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Uma das principais motivações do uso de sistemas robóticos em detrimento de seres 

humanos é evitar situações de risco, como as encontradas em atividades de busca, 

vigilância e resgate. O problema de perseguição-evasão é uma base teórica fundamental 

para a aplicação da robótica nestes casos. Esta dissertação apresenta uma abordagem 

para solução do problema de perseguição-evasão sem um conhecimento a priori do 

mapa, que deverá ser simplesmente conectado, através da coordenação de múltiplos 

robôs com visão limitada. A abordagem aqui proposta é baseada na random walk, por 

esta ser uma formalização matemática probabilisticamente completa, sendo 

contemplados ambientes planos e sem obstáculos, que serão tratados discretamente por 

meio de uma grade de ocupação regular. Ainda nesta dissertação, foi proposta uma 

variação dessa abordagem, porém com a ponderação de probabilidades da random walk, 

com o objetivo de aprimorar a anterior, diminuindo número de iterações necessárias 

para solução do problema. Para a validação da abordagem proposta, foi desenvolvido 

um ambiente de simulações para abordagens discretas de múltiplos robôs. Finalmente, 

são discutidos os resultados obtidos nos testes realizados e propostos trabalhos futuros 

para melhoria desta abordagem. 
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One of the greatest reasons to use robotics rather than human beings is to avoid 

hazardous situations such as activities related to search, surveillance and rescue. The 

pursuit-evasion problem is a fundamental theoretical base to apply robotics on these 

cases. This dissertation presents an approach to solve the pursuit-evasion problem with 

no previous knowledge of the map, which must be simply connected, using multi-robots 

systems with limited sensing. The approach is based on the random walk, since it is a 

mathematical formalization probabilistically complete, considering plane and obstacle 

free environments that shall be treated discretely through a regular occupation grid. This 

dissertation also presents a variation of this approach, though it considers random walk 

probabilities, to enhance the previous approach, decreasing the amount of iterations 

needed to solve the problem. In order to validate what is proposed, a discrete multi-

robot simulation environment was developed. Finally, the results obtained on the tests 

that were performed and possible future works that could improve this approach are 

discussed. 
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Capítulo 1  

Introdução 
 

A robótica, nas últimas seis décadas, tem impactado em muitos aspectos o cotidiano. 

Sua importância transcendeu a percepção atual do mundo, permitindo explorar 

ambientes que, por sua natureza, possuem difícil acesso, realizar experimentos em 

ambientes que ameacem a integridade física do ser humano, facilitar o manuseio de 

materiais perigosos e executar tarefas incessantes, que poderiam ocasionar lesões por 

esforço repetitivo [1]. 

O primeiro estímulo da robótica foi a construção de robôs manipuladores [1], 

com o intuito de substituir o ser humano nas linhas de produção de indústrias. Desde 

1960, quando foi introduzida, até 1990, a robótica de manipulação dominou as 

pesquisas, sendo a indústria automotiva sua principal incentivadora [2]. Os robôs 

manipuladores, utilizados na indústria, são projetados para serem especialistas em 

determinadas tarefas, como manipulação de objetos, polimento, solda (Figura 1.1), 

pintura e montagem. Com a evolução desses robôs manipuladores foi possível realizar 

atividades de precisão sobre-humana tornando viável a montagem de microchips e a 

popularização de aparelhos eletrônicos domésticos.  

 

  

Disponível em: <http://www.used-robots.com/articles/viewing/advantages-and-limitations-of-submerged-arc-welding>. Acesso em: 

mar. de 2015. 

Figura 1.1: Robô manipulador soldando uma peça.  

http://www.used-robots.com/articles/viewing/advantages-and-limitations-of-submerged-arc-welding
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Os robôs manipuladores, apesar de todos estes benefícios citados, possuem na 

falta de mobilidade uma importante desvantagem [3]. Tendo como objetivo suprir esta 

deficiência, os robôs móveis foram implantados na indústria em meados de 1968, pouco 

após a introdução dos robôs manipuladores. No início, os robôs móveis eram utilizados 

para transporte de ferramentas e tinham caminhos pré-definidos ou eram controlados 

manualmente [2]. Um exemplo de robô móvel de caminho pré-definido pode ser 

observado na Figura 1.2. 

Com o passar do tempo, estes robôs mais limitados foram dando lugar a outros 

com uma maior liberdade de movimentação, que, ao invés de realizarem uma trajetória 

pré-definida com controle manual, traçariam sua própria trajetória com base nas 

coordenadas de partida e destino, obstáculos no ambiente, entre outras variáveis 

importantes. A necessidade de aprimorar essa nova abordagem abriu espaço para novos 

ramos da pesquisa em robótica, como estratégias de navegação, controle de posição, 

mapeamento de regiões (SLAM - Simultaneous Localization and Mapping), 

sensoriamento e robótica multiagente, sendo este último o mais recente e a área desta 

proposta. 

