podiam ser utilizadas em um computador (REYNOLDS,2001).

 

A formula de regravação nada mais é do que uma substituição de X por XY e Y por X (Figura 
3.5), montando a partir do X uma árvore que vai aumentando de acordo com o numero de 
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ciclos existentes. Desta forma um galho daria origem a pequenos galhos e assim por diante 
como uma  auto - semelhança que é a base dos Fractais

 

 

  Figura 3.5 Arvore gerada após regravação (REYNOLDS,2001)       

 

3.3.3.  Os Robôs

 

O robô COG está sendo construído pelo MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusets) e ao 
término de sua construção ele será capaz de simular os sentimentos humanos através de 
sensores e câmeras que iram capturar imagens e depois associá-las. Ele irá passar por uma 
fase de aprendizado, através da inteligência artificial na qual aprenderá através de experiências 
a se adaptar ao ambiente (MENZEL,2001).

 

O COG foi construído para pensar ou tentar interagir sumariamente com as pessoas, podendo 
tocar com seus braços que são parecidos com o braço humano e enxergar. Apenas com estas 
interações pode se dizer que esta é  a base da inteligência.        

 

A fase de aprendizado pode ser novamente aproveitada em uma versão mais nova do robô, 
que é de grande auxilio pois nada é perdido de aprendizado de um robô para outro.

No México o exercito dos Estados Unidos está construindo insetos robôs na qual as leis 
de Isaac Asimov são descartadas, utilizando apenas às de Mark as características de cada lei 
são as seguintes.

 

•        Leis de Asimov (MANUEL,2001)

1.      Um robô não pode fazer mal a um humano.
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2.      Tem que obedecer ordens, exceto nos casos que tais ordens contrariem a primeira 
lei.

3.      E caso as duas leis anteriores não forem cabíveis ele tem que se proteger.

 

•        Leis de Mark (MANUEL,2001)

1.      Procure luz.

2.      Salve-se.

3.      Explore tudo o que puder.

 

Os robôs que seguem as leis de Mark são movidos a energia solar e possuem sensores e 
motores tentando reproduzir ao máximo o sistema nervoso de um inseto, sendo eles pequenos 
o seus custos também os são, tendo eles diversos fins tais como participar de filmes, caçar 
minas, entre outros.

 

O exercito também está desenvolvendo robôs com pernas grandes que facilitam o encaixe de 
metralhadoras na parte superior possibilitando assim uma maior agilidade, pegando de 
surpresa seus adversários. 

 

Existem nos Estados Unidos concursos para ver qual é o melhor robô de destruição, o 
que é bom para se notar o quanto seria perigoso se um dia está tecnologia ficasse fora de 
controle.

Os Robôs pequenos são os mais ágeis, um exemplo disto seriam os brinquedos que são 
uma aplicação prática muito interessante para a robótica, onde se tem robôs com esteiras que 
são mais robustos que qualquer outro robô.

Estes mecanismos estão invadindo nossas vidas tornando-as mais fáceis e até se 
tornando nosso amigo, como é o caso de um robô (AIKO) que a Sony desenvolveu parecido 
com um cachorro que vai aprendendo com o seu dono no dia a dia, o que é muito bom para 
certos tipos de pessoas que precisam de um amigo ou de um vigia para a casa (SETH,2001).

 

Algo que parece ser simples para desenvolver, como o funcionamento de pernas é algo 
que precisou de anos para fazê-lo, mas a Honda investiu pesado na construção de um 
humanóide (P3) que pode caminhar, subir escadas. Com a fisionomia de um humano, este 
robô levou 10 anos para ser construído mas agora com sua conclusão os cientistas foram 
pegos de surpresa pois só se esperava uma máquina deste tipo daqui a uma década. 

 



 

3.3.4. Os Vírus

 

Quando os vírus de computador foram criados, os seus projetistas colocaram como 
característica básica, apresentar comportamentos similares aos de vírus biológicos. 

 

Muitos dos programadores que criam os vírus não tinham idéia de que um dia esta categoria 
de programas teriam quesitos básicos para serem considerados como uma forma de Vida 
Artificial, e nem pensavam no estrago que eles causariam no futuro .

Isto nos remete a concluir que o ato inconsciente da busca por seres cada vez mais parecidos 
com criaturas naturais seja uma característica inata do homem.

Os vírus de computador se reproduzem a partir da sucessiva cópia de seu código inclusive 
recombinando  seu algoritmo, criando assim novos tipos de vírus, podendo com isso infectar 
outros programas ou outros computadores sem serem detectados, deixando o hospedeiro mais 
lento.

 

Alguns vírus de computador como o “sexta-feira 13” permanecem inofensivos até o dia que seu 
mentor determinou que ele agisse, deixando neste tempo a máquina com a aparência anterior 
da infecção somente manifestando em dias marcados (ABREU, 2001).

 

Muitos vírus de computador se modificam cada vez que duplicam para evitarem serem pegos 
ou rastreados, este tipo de vírus é um pouco mais difícil de ser detectado, pois a cada 
duplicação ele tem um nome diferente.

 

É importante ressaltar que esta modificação notada na mutação, pode acontecer não 
intencionalmente, isto é, ao ser transferido de um computador a outro, por exemplo, algumas 
partes do vírus podem sofrer alterações, o que como já foi visto, é uma característica bastante 
importante da Vida Artificial.

 

3.3.5. Games

 



            Não se pode dizer que quando duas pessoas estão jogando em um computador este 
seja uma forma de vida artificial mas quando se fala em computador versus homem a história 
muda pois no jogo do computador pode existir uma série de estratégias dependendo do grau 
de dificuldade imposta pelo usuário.

            Os jogos mais modernos são feitos utilizando a inteligência artificial elevando o grau de 
habilidade necessário para vencê-los, como um jogo de xadrez na qual o computador é 
bastante solicitado dependendo do algorítmo utilizado para desenvolvê-lo, o que torna mais 
emocionante o jogo para o desafiante que tentará superar a máquina.

 

3.4. Conclusão
 

            A cada dia que se passa os robôs estão ganhando cada vez mais espaço na vida das 
pessoas e em conjunto com a inteligência artificial estão tornando-as mais fáceis e confortáveis 
no dia a dia. Mas é sempre bom lembrar sobre os efeitos que isto pode levar como já foi 
levantado no capítulo 2 quando foram discutidos assuntos éticos.

 

            No próximo capítulo será abordado algumas formas de aplicações sobre a vida artificial 
e também será mostrado uma implementação de um ser vivo que tem como principal objetivo 
buscar o alimento para a sua sobrevivência. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Aplicações e Implementações em Vida 
Artificial
 

            Ultimamente a robótica está muito ligada à novas formas de vida, que estão progredindo 
cada vez mais para auxiliar as pessoas no seu trabalho do dia a dia, tudo isto devido ao 
avanço da tecnologia nos últimos anos.

 

            Este novo ramo está progredindo devido a esforços de estudiosos que desenvolvem 
novas formas de vida artificial. O que aparentemente parece ser fácil para desenvolver ao 
tentar atribuir funções simples, tem-se uma idéia de que, para desenvolvé-lo seria preciso anos 
de observação, não só estudando outras formas já existentes na natureza mas também 
tentando reproduzi-la.

 

4.1. A Robótica e a Vida Artificial
 

            A robótica é a ciência que estuda uma forma de interação das máquinas com o mundo 
real. Os primeiros robôs, que faziam tarefas simples e repetitivas tentando imitar movimentos 
naturais, foram denominados de robôs de primeira geração. Ultimamente foram criadas 
gerações mais modernas que se adaptam mais facilmente ao ambiente (ROSS,84).

 

            A robótica surge como uma nova forma de Vida Artificial, capaz de tomar decisões de 
acordo com a situação e para que isto seja possível o robô teria que raciocinar de acordo com 
o ambiente proposto. Deveria também ter a capacidade de examinar os processos do seu 
programa e ter o conhecimento geral sobre o problema a ser solucionado, para isto ele precisa 
conhecer as regras para que ele tenha a capacidade de analisar o problema, escolhendo a 
melhor opção a tomar para que este atinja o seu objetivo e é o que a maioria dos robôs não 
conseguem realizar.

 

            Deve-se analisar as informações sobre o ambiente que nem sempre estão corretas e 
para isto devem ser criados novos métodos e ferramentas de análise de dados. 

 



            Hoje, antes do uso da robótica em sistemas complexos, é preciso analisar o 
comportamento do robô em sistemas simples através de sistemas não convencionais aonde 
em algumas formas de vida artificial, estas arquiteturas podem ajudar no reconhecimento de 
padrões ambientais e na tomada de decisões. Na tomada de decisões é necessário planejar a 
ação, porém nos sistemas de Vida Artificial, pode haver mudanças durante o tempo, sendo 
assim, em certos tempos é necessário verificar o grau de importância de cada ação, como por 
exemplo o ato de fugir deve ter uma prioridade maior do que outras ações.

 

4.2. Estratégias de Construção de Robôs.

           Esforços dos construtores de robôs se seguem através de estratégias da biologia e da 
física, tentando melhorar o designer de robôs como também sua perspicácia levando em 
consideração funções que alguns animais possuem. 

Estudando os movimentos dos os engenheiros e biólogos podem melhorar os robôs 
para serem mais ágeis, tentando entender os princípios dos movimento dos animais. Existem 
pesquisas na engenharia na qual robôs providos de pernas, conseguem provar que 
dispositivos com pernas podem atravessar terrenos complexos com mais eficácia que os 
veículos com rodas ou esteiras. Porém, para se alcançar este potencial, veículos providos de 
pernas têm que superar uma série de desafios de engenharia: 

 

•        Primeiro, eles devem poder apoiar o peso deles próprios e desenvolver movimentos de 
perna coordenados para se locomover de um lugar para outro. 

 

•        Devem poder então alterar os movimentos para mudar a velocidade e sua direção do 
movimento. Mudanças de velocidade podem envolver alterações na freqüência de sua 
pisada ou na duração de um passo mais largo e, em casos extremos, alterações no modo 
de caminhar como por exemplo, um cavalo que vai de um trote para um galope mudando 
totalmente o seu passo. 