 

  

Disponível em: <http://wiki.ued.ipleiria.pt/wikiengenharia/index.php/automated_guied_vehicle>. Acesso em: mar. 2015 

Figura 1.2: Veículo Automaticamente Guiado (AGV) realizando transporte de cargas 

através de trilhos.  

 

A robótica de múltiplos robôs ou multiagente surgiu como uma solução para 

problemas em que um robô sozinho não conseguiria executar com êxito a tarefa 

designada. A teoria desta área da robótica sugere que uma tarefa mais complexa seja 

dividida em várias sub-tarefas mais simples e possíveis de ser cumpridas por um grupo 

de pelo menos dois robôs, que interagem entre si a fim de solucionar tais problemas 

mais complexos [4]. Além das situações em que apenas um robô não basta, construir 

http://wiki.ued.ipleiria.pt/wikiEngenharia/index.php/
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vários robôs simples pode possuir um custo-benefício melhor do que construir um único 

robô capaz de realizar, sozinho, esta mesma tarefa [4]. 

Além da cooperação entre os agentes a fim de atingir um objetivo, é importante 

destacar que, em alguns casos, os agentes competem entre si. A maior parte dos 

trabalhos da revisão bibliográfica que abordam a competição entre robôs também 

apresenta uma abordagem cooperativa [5, 6]. Nestes trabalhos, um grupo de robôs 

coopera entre si e compete com outro robô ou outro grupo. Um exemplo de robótica 

multiagente onde a abordagem competitiva e a cooperativa se misturam é o futebol de 

robôs, mostrado na Figura 1.3. 

 

 

Figura 1.3: Imagem capturada do Software de Simulação Robot Soccer v1.5a. 

 

Cooperação e competição são os comportamentos mais importantes na robótica 

multiagente, e é notável que eles sejam muito vistos em várias outras áreas de pesquisa, 

como na economia, na biologia, nas ciências da computação e na sociologia [7]. Com 

base nessas semelhanças entre as ciências, os pesquisadores de robótica buscaram 

inspiração em cada uma delas para desenvolver novas abordagens.  Uma linha bastante 

explorada recentemente se utiliza de teoria dos jogos para desafios de coordenação, 

planejamento estratégico, coleta de informações, busca, vigilância e detecção de alvos. 

Um dos primeiros estudos relacionados a essa área é conhecido com o Problema 

da Galeria de Arte (ilustrado na Figura 1.4) proposto por Victor Klee em 1973, no qual 

se necessita determinar o número mínimo de guardas fixos com visão em 360 graus que 



 

4 

 

são necessários para fazer a vigilância de uma galeria poligonal [8]. Posteriormente, 

este problema se estendeu para uma abordagem de vigilância com guardas móveis e 

para tarefas de busca baseadas no problema de perseguição-evasão.  

 

 

Disponível em: <http://groups.csail.mit.edu/graphics/classes/6.838/F01/lectures/Polygon-Triangulation/motivation.html.> Acesso 

em: mar. 2015 

Figura 1.4: Ilustração do Problema da Galeria de Arte.  

 

Em um problema de perseguição-evasão, por muitas vezes é tomado o pior dos 

casos, no qual os evasores possuem velocidade ilimitada, total conhecimento do 

ambiente e das posições de todos os jogadores, e se movem em trajetórias contínuas. 

Neste cenário, a tarefa dos perseguidores será a de limpar o ambiente (é considerada 

limpa a parte do ambiente onde é garantido que não se encontra nenhum invasor, 

também tratado por contaminação), mantendo a parte limpa bloqueada para não permitir 

a entrada de invasores. Os jogadores podem manter áreas limpas, ou descontaminadas, 

bloqueando passagens que dão acesso a essas áreas. Se, por algum instante, a área 

previamente limpa não estiver bloqueada, os evasores se espalham instantaneamente, 

devido às suas velocidades ilimitadas, e todo o ambiente volta a estar sujo (ou 

contaminado). 

Várias abordagens para a solução deste problema foram propostas até o 

momento. A maior parte delas é baseada em construção de grafos do ambiente 

explorado e a perseguição-evasão se aplica no grafo extraído [9, 10 e 11]. Além destas 

soluções inspiradas em grafos, existem algumas em que não se possui um mapa prévio 

do ambiente e a exploração e perseguição serão feitas em tempo real, se aproximando 

mais das situações reais [12, 13, 14 e 15].  

O principal trabalho relacionado ao problema de perseguição-evasão sem 

conhecimento prévio do mapa foi realizado por Kolling [15], oriundo da sua tese de 

doutorado [16]. Neste trabalho, um grupo de robôs forma uma linha de exploração entre 

http://groups.csail.mit.edu/graphics/classes/6.838/F01/lectures/Polygon-Triangulation/%20motivation.html
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paredes opostas e seguem nesta formação explorando o mapa. Ao final desta 

exploração, a tarefa de captura dos evasores é cumprida. Porém, apesar de apresentar 

uma heurística eficiente e de simples implementação, este trabalho não apresenta provas 

de convergência e o número de robôs necessários para a solução da tarefa depende das 

posições em que os robôs são inicializados. 

 Com o objetivo de solucionar as questões deixadas em aberto pelos trabalhos 

anteriores, a abordagem que será proposta nessa dissertação é baseada na técnica 

denominada random walk (em português, caminhada aleatória), por esta ser uma 

formalização matemática que garante que um objeto móvel parte de um ponto inicial e, 

por meio de sucessivos passos aleatórios, chega a seu destino em um tempo t < ∞ [17]. 

Baseado nesta premissa e com algumas restrições locais, a serem definidas nas 

próximas seções, é previsto que o conjunto de robôs captura os evasores em um tempo 

finito. 

Esta dissertação se apresenta da seguinte forma: no capítulo 2 são apresentados 

os objetivos desta dissertação, no capítulo 3 é apresentada a revisão bibliográfica 

realizada para tornar viável a execução desta dissertação, no capítulo 4 é apresentada a 

abordagem proposta e sua implementação. No capítulo 5 é apresentado o ambiente de 

simulação utilizado para testar a abordagem proposta. No capítulo 6 são mostrados os 

resultados obtidos e a análise dos mesmos. No capítulo 7 são apresentadas as 

conclusões sobre os méritos da dissertação e são mostradas perspectivas futuras para a 

extensão da abordagem proposta. 
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Capítulo 2 

Objetivos 
 

O objetivo geral deste trabalho é o desenvolvimento de uma nova técnica de solução 

para o problema de perseguição-evasão em um ambiente discreto, inspirada em 

movimentos aleatórios, assim como a validação da mesma no ambiente de simulação 

desenvolvido para esta finalidade. 

Como objetivos específicos, tem-se: 

 Realizar uma revisão bibliográfica sobre o problema de perseguição-

evasão e o uso da random walk na robótica;  

 Propor uma solução para o problema de perseguição-evasão baseado em 

movimentos aleatórios; 

 Desenvolver um ambiente de simulação que possua escalabilidade e 

viabilize testar sistemas discretos de múltiplos robôs; 

 Implementar e testar o sistema com múltiplos robôs baseado em random 

walk para solução do problema de perseguição-evasão; 

 Propor melhorias no sistema a fim de diminuir o tempo de convergência;  

 Realizar testes de forma a evidenciar o impacto dessas melhorias na 

solução do problema; 

 Apontar possíveis melhorias para o sistema desenvolvido e propor 

trabalhos a serem desenvolvidos a partir deste. 
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Capítulo 3 

Revisão bibliográfica 
 

A revisão bibliográfica disposta nesta dissertação é dividida em duas seções. A primeira 

seção promove uma visão geral das principais áreas de pesquisa na robótica que buscam 

solucionar o problema de perseguição-evasão. Os trabalhos encontrados nesta área 

encontram-se divididos em seis subseções, de acordo com as suas classificações: 

perseguição-evasão em grafos, perseguição-evasão baseada em visibilidade, 

perseguição-evasão baseada em busca probabilística, perseguição mantendo 

visibilidade, perseguição-evasão com cooperação entre múltiplos robôs e perseguição-

evasão sem conhecimento prévio de mapas. A segunda seção apresenta a descrição do 

problema da random walk, suas características e algumas aplicações desta técnica na 

robótica. 

 

3.1 Perseguição-evasão 
 

Perseguição-evasão é um problema no qual um ou mais perseguidores tentam capturar 

um ou mais evasores, que, por sua vez, buscam evitar esta captura. Este problema 

encontra aplicações em várias áreas como: segurança de redes, modelagem de 

comportamento animal, entre outros [18]. Porém, nesta dissertação será dada ênfase aos 

trabalhos relacionados à robótica. 

A maior parte das abordagens para solução deste problema encontradas na 

revisão bibliográfica feita nesta dissertação utiliza-se da teoria dos grafos. Nestas 

abordagens é utilizada alguma técnica de extração de grafo para representação do 

ambiente a ser explorado e a partir daí algumas técnicas são propostas para a 

perseguição através dos grafos.  

Existem ainda outras abordagens encontradas sobre este problema onde não se 

conhece o mapa do ambiente a ser explorado e, portanto, não é possível obter um grafo 

previamente. Até o presente momento, este tipo de abordagem não foi muito explorada 

e possui poucos trabalhos publicados. A apresentação das áreas mais representativas 

será dividida nas subseções apresentadas na sequência do texto. A divisão foi feita de 

acordo com as semelhanças entre os métodos de abordagem e se encaixando na 
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taxonomia proposta por Robin e Lacroix [19], onde os trabalhos são divididos por 

serem tarefas de detecção ou rastreamento de alvos. 