 

Para atravessar  terrenos complexos tem-se a idéia de que o veículo tem que escalar várias 
barreiras e responder a obstáculos inesperados, como buracos ou morros. Com todos estes 
movimentos, o veículo tem que controlar ainda a postura para ficar na vertical, ou seja ele tem 
que calcular seu centro de massa relativo para sua base de apoio, tem até mesmo que esperar 
mudanças estratégias de locomoção e, em alguns casos, erguer objetos de pesos variados. 
Para ser eficiente, um veículo ou inseto tem que superar todos estes desafios tentando 
minimizar problemas futuros, consequentemente aumentando a sua vida útil, levando em 
consideração sua força, tensão estrutural e outros. 

Animais ágeis movem-se eficazmente por todo tipo de terreno, tendo soluções para todos eles 
devido aos milhões de anos que os levaram à evolução, e, embora a seleção natural não seja a 
melhor solução para o determinado problema, ela é um ponto de partida para selecionar robôs 



mais eficientes, barrando assim soluções biológicas, descartando os sistemas nervosos mais 
complexos, levando em consideração apenas  os corpos mecânicos. Os Biólogos só agora 
estão começando a entender como os animais resolvem os problemas de locomoção. 

 

Por causa dos problemas não solucionados na robótica e na biologia, os construtores de robôs 
esperam ter benefícios em ambas as disciplinas principalmente sobre os conhecimentos dos 
biólogos sobre a locomoção animal podendo incorporar seus conhecimentos na inicialização de 
um robô com pernas. 

 

Um robô desenvolvido pode prover um modelo de hardware no qual os biólogos podem estudar 
e testar hipóteses que podem ser consideradas então como um controle do sistema nervoso de 
um animal em um ambiente físico. Estes modelos de hardware podem ter mais proveito com os 
princípios compreensivos de locomoção do que qualquer modelo feito em computador, 
incluindo modelos dinâmicos que buscam capturar os movimentos físicos. 

 

Realmente, não existe modo melhor de testar as idéias de movimento em um terreno 
complexo, do que projetar e construir um dispositivo baseado nessas idéias, e então testá-lo no 
próprio terreno. Os problemas de robótica que a biologia atual não conseguiu resolver só serão 
contornados criando novas técnicas que consigam solucionar o problema .

Os biólogos e engenheiros, desenvolveram estratégias para interagirem com a robótica. Muitos 
grupos desenvolveram robôs com seis pernas feitos de vara ou arame (figura 4.1), 
pneumáticos baseados em baratas, e outros. Existem robôs de seis pernas construídos que 
possuem uma cadeia neural que controla as pernas da máquina, porém estes não podem 
caminhar em um terreno complexo, mas os robôs insetos que possuem mais pernas podem 
caminhar em vários tipos de terrenos desiguais usando um controlador, distribuindo seu peso 
através de um conjunto de arames existentes no inseto, controlando o seu modo de caminhar, 
melhorando sua coordenação e os reflexos das pernas. Foram construídos numerosos outros 
dispositivos debaixo da inspiração de vários animais diferentes. Atualmente, seguiu-se duas 
estratégias de pesquisas. 
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                               Figura 4.1 – Robô com seis patas impulsionadas 

por arame (HABIB,2001).

 

Em uma, as funções fundamentais do robô estão baseado em técnicas de engenharia de 
padrão. A biologia é buscada somente para resolver problemas específicos como por exemplo, 
projetos de dispositivos pequenos, provido de pernas que caminham independentemente. Está 
autonomia se refere a habilidades necessárias para o controle necessário do veículo dando 
todo poder de se movimentar através de fios, motores, músculos, e outros. Estes meios 
exigidos que dão poder ao mecanismo durante o seu caminhar são problemas sérios. 

 

Veículos pequenos, que possuem pernas devem ter um ciclo muito maior para ir de um ponto a 
outro do que veículos maiores movendo a mesma distância. Muitos insetos pequenos resolvem 
o problema de ciclismo de perna, saltando e incorporando assim uma nova estratégia de 
locomoção, como faz o grilo e alguns outros animais. 

 

O desafio para os biólogos é identificar que aspectos de salto do grilo são críticos ao 
movimento, e que aspectos podem ser descartados pelos engenheiros tentando criar os 
aspectos funcionais. A observação biológica neste caso se dá através de modelos dinâmicos 
modelados em computadores. 

 

Na segunda estratégia, as informações obtidas em estudos biológicos em uma única espécie 
são usadas ao longo da construção do robô. Debaixo desta estratégia, os engenheiros e 
biólogos têm que trabalhar em conjunto desde o  início. Neste caso, o biólogo pode cobrar do 
engenheiro que incorpore os movimentos de perna do animal no do robô. Porém, seria 
impossível implementar a complexidade dos dispositivos que executam o papel de músculos 
das pernas do robô, havendo assim uma boa razão para que a engenharia elimine algumas 
das articulações.

 

Muitos construtores de robôs usam a engenharia tradicional descartando a biologia, a menos 
que haja uma razão de engenharia muito boa para buscar dados biológicos. Um desígnio inicial 
biologicamente preciso facilita interações entre os biólogos e engenheiros podendo lidar com 
problemas recentes. A quantidade de informações biológicas necessárias para seguir esta 
estratégia conduz em adotar baratas como um sistema modelo para robôs, pois é necessário 
um investimento pequeno, e também devido ao fato de já existir uma quantidade de  
informação sobre sua locomoção. Se são levados em consideração desígnios mecânicos pode 
se esperar um grande ganho no controle de sistemas biológicos. 