 

3.1.1 Perseguição-evasão em grafos 
 

Na abordagem de perseguição-evasão em grafos, proposta por Parsons [20, 21], cada 

jogador, seja ele perseguidor ou evasor, ocupa um nó do grafo, tornando-a uma 

abordagem discreta. O ambiente a ser explorado, com seus corredores e cômodos, será 

representado por um grafo. Os perseguidores buscam alcançar os fugitivos, que por sua 

vez têm por objetivo evitar sua captura. O evasor é considerado capturado quando o 

mesmo se encontra em um nó comum a um perseguidor. O objetivo dessa abordagem é 

encontrar o menor número de perseguidores que garanta a captura do fugitivo em um 

determinado grafo.  

 

 

Figura 3.1: Grafo representado dentro do mapa a ser explorado 

                                     

No grafo da Figura 3.1, é fácil perceber que apenas um perseguidor não será 

suficiente para garantir a captura do evasor. Ao chegar ao nó 5 do grafo, o perseguidor 

poderá ir tanto para o nó 6 quanto para o nó 12. Ao tomar essa decisão, ele permitirá 

que o evasor retorne à área previamente limpa. Neste simples caso específico, o número 

mínimo de perseguidores capaz de explorar este ambiente é dois.  

Existem muitas publicações nesta área e um resumo é dado por Diaz em [22]. As 

teorias e estudos relacionados a este tema na área da computação podem ser utilizados 

na robótica para coordenar os robôs a fim de solucionar o problema de perseguição-

evasão quando houver uma representação do mapa em grafo.  

Um importante trabalho foi realizado por Kolling e Carpin em [9], no qual foi 

formalmente definido o problema de limpeza de um grafo, afirmado que o problema é 

NP-completo e apresentada uma solução dividindo o grafo em árvores. Este problema 

de limpeza de grafo é útil para descrever problemas de perseguição-evasão em que os 
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robôs possuem visão limitada. Ainda neste trabalho foi proposta uma heurística para 

simplificação da solução deste problema, a partir da redução de grafos a árvores, através 

do bloqueio de ciclos dos grafos. Posteriormente, Kolling e Carpin, em [10], 

adicionaram uma componente probabilística para simular falhas nos sensores dos robôs 

perseguidores.  

 É interessante destacar o trabalho feito por Kehagias et al. em [11], no qual foi 

proposta uma visão estendida através dos nós, dependendo da disposição deles no 

ambiente que o grafo representa. São considerados visíveis todos os nós que, no 

ambiente real, possuem uma ligação direta, isto é, ao traçar uma linha entre dois nós, 

esta não deve cruzar nenhum obstáculo, simulando um sensor de alcance infinito. Nesta 

abordagem, o perseguidor pode ver um evasor a alguns nós de distância, mas o mesmo 

só é considerado capturado quando se encontrar no mesmo nó que um ou mais 

perseguidores. Neste trabalho foi proposto um novo algoritmo, que se baseia na 

premissa de que toda limpeza de nós gera uma árvore de expansão. Como a geração e 

busca de árvores de expansão têm um bom desempenho, o algoritmo também se mostra 

eficiente, como comprovado nos resultados deste trabalho. 

Dois trabalhos importantes foram feitos por Stiffler et O’Kane [23, 24] onde são 

gerados grafos de perseguição-evasão com base em amostragem. A partir destes grafos, 

são buscados espaços de configurações para uma estratégia de perseguição que 

solucione o problema. Outros trabalhos complementares de perseguição-evasão em 

grafos podem ser vistos em [25, 26, 27, 28, 29]. 

Apesar de se mostrarem muito eficientes e alguns até possuírem prova de 

convergência, os algoritmos apresentados nesta seção, por serem baseados em grafos, 

possuem dependência do conhecimento prévio do ambiente, tornando-os incapazes de 

solucionar o problema de perseguição-evasão em tempo real. 

 

3.1.2 Perseguição-Evasão baseada em visibilidade 
 

A abordagem de perseguição-evasão baseada em visibilidade, que é inspirada na 

proposta de Sugihara et al. em [30], surgiu inicialmente com limitações severas dos 

agentes que fazem a busca dos invasores. Estes agentes eram fixos e possuíam suas 

visões limitadas, simulando um farol ou um holofote. Toda a área fora do alcance da 

seção de visibilidade do agente é considerada zona cega. O invasor só é considerado 

detectado quando o mesmo estiver ao alcance dos holofotes de qualquer um dos agentes 

de busca.  

O principal objetivo de um planejamento baseado em visibilidade é a criação do 

itinerário de movimentação dos holofotes, com a finalidade de garantir a captura do 

invasor [30]. Em um polígono convexo, por exemplo, é necessário apenas um agente de 
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busca localizado em qualquer lugar do contorno do polígono, seja este ponto um vértice 

ou uma aresta.  

Posteriormente, Suzuki e Yamashita em [31] propuseram que os agentes fixos 

fossem trocados por agentes móveis, o que atualmente é considerado perseguição-

evasão baseada em visibilidade. Nesse artigo, é proposto que o robô que fará a busca 

tenha um número ‘k’ de sensores, ou holofotes, que emitirão raios em direções 

discretas, estabelecendo o conceito de k-searcher. Caso o perseguidor possua sensores 

cobrindo todos os ângulos, este é chamado ∞-searcher. 

Tendo em mãos esta nova proposta de perseguição-evasão baseada em 

visibilidade, LaValle et al., em [32], propuseram um algoritmo que coordenasse um ∞-

searcher de modo a garantir a captura dos invasores. Também é abordado o cálculo de 

quantos perseguidores são necessários para um determinado ambiente, bem como um 

algoritmo que coordene mais de um perseguidor, caso seja necessário. 

Nesta abordagem, o problema de perseguição-evasão é comparado a um 

problema de programação do movimento de holofotes para a limpeza de um ambiente. 

Esta programação é feita baseada na posição dos agentes que realizam a busca e, caso 

haja uma solução possível, esta é garantida nos trabalhos citados acima. A grande 

desvantagem desta abordagem baseada em visibilidade, assim como na abordagem por 

grafos, é a dependência do conhecimento prévio do ambiente. 

 

3.1.3 Perseguição-evasão baseada em busca probabilística 
 

A abordagem de busca probabilista em grafos para solução do problema de 

perseguição-evasão foi proposta por Adler et al., em [33], como sendo um jogo para 

dois jogadores do tipo caça e caçador. O jogo é jogado em um determinado grafo G e é 

disputado por turnos. Foram investigadas duas situações, sendo que na primeira a caça 

só pode se mover para um nó conectado ao nó em que ele se encontra. Na segunda, ela 

pode se mover para qualquer nó do grafo arbitrariamente. Em ambas as situações o 

caçador só se move para nós adjacentes. A caça é considerada capturada quando, na 

mesma rodada, ela se encontrar no mesmo nó que o caçador. Nesta abordagem, ao 

contrário da maioria, o evasor (caça) não tem conhecimento da localização do 

perseguidor (caçador) e ambos possuem estratégias randômicas. É mostrado que tanto 

para uma caça com movimentos restritos quanto com movimentos irrestritos a eficiência 

(medida através do número de rodadas em que o caçador captura a caça) do perseguidor 

é a mesma e muito próxima de ser ótima. 

Posteriormente, Isler et al. publicaram três importantes artigos nesta área [12, 

13, 34]. Em [34], era consideravado um ou mais perseguidores procurando um evasor 

em um determinado grafo. Este jogo é dividido em turnos e, em cada turno, a caça tenta 

obter informações sobre a localização do caçador, porém, eles só percebem a presença 
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de um perseguidor a um nó de distância. Neste trabalho é comprovado que bastam dois 

perseguidores para garantir a captura da presa.  

Em [12, 13], é mostrada uma abordagem de busca probabilística para um 

problema de perseguição-evasão sem conhecimento prévio do mapa. As maiores 

contribuições deste trabalho são mostrar que um robô que se move aleatoriamente 

(utilizando a random walk, que será abordada na seção 3.2) em um ambiente poligonal 

simplesmente conectado é capaz de capturar um evasor e apresentar um algoritmo onde 

dois perseguidores conseguem capturar rapidamente um evasor em um ambiente 

poligonal simplesmente conectado.  

Porém, apesar de estes trabalhos mostrarem provas matemáticas para as 

situações em que o evasor tem conhecimento da posição e estratégia do perseguidor, 

não contemplam evasores que possuem o conhecimento das intenções dos 

perseguidores, isto é, que podem prever os seus próximos passos. 

  

3.1.4 Perseguição-evasão mantendo visibilidade 
 

Na abordagem de perseguição mantendo visibilidade, ao contrário da maioria dos 

trabalhos relacionados à área de perseguição-evasão, a consideração de que o evasor é 

omnisciente e ilimitadamente rápido não é assumida. Também é importante notar que o 

objetivo geral dessa percepção não é a captura dos evasores e sim o planejamento de 

rotas e predição de movimentos para que o perseguidor não o perca de vista, o que se 

assemelha, intuitivamente, a uma caçada. Uma imagem ilustrativa deste problema pode 

ser vista na Figura 3.2. 

 

Figura 3.2: Representação do problema de perseguição-evasão mantendo visibilidade. 

[35] 
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Um estudo de estratégias mais representativo foi feito por LaValle et al. em [35], 

onde são apresentadas motivações dessa abordagem na medicina, televisão e robótica. 

Naturalmente, a mais explorada é a argumentação na robótica, na qual sua estratégia é 

posta à prova. As condições de perseguição são divididas em quatro, sendo elas:  

 Um observador (perseguidor) deve manter a visibilidade do alvo (evasor); 

 O ambiente possuirá certos obstáculos estáticos que limitarão algumas 

configurações tanto do perseguidor quanto do evasor; 

 O ambiente pode possuir obstáculos estáticos que impedem o observador de ver 

alvo; 

 Um modelo de movimento do evasor é conhecido. 

Respeitando estas condições, os autores desenvolveram uma estratégia ótima 

para o caso de o evasor ser previsível e duas estratégias para o caso em que o evasor é 

parcialmente previsível. Finalmente, são apresentadas propostas de trabalhos futuros 

contendo múltiplos robôs, exploradas por Parker [36], que será discutida no tópico de 

cooperação entre múltiplos robôs. 