 

Sabe-se que os insetos caminham tipicamente em forma de tripé, ou seja, o animal é apoiado 
por um tripé estático formado pelas pernas dianteiras e traseiras em um lado, junto com as 
pernas mediana no outro lado. Os que permanecem em três pernas balançam à frente 



enquanto o tripé que apoia as pernas força o animal a seguir em frente. 

 

Estudos de atividades motoras durante o caminhar horizontal em cima de superfícies lisas 
mostraram padrões de reprodução dos músculos de cada par de pernas. Cada perna passa 
por um ciclo que consiste em um local de apoio e um movimento. Enquanto, o pé está em 
contato com o chão, os músculos que são ativos estendem a perna e empurram o animal para 
frente. Nos insetos, os músculos que geram a fase da posição são internamente um conjunto 
de pequenos motores. Dois estímulos viajam até os motores controlando a extensão da 
articulação da coxa, e outros dois motores um lento e um motor rápido controlam a articulação 
do fêmur e da tíbia. 

 

O motor lento é somente responsável pelos ciclos de pernas lentos, o que exige vários 
potenciais de ação para gerar movimentos significantes, o motor rápido pode gerar movimentos 
grandes com um único potencial de ação.   

 

Corridas de insetos mais rápidos, os motor lentos são ativados à freqüências mais altas e em 
estouros menores. Análises de extensão de perna combinaram pernas de músculos mostraram 
que as freqüências ruins de potências de músculo estão associados com os motores lentos 
relacionando linearmente às velocidades ruins dos movimentos em comum produzidos. Estas 
observações batem com os modelos de controle nos quais circuitos de oscilação geram 
atividades de movimentos e atividades na posição inibindo que altere sua posição durante o 
seu movimento (HAUTOP,1995). 

 

Ao flexionar, um oscilador do sistema nervoso controla o movimento da perna associada e 
inibe as pernas no lado oposto do animal e em segmentos adjacentes. O resultado da atividade 
rápida do músculo parece endurecer as articulações da perna, fazendo a transição do 
movimento e posição significativamente menor. Até mesmo nestas velocidades, ainda existe 
uma freqüência de atividade do motor lento com uma velocidade em comum. 

 

Movimentos de virar são associados com as pernas assimétricas movendo em atividades nos 
em músculos homólogos, como por exemplo, em uma volta à direita do motor de músculo 
extensor lentos à esquerda, meia perna está excitada com uma freqüência mais alta que esses 
à direita. Tal ativação do motor assimétrica durante a volta, resulta em uma força maior que é 
desenvolvida pela perna externa em comparação à perna interior. Assim, o inseto, através do 
sistema nervoso central controla a velocidade e orienta as mudanças relativamente diretas na 
freqüência do motor lento (HAUTOP,1995). 

 

Observando a coordenação de pernas em insetos, pode-se notar um padrão básico em insetos 
de vara ou arame, e outros artrópodes, considerando regras de controle locais para cada perna 



dependendo de uma série de fatores. Por exemplo, o controlador para uma perna mediana 
influenciaria todas as pernas adjacentes para não entrar em movimento enquanto a perna 
mediana está em sua fase de movimento. 

 

Baseados em controladores de movimentos, foram implementados mecanismos de 
coordenação em vários robôs. Pode-se usar sistemas de vídeos para monitorar os movimentos 
das pernas por exemplo de uma barata, observando o seu modo de caminhar, e escalar 
barreiras. Então  compara-se a atividade do motor para os movimentos em comum simultâneos 
que os músculos relacionados controlam. Estes movimentos são melhores vistos em cámeras 
especiais que conseguem passar quadro a quadro observando os movimentos.           

 

 

4.3. Articulações 
 

Pernas de inseto seguem um plano geral que pode se achado em todos animais providos de 
pernas. Cada perna tem segmentos múltiplos unidos por articulações rotativas que são 
controlados por músculos. Os segmentos que são localizados perto do corpo tendem a ser 
maior, enquanto esses que estão fora mais distantes do membro, se aproximam do pé, e são 
menores. Este arranjo minimiza a massa ao fim do membro, reduzindo  assim a inércia e 
fazendo um ciclismo de perna rápida e mais fácil. 

 

Os músculos mais fortes estão nos segmentos mais próximos do corpo. Os músculos nessas 
posições somam ao proximal, amontoando as pernas fazendo um sistema de alavanca (Figura 
4.2) o que mecanicamente é vantajoso para a atuação do pé fazendo com que o robô tenha 
uma maior agilidade comparando com outros tipos de locomoção realizados através de rodas 
(HAUTOP,1995). 

                                 Figura 4.2 – Robô hexápode com sistema 

     de alavanca (HABIB,2001).
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A maioria das articulações de proximal, como a articulação de ombro de um mamífero, tendem 
a ter um maior grau de liberdade relacionado à musculatura. Movimentos pequenos destas 
articulações produzem movimentos grandes ao término do membro. A maioria das articulações 
de distal, perto do pé longe do corpo, é pequeno e flexível, produzindo movimentos bons e com 
ajustes para firmar no solo. 

 

Para até mesmo agarrar melhor, dedos móveis ou garras são achado freqüentemente em 
articulações distais. Porém, são achados músculos que movem essas estruturas com 
segmentos proximais que são unidos às estruturas distais através de tendões longos reduzindo 
a massa do segmento distal. Dentro deste desígnio básico, cada par de pernas de inseto tem 
propriedades sem igual que distinguem isto dos outros dois pares, sendo usados para funções 
específicas. Estes projetos refletem especializações na cinemática, padrões de controle de 
motor, e reação da força do solo, isto é, desenvolvido durante o caminhar. 