Abdelkader et El-Alfy [37] propuseram uma abordagem onde perseguidor e 

evasor possuem limitações semelhantes e conhecem as posições e velocidades um do 

outro, em uma grade de ocupação. O objetivo do trabalho é mostrar, dadas as condições 

iniciais, se existe alguma estratégia a ser adotada pelo evasor com a finalidade de 

despistar o perseguidor, isto é, se o perseguidor conseguirá manter a visão do evasor 

durante a execução do problema, ou se o evasor, consegue escapar da visão do mesmo.  

 

 

3.1.5 Perseguição-evasão com cooperação entre múltiplos 

robôs 
  

A cooperação entre múltiplos robôs surgiu com o intuito de tornar viáveis, ou facilitar, 

algumas soluções que seriam impossíveis ou muito complexas com um único robô. Em 

[38], Cao et al. fizeram uma revisão extensiva onde é possível encontrar outras 

motivações para o uso de múltiplos robôs. 

As tarefas de vigia e busca se tornaram as principais áreas de interesse no uso de 

múltiplos robôs por causa de três importantes caraterísticas: robustez, flexibilidade e 

escalabilidade [39]. Robustez é a capacidade de um sistema continuar funcional mesmo 

com a presença de falhas parciais ou qualquer outra situação incomum. A flexibilidade 

é a aptidão de adaptar-se ao novo, ou seja, um sistema deve ser capaz de alterar a sua 

estratégia, caso o problema, ambiente, ou qualquer outra condição importante ao 
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sistema, mudem. Finalmente, a escalabilidade é a competência de auto-organizar-se 

com o objetivo de suportar um maior ou menor número de indivíduos no sistema sem 

causar uma grande queda em seu desempenho. 

Parker [36] propôs o problema de múltiplos robôs cooperativos observando 

múltiplos alvos móveis e o batizou de CMOMMT (do inglês, Cooperative Multi-robot 

Observation of Multiple Moving Targets). Ainda no mesmo artigo, apresentou a 

primeira solução para o seu problema e a chamou A-CMOMMT. Dado um determinado 

ambiente com obstáculos convexos distribuídos aleatoriamente, esta proposta busca 

minimizar o tempo em que os alvos ficam ocultos ao grupo de observadores que só se 

comunicam localmente. Esse foi o primeiro artigo a propor e solucionar o problema 

para robôs em tempo real, visto que as abordagens prévias eram computacionalmente 

muito custosas. Um trabalho bastante semelhante a esse foi feito por Jung e Sukhatme 

[40]. 

  

 

3.1.6 Perseguição-evasão sem conhecimento prévio do mapa 
 

 A maior parte das pesquisas encontradas na área de perseguição-evasão se 

utiliza do conhecimento de mapas prévios para a construção de sua estratégia através de 

teoria dos grafos. Tendo em vista que em grande parte das situações reais não é possível 

contar com um mapa do ambiente, começaram a surgir pesquisas nesta área de 

perseguição-evasão sem conhecimento do mapa. 

Sachs et al., em [14], apresentaram uma abordagem interessante de perseguição-

evasão baseada em visão em um ambiente plano desconhecido. Neste trabalho foi 

proposto um algoritmo completo, que é executado em tempo real, para um perseguidor 

de sensoriamento limitado resolver o problema da perseguição-evasão em um ambiente 

desconhecido simplesmente conectado. Este algoritmo proposto é de simples 

implementação e completo, o que permite a solução do problema de perseguição-evasão 

para qualquer caso em que um robô possua o mapa do ambiente. 

Bilgin e Kadioglu-Urtis [41] propuseram uma abordagem baseada em 

aprendizagem por reforço (Q-learning) para a competição entre um perseguidor e um 

evasor com as mesmas limitações em um mapa desconhecido. O problema é dado em 

uma grade de ocupação e a captura do evasor é dada quando um perseguidor e um 

evasor se encontram na mesma célula da grade. São feitos testes onde o evasor é 

estacionário, onde evasor executa random walk e onde o evasor possui aprendizagem 

por reforço.  

A solução proposta [41] se mostra muito eficiente para o caso do evasor 

estacionário, encontrando uma solução quasi-ótima. Para um evasor executando random 
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walk, o perseguidor sai em desvantagem por não conseguir prever o sorteio aleatório, 

como era de se esperar. E finalmente, os resultados para um evasor com aprendizagem 

variam em forma de onda, representando a coevolução do perseguidor e do evasor à 

medida que seu adversário também evolui. 

Em [15], Kolling e Carpin propuseram uma solução para o problema de 

perseguição-evasão utilizando múltiplos robôs, onde os perseguidores são bastante 

limitados e os evasores são omniscientes e sem restrições de velocidade, o que o torna 

muito importante.  Estas características do evasor fazem com que ele seja tratado como 

uma contaminação do ambiente e a tarefa de captura do evasor seja a limpeza (ou 

descontaminação) do ambiente. 

 Nesta abordagem, os robôs perseguidores são divididos em três grupos: líderes 

de linha, centrais de linha e reservas de linha. Para tanto são definidas algumas variáveis 

importantes: raio de detecção (alcance do sensor), raio de comunicação (distância 

máxima à qual dois robôs podem se comunicar) e raio de acompanhamento (distância 

máxima à qual dois robôs devem estar ao participarem da linha de exploração).  

O raio de comunicação deve ser maior ou igual a duas vezes o raio de detecção. 

Já o raio de acompanhamento deve ser menor ou igual a duas vezes o raio de detecção. 

Esta última restrição garante que toda a linha não possuirá nenhum espaço por onde um 

evasor possa passar e contaminar o ambiente previamente limpo (correspondente à parte 

cinza da Figura 3.3). 

  

Figura 3.3: Representação do movimento da linha ao longo do ambiente.[15] 

 

O comportamento dos líderes de linha será o de seguir parede, um mantém a 

parede à sua esquerda e o outro mantém à sua direita. Os reservas de linha fazem uma 

linha seguindo o líder de linha. Finalmente, os robôs centrais de linha são distribuídos a 

distâncias iguais através da linha que explora o ambiente.  

Quando a presença de algum destes robôs do grupo de centrais de linha se torna 

desnecessária, este robô se torna um reserva de linha. O processo inverso ocorre quando 

a distância entre os robôs líderes de linha aumenta e o número de robôs centrais não é 

suficiente. Ao percorrer todo o ambiente garantindo que a distância entre dois robôs 

vizinhos não superou o raio de acompanhamento, é garantido que todo o ambiente foi 

limpo e todos os evasores, capturados.  
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Se ao longo do seu movimento de exploração do ambiente for encontrado algum 

obstáculo à linha de exploração, esta linha se divide em duas e cada uma delas seguirá a 

mesma estratégia de se mover em linha. Este procedimento de divisão de linha ocorrerá 

sempre que houver obstáculos e robôs suficientes para formação das novas linhas. 

Os resultados dos experimentos mostram que, apesar de realizar a limpeza dos 

ambientes propostos, o algoritmo não cumpre esta tarefa com o número mínimo de 

robôs necessário, por não possuir uma maneira ótima de lidar com obstáculos e possui 

uma alta dependência da configuração de inicialização dos robôs no ambiente. Além 

dessas desvantagens citadas anteriormente, por ser um algoritmo em desenvolvimento, 

não são apresentadas definições e provas formais que comprovem o cumprimento da 

limpeza de qualquer ambiente conectado.  

Em uma abordagem muito similar à proposta por Kolling [15], Durham et al. 

[42] propuseram uma solução para este problema sem o conhecimento prévio de mapas, 

com limitações de sensoriamento e de capacidade de comunicação. A ideia desta 

abordagem é dada pelo monitoramento das fronteiras entre a área descontaminada com 

a área contaminada do ambiente, à medida que a área descontaminada vai sendo 

expandida.  

Para o cumprimento da tarefa na abordagem centralizada, os robôs são divididos 

em dois grupos: guardas de fronteira e seguidores, sendo que os robôs mudam de grupo 

conforme a necessidade. Inicialmente, apenas um robô será guarda de fronteira e os 

demais serão seguidores. A cada passo é criada uma nova percepção do ambiente e, 

com base nela, serão estimados novos pontos de destino para os guardas de fronteira, 

quais robôs deverão ser guardas de fronteira ou seguidores e, ao chegarem ao ponto de 

destino, o processo será repetido. 

As principais desvantagens desta abordagem [42] em relação à proposta por 

Kolling [15] são a difícil implementação, a necessidade de capacidade armazenamento 

das percepções do ambiente pelos robôs, maior dependência da comunicação e 

deliberação sobre o próximo ponto de destino a cada nova percepção do ambiente 

obtida. 

No sentido de promover uma solução de simples implementação e alta 

escalabilidade para este problema sem conhecimento prévio de mapa do ambiente, este 

trabalho sugere inserir uma componente aleatória na movimentação dos robôs embasada 

no problema da random walk, que será apresentada com maior detalhamento na seção 

3.2. 
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3.2 Random Walk 
 

O problema da random walk, proposto por Pearson [43], surgiu como um problema de 

probabilidade no qual era feita a seguinte questão: “Um homem sai de um ponto de 

origem O e anda l jardas em linha reta; então ele rotaciona em um ângulo qualquer e 

anda outras l jardas em uma segunda linha reta. Este processo se repete n vezes. Visto 

isto, qual a probabilidade, após estes n passos, de este homem se encontrar a uma 

distância entre r e r+.r do seu ponto de origem O?”.  