 

Robôs com pernas maiores tem um problema pois a perna só pode fazer um movimento linear 
movendo duas articulações ao mesmo tempo. Para todos os movimentos de perna deve-se 
estudar, a ativação de músculos  extensores e os movimentos resultantes de cada articulação. 
A extensão simultânea destas duas articulações estende a tíbia traseiro, em um movimento 
quase paralelo ao eixo longo do corpo do animal, forças de reação de solo positivas geradoras 
que propulsam o animal adiante.

 

Existem robôs que no lugar de articulações possuem pequenas barras de ferro que se 
contraem como se fossem um músculo que se movimenta através de impulsos elétricos muito 
baixos o que é um ganho muito grande na economia de energia, não precisando assim de 
motores elétricos (Figura 4.3). 

 

                                       Figura 4.3 – Robô Borys não utiliza 

                              Motores para se locomover (HABIB,2001).
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4.4. Implementação de um ser Artificial 
 

A idéia principal é fazer o robô se locomover durante algum tempo até que ele precise se 
recarregar, daí em diante o seu principal objetivo passa a ser procurar alimento para sua 
sobrevivência.

 

            A proposta inicial é criar uma forma de vida artificial que consiga transpor terrenos mais 
difíceis de se locomover, para isto foi escolhido um inseto que como já foi dito neste capitulo, 
indivíduos com pernas possuem uma facilidade maior de locomoção que mecanismos com 
rodas.

4.4.1. Descrição

             

O principal objetivo do sistema visa implementar um dos instintos básicos dos seres 
vivos que é a alimentação.

 

Após algum tempo de locomoção o robô precisa achar uma fonte para se recarregar, 
está procura se faz através de um leitor de código de barras, e se o robô não conseguir 
encontrar esta fonte ele irá morrer.

 

 

1.         Software  

 

O programa que controla algumas funções do robô feito através do CodeWarrior (Figura 
4.4) que é uma ferramenta muito utilizada na construção de programas para palm, utilizando 
C++, mas nada impede que seja utilizado outra linguagem como assembly, Java e outros. 

 

            Inicialmente o programa Robot foi feito em um emulador (Figura 4.4) que nada mais é do 
que um programa de computador que simula um palm na tela do computador, com ele é mais 



fácil de testar programas e achar possíveis erros de codificação, após seu término o programa 
é passado para um palm via serial que será passado via infravermelho do palm para o robô, 
não precisando assim desmontar  o robô e montar o palm para carregar os dados, o que torna 
o trabalho de instalação do programa executável mais prático. 

 

            Os hard Buttons do palm foram programados para quando forem acionados através de 
sensores, controlem o robô, para que o mesmo possa conseguir chegar até seu objetivo. 

Figura 4.4 – Emulador com ícone do programa Robot e o CodeWarrior      utilizado para 
desenvolvimento.

 

            O software tem a função de controlar o hardware principalmente na checagem da bateria, 
pois se o robô não se recarregar ele pode ficar sem energia e morrer, portanto quando o nível 
de força estiver abaixo do esperado, será acionado o mecanismo de leitura de código de 
barras, aonde o robô começará a girar ao redor do seu eixo até que encontre o código descrito 
como energia que é supostamente o local aonde está a energia. Ao encontrar o código que 
necessita ele irá seguir alguns passos. 
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•        robô irá caminhar em direção do código encontrado.

•        Ao notar que em suas antenas começou a chegar energia o robô para seu motor ficando 
imóvel.

•        Enquanto a bateria do palm e do robô não estiver carregada, o motor permanece 
desligado.

•        Quando as baterias estiverem carregadas o software inverte o motor e começa a 
caminhar para direções variadas até que necessite de outra carga.

 

             Figura 4.5 – Robot controlando o hardware

 

Ao termino do software ele deverá ser capaz de desviar o inseto de obstáculos que o 
impeça de caminhar (Figura 4.5), como por exemplo outro robô que irá comunicar com ele via 
infravermelho, inclusive talvez trocar programas de um robô para o outro o que poderia ser 
uma extensão para continuação deste trabalho. 

 

Para se fazer a leitura do código de barras foram acrescentadas ao código duas 
bibliotecas ScanMgrStruct.h e ScanMgr.h próprias da Symbol a fabricante do palm em questão 
utilizado no experimento.

 

2.      Palm
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O palm utilizado para o projeto foi o modelo SPT-1500 (Figura 4.6) da Symbol que 
possui um leitor de código de barras na parte superior do palm que será útil na procura de 
energia e um infravermelho que servirá como entrada para novas versões e futuramente para 
troca de informações de um robô para outro, desde que ambos utilizem a mesma plataforma.

 

                 Figura 4.6 – Palm executando o programa Robot 

 

 

Este equipamento possui 2MB de espaço para utilização de programas e o seu sistema 
operacional é o PalmOS versão 3.0.2r3 o seu processador é o DragonBall de 16 MHZ, o palm 
possui também uma saída serial e quatro botões que controlam o robô desviando o de 
obstáculos.

 

O controle do motor se faz através de sons emitidos pelo palm que dependendo da 
freqüência, da prioridade, do período e da duração do som terão funções diferentes.

 

Um dos problemas enfrentados foi com relação ao peso do palm, pois quanto menor o 
peso mais fácil seria para o robô se locomover, o que foi resolvido retirando a carcaça do palm 
deixando ele mais leve (Figura 4.7) consequentemente gastando uma quantidade menor de 
energia para se locomover, deixando também mais fácil a introdução de fiação necessária para 
controlar os sensores que indicam algum tipo de obstáculo e futuramente controlando algum 
tipo de hardware em sua saída serial.
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                         Figura 4.7 – Palm sem carcaça

 

Com a carcaça retirada o leitor de código de barras ficou solto (Figura 4.8) pois se trata 
de uma peça separada que vem como uma ferramenta extra a este modelo tendo que ser 
fixado com uma fita crepe para ficar à altura necessária para que o robô pudesse ler o código 
de barras.

  

                                    Figura 4.8 – Leitor de Código de Barras

 

3.           Hardware  
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Para a montagem do robô foram necessários diversas peças tais como:

•        Um carro de leitura de cd-rom servindo como suporte para montagem de todo o 
equipamento.

•        Motor de corrente continua que controla o movimento do robô.

•        Duas antenas que servem para carregar as baterias e para desviar de obstáculos 
sendo que uma antena fica mais alta que a outra para evitar curto no ato da carga.

•        Dois pares de arames que servem como pernas para a sua locomoção.

•        Um palm que irá controlar o motor e os sensores de obstáculos.

•        Dois pares de baterias, um par para o palm e o outro para o motor, sendo que sua 
durabilidade é de um dia, após isto ele irá precisar de outra carga (Figura 4.9 e 4.10).

 

Uma observação importante a se fazer é com relação às baterias, pois como elas são feitas de 
Ni-MH elas não viciam mas possuem uma vida útil de 600 cargas, portanto se o robô tiver uma 
outra missão, ele então deve faze-la em no máximo 600 dias, pois é o tempo médio de vida útil 
do robô.

                        

                              Figura 4.9 – Bateria Recarregável 

 

 

As especificações do carregador das baterias devem estar na norma (5V DC 400mA) para que 
o palm não tenha problemas com excesso de tensão. 
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              Figura 4.10 – Carcaça do robô sem o Palm

 

4.4.2. Dificuldades de implementação 

 

            Não foi possível fazer toda a parte da recarga devido a problemas encontrados na 
locomoção do inseto, pois mesmo o seu peso ficando balanceado ele consegue caminhar para 
frente com uma certa dificuldade não podendo girar sobre seu eixo (Figura 4.11 e 4.12). 

     

                  Figura 4.11 – Robô caminhando             Figura 4.12 – Robô após 1minuto de caminhada

 

Na figura 4.11 pode se ver o robô concluído sem as antenas que fazem a recarga, e sem 
os sensores necessários para o seu movimento, que o ajudaram a desviar de obstáculos 
grandes sendo que os pequenos ele pode superar com uma certa facilidade. 
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                    Figura 4.11 – Robô em seus detalhes        

 

4.5 Conclusão
 

A robótica, da vida artificial e da inteligência artificial estão trabalhando juntas para que 
sejam criados novas formas de vida desenvolvidas a partir de estudos e de observações que 
foram feitas em animais, através de seus movimentos e do modo que resolvem alguns tipos de 
problemas, para que sejam construídos robôs mais ágeis principalmente devido ao avanço 
tecnológico adquirido através de estudos na área da inteligência artificial que dão uma certa 
liberdade ao robô de tomar certas decisões.

 

Como forma de implementação foi exposto uma forma de vida que se alimenta quando 
for necessário tendo esta como sua principal função, sendo construído em forma de inseto 
devido a facilidade de transpor obstáculos com maior facilidade que outros mecanismos 
dotados de rodas ou esteiras.
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5. Conclusão
 

Imagine, quantas formas de vida artificial poderiam ser geradas a partir da junção de algumas disciplinas, 
através de estudos e observações feitas na natureza para tornar mais fácil, tarefas complicadas e 
exaustivas que precisam ser feitas.

 

A falta de conhecimento tecnológico e o não estudo do ambiente contribuem para o fracasso de novas 
formas de vida. Desenvolver uma idéia e transformá-la em uma nova forma de vida, envolve um grau de 
conhecimento muito grande, que deverá primeiramente ser analisado como um todo através de diversos 
ramos para que se chegue ao objetivo para o qual o ser vivo foi concebido. É necessário fazer parcerias 
com outras áreas, pois as mesmas já possuem um conhecimento básico que será de grande ajuda para o 
desenvolvimento da vida artificial.

 

Na falta de idéias para a construção deste ser vivo a primeira coisa a ser feita é buscar um suporte em 
outras áreas como a inteligência artificial, biologia, física, química e outras que podem dar uma base mais 
segura para a desenvolvimento desta vida artificial. Neste ponto, deve-se buscar juntar os pontos que 
darão a ligação da vida artificial com as demais.

 

A inteligência artificial vem contribuindo bastante com a vida artificial tendo grandes sucessos 
principalmente na área da robótica, fazendo com que robôs de diversos tipos possam aprender sozinhos, e 
armazenar este aprendizado para servir em versões mais novas o que é um ganho muito bom, pois torna 
mais fácil ensinar novos robôs.

 

Com o desenvolvimento da tecnologia, surgiram robôs mais eficientes que se locomovem sem motores 
utilizando apenas fios que se contraem através de estímulos elétricos como se fossem músculos, o que os 
torna mais parecidos com os animais já que sua aparência o seu modo de agir e de locomover foram 
projetados para serem semelhantes aos dos animais. Tudo feito a partir de estudos e observações feitas na 
natureza que auxiliam muito a robótica na construção de um ser vivo, notando o que muitas das vezes era 
deixado de lado mas que é importante para o sucesso do desenvolvimento da vida artificial, como por 
exemplo o modo que alguns animais caminham dando uma noção básica mais importante para o projeto. 

 

Uma das contribuições mais importante desta monografia é o capítulo que fala sobre a implementação de 
um ser vivo que possui a forma de um inseto e possui como objetivo principal procurar energia para se 



carregar caso contrário o mesmo deixará de existir. Para construí-lo foi necessário ter uma base de 
conhecimentos não a nível de programação e hardware mas também no modo que os insetos caminham, 
nunca duas pernas na horizontal ou na vertical devem estar erguida ao mesmo tempo no caso de insetos 
de quatro patas, pois eles devem sempre levantar as pernas na diagonal para obterem sucesso.

 

Foram encontradas várias dificuldades na construção deste trabalho não só pela falta de material, por se 
tratar de uma área nova, mas também devido a implementação do ser vivo que não foi possível controlar 
seus movimentos completamente o que espera-se ser resolvido num futuro próximo.

 

Durante a construção deste trabalho, houve alguns assuntos que poderiam ter sido mais aprofundados, 
porém sairiam um pouco do contexto. Alguns assuntos foram deixados de lado, como a parte de 
comunicação de um ser vivo para o outro, utilizando a saída serial ou o infravermelho do palm para fazer 
com que o robô construído na implementação consiga trocar dados com outro ser vivo.

 

Longe de ser um manual técnico detalhado este trabalho deve ser visto como um guia de referência para o 
desenvolvimento de novas formas de vida artificial mostrando alguns pontos fundamentais, tais como 
ligações existentes nas diversas áreas até uma implementação de um ser vivo. Esperando clarear um 
pouco as idéias para os que pretendem estudar a vida artificial. 

 



 

 

 

Referências Bibliográficas
 

ABREU, Andre. World-Chinatown Vírus pode atacar computador hoje http://www.chinatown-
brazil.com.br/portugues/news/13089904.htm . Acesso em Novembro de 2001b.

BEDAU, M. Artificial life VII: Proceedings of the Seventh International conference on the simulations 
and Synthesis of Living Systems. Cambridge, editora MIT, 2000.

 

BELEW, R. Adaptive individuals in evolving populations: Models and algorithms, Redwood City, 1996. 

 

CARIANI, Peter. "Some Epistemological Implications of Devices which Construct their own Sensors and 
Effectors." In: Towards a Practice of Autonomous Systems, Editora MIT, 1991. p 484-493. 

 

CHARLES, Darwin; SURIANO, Greg. The Origin of Species. Editora HardCover, 1998.

 

EIGEN, M. Self- organization of matter and evolution of biological macromolecules. 
Naturwissenschaften, 1971, p465-523.

 

GOLDBERG, D. Genetic Algorithms in Search, Optimization, and Machine Learning. Editora Addison-
Wesley. 1989.

 

HAUTOP, Henrik. Artificial life II: Proceedings of the Second International conference. Cambridge, 
editora MIT, 1995.

 

LANGTON, C. "Artificial Life" In Artificial Life. Editora. Addison-Wesley,    1989.   

http://www.chinatown-brazil.com.br/portugues/news/13089904.htm
http://www.chinatown-brazil.com.br/portugues/news/13089904.htm


 

MANDELBROT, Benoit. “Biography of Benoit Mandelbrot” http://www-groups.dcs.st-
and.ac.uk/~history/Mathematicians/Mandelbrot.html In Warsaw, Poland Pens. Acesso em outubro de 
2001b.

MANUEL, ANTÔNIO. Leis de Isaac Asimov http://www.geocities.com/SoHo/Exhibt/380/asimov.html 
Acesso em outubro de 2001b.

 

MENZEL, Peter. http://www.ai.mit.edu/projects/humanoid-robotics-group/cog/ Acesso em outubro de 
2001b.

NEUMANN, John Von. The Theory of Self-Reproducing Automata. Editora University of Illinois.1966 

 

PATTEE, H. Physicaltheories, automata, and the origin of life. Natural automata and useful simulations. 
Washington, editora Spartan Books, 1996.

 

REYNOLDS, Craig W. "craig reynolds, boid, boids, flock, flocking, flocks,

     schools, herds, herding, autonomous characters, evolution

     of behavior, evolutionary computation, artificial life, behavioral animation". 
http://www.red3d.com/cwr/ Acesso em outubro 2001b. 

 

ROCHA, Luis M. Evidence Sets and Contextual Genetic Algorithms: Exploring Uncertainty, Context, 
and Embodiment in Cognitive and Biological Systems. PhD. Dissertation. SUNY Binghamton. Editora 
Kluwer, 1997

 

ROCHA, Luis M. "Selected self-organization and the semiotics of Evolutionary Systems." In: 
Evolutionary Systems. Editora Kluwer, 1998.

 

ROSS,  Alan. Controversia sobre Mentes & Máquinas Tusquet Editora  Barcelona, 1984, p18-35

 

SCASSELLATI, B. "Imitation and Mechanisms of Joint Attention: A Developmental Structure for 
Building Social Skills on a Humanoid Robot", Editora C. Nehaniv, New York, Springer 1998, p 33-50. 

 

SETH, R. "Business Week Online: Special Report" BusinessWeek Online | Robots | Photo Essay Hey, It 
Looks You Over. 1 | 2 | 3 | 4 | 5| 6 | 7. Cog, another MIT robot, can track the movement of people with its 
camera eyes; researchers are... 
URL: http://www.businessweek.com/ magazine/ con...oto_essay /5.htm

http://www.ai.mit.edu/~cdp/scaz-CMAA.ps.Z
http://www.ai.mit.edu/~cdp/scaz-CMAA.ps.Z
http://www.geocities.com/SoHo/Exhibit/3080/asimov.html
http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/Mathematicians/Mandelbrot.html
http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/Mathematicians/Mandelbrot.html


Acesso em outubro de 2001b.

HABIB, T. Kit de Robô Hexápode II Caminhante.

    Cavaleiros, Portugal, http://www.aliatron.pt/lynxmotion/index.html. Acesso em outubro de 2001b.

 

WAGNER, Gunter. "Adaptation and the modular design of organisms". In: Advances in Artificial Life. F. 
Moran, A. Moreno 1995, p. 317-328.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aliatron.pt/lynxmotion/index.html


 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografia
 



BACHMANN, Glenn. Palm Programming: The Authoritative Solution. Indianapolis: Editora SAMS, 
1999. 363p.

 

BASSLER, U; BUSCHGES, A. Pattern generation for stick insect walking movements-multisensory 
control of a locomotor program. Brain Research 27: 1998. p 65-88.

 

BEER, R; LARSSON, P. A distributed neural net architecture for hexapod robot locomotion. Cambridge : 
Editora MIT, 1992, p 356-365.

 

BEER R; MCKENNA T. Mechanisms of load compensation in insects: Swaying and stepping strategies 
in posture and locomotion. Biological Neural Networks in Invertebrate Neuroethology and Robotics. 
Boston Editora Academic, 1993, p 43-68

 

MAXWELL, GavinNeil. Palm Programming: In 24 Hours. Indianapolis: Editora SAMS, 1999. 468p.

 

PEARSON, KG; RAMIREZ, J. Sensory modulation of pattern-generating circuits. Cambridge (MA): 
Editora MIT. 1997, p225-236.

 

RHODES, Neil; MCKEEHAN, Julie. Palm Programming: The Devoloper’s Guide. California: Editora 
O’Reilly & Associates, Inc, 1999. 457p.

 

http://alife.santafe.edu/alife/journal/index.html

http://link.springer.de/link/service/journals/10015/index.htm

http://mitpress.mit.edu/journal-home.tcl?issn=10645462

http://viriato.isr.ist.utl.pt/~pal/rmovel.html 

http://www.cybernomo.com  

http://www.c3.lanl.gov/~rocha/ss504_5.html

http://www.c3.lanl.gov/~rocha/ss504_67.html

http://www.mbhs.edu/~josborn/palmbot/instructions.html

http://www.red3d.com/cwr/boids/

 

 

http://www.mbhs.edu/~josborn/palmbot/instructions.html
http://www.cybernomo.com/
http://viriato.isr.ist.utl.pt/~pal/rmovel.html
http://mitpress.mit.edu/journal-home.tcl?issn=10645462
http://link.springer.de/link/service/journals/10015/index.htm
http://alife.santafe.edu/alife/journal/index.html

	Claudio Pereira Rocha
	 
	Uberlândia, Dezembro / 2001.
	Claudio Pereira Rocha
	 
	Uberlândia, Dezembro / 2001.
	Claudio Pereira Rocha
	Uberlândia, Dezembro / 2001.
	2.1 Geração de um Proto - Organismo
	2.2. Química Artificial
	2.3. Laços de Organizações Viventes
	2.4. Ciclo de Vida de Organismos Unicelulares
	2.5.  A Vida Artificial no Contexto Biológico
	2.5.1.  Mutação
	2.5.2  Cruzamento e Evolução
	2.5.3.  Relacionamento entre sistemas

	2.6. Desenvolvimento Tecnológico e Ético
	2.7.  A Teoria do Caos
	2.8. Conclusão
	3.1  Redes Neurais e Inteligência Artificial
	3.2  Algoritmos Evolutivos e Inteligência Artificial
	3.3  Exemplos de Vida Artificial 
	3.3.1  O Sistema Tierra
	3.3.2. Conjuntos de Vida Artificial (Os Boids)
	3.3.3.  Os Robôs
	3.3.4. Os Vírus
	3.3.5. Games

	3.4. Conclusão
	4.1. A Robótica e a Vida Artificial
	4.2. Estratégias de Construção de Robôs.
	4.3. Articulações 
	4.4. Implementação de um ser Artificial 
	4.4.1. Descrição
	4.4.2. Dificuldades de implementação 

	4.5 Conclusão