Em uma abordagem discreta e unidimensional deste problema, considera-se que 

um corpo se moverá apenas para frente ou para trás, com passos iguais, por uma linha 

reta [44]. Considerando probabilidades iguais para as duas opções de movimento, um 

corpo que no instante t encontra-se na posição r irá encontrar-se, no instante t+1, na 

posição r+1 em metade das ocasiões, e na posição r-1 na outra metade das ocasiões, 

como pode ser visto na Figura 3.4. 

 

Figura 3.4: Representação da random walk com probabilidades igualmente distribuídas 

em um ambiente unidemensional.[44] 

A partir desta assunção de probabilidades igualmente distribuídas, é perceptível 

que a probabilidade de ocupação de uma célula após N passos é dada por um triângulo 

de Pascal (Figura 3.5) intercalado de zeros e com um fator multiplicador em cada linha 
1

2𝑁 , onde N é o número de passos. 

 

Figura 3.5: Representação probabilidades de ocupação de uma célula em um 

determinado passo. 
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Com base na propagação desta do triângulo de Pascal (Figura 3.2), é notado que 

caso exista um caminho possível entre um ponto de partida e um ponto de destino, em 

um ambiente conectado, haverá sempre uma probabilidade de convergência não nula e 

que tende a um à medida que o número de passos tende a infinito [17]. Esta é a principal 

motivação do uso de random walk nesta dissertação e em vários outros trabalhos [12, 

13, 45, 46]. 

Além da abordagem clássica, onde a distribuição de probabilidades é igual para 

todas as possibilidades de sorteio, existem vários outros tipos do random walk. Um tipo 

importante, e que também foi inspiração para esta dissertação, é a (biased) random walk 

tendenciosa, ou com ponderação de probabilidades, onde as probabilidades no sorteio 

são ponderadas. A ponderação é feita de maneira a dar uma maior chance de sorteio a 

uma determinada possibilidade em detrimento de outra, de acordo com algum critério 

que seja conveniente. O critério utilizado nesta dissertação será abordado na subseção 

4.3. Mais detalhes acerca destes e outros tipos de random walks podem ser encontrados 

em [44]. 

Inspirados na random walk, Skrzypczyk e Pieronczyk [45] apresentam dois 

algoritmos para controle de um robô aspirador de pó. No primeiro algoritmo (Figura 

3.6a) é usada uma random walk pura, onde o robô move-se em linha reta até encontrar 

um obstáculo. Ao encontrá-lo, o robô gira, em torno do seu próprio eixo, de maneira 

aleatória e segue em linha reta até encontrar o próximo obstáculo e repetir todo o 

processo. Já o segundo algoritmo (Figura 3.6b) realiza uma exploração em espiral, que 

ocorre até que o robô encontre um obstáculo. Ao encontrar este obstáculo, o robô gira 

em torno do seu próprio eixo de maneira aleatória e move-se para frente por uma 

determinada distância, onde volta a se mover em espiral até encontrar o próximo 

obstáculo e repetir todo o processo. 

 

 

(a)                                                                    (b) 

Figura 3.6: (a) Representação do movimento do robô executando o primeiro algoritmo. 

(b) Representação do movimento do robô executando o segundo algoritmo. [45] 

 

Os resultados apresentados por Skrzypczyk e Pieronczyk em [45], mostram a 

eficiência da random walk e, através de uma análise comparativa entre os dois 



 

18 

 

algoritmos propostos, mostram que o primeiro algoritmo é mais eficiente para 

ambientes com obstáculos e o segundo, para ambientes livres de obstáculos.  

Outro trabalho com inspiração na random walk também foi proposto por Morlok 

e Gini em [46], no qual foi examinado o impacto da escolha do algoritmo de 

movimentação de um robô na dispersão de robôs em um ambiente. Foram utilizados 

quatro algoritmos diferentes: random walk, follow wall, seek open e fiducial. No 

algoritmo de random walk, os robôs se movimentam de maneira aleatória pelo mapa, 

apenas evitando obstáculos. No algoritmo follow wall, os robôs movem-se em busca de 

um obstáculo e, ao encontrá-lo, começam a seguir este obstáculo, mantendo uma certa 

distância do mesmo. No algoritmo seek open, os robôs movem-se em direção a áreas 

livres, afastando-se de obstáculos. Finalmente, no algoritmo fiducial, os robôs 

reconhecem uns aos outros através de sinais de rádio, e afastam-se a fim de evitar a 

detecção das ondas de rádio, espalhando-se, assim, no ambiente. 

A análise dos resultados obtidos por Morlok e Gini em [46] foi feita através da 

comparação da porcentagem de exploração do ambiente encontrada ao final de cada 

experimento. Em todos os ambientes testados, o algoritmo fiducial e random walk se 

mostraram os mais eficientes, possuindo, inclusive, uma taxa de exploração muito 

próxima um do outro. 

A abordagem proposta nesta dissertação tem como motivação a eficácia 

encontrada nos trabalhos que utilizaram a random walk, apresentados nesta seção [45, 

46] e na subseção 3.1.3 [12, 13]. Mais detalhes sobre esta nova abordagem serão 

apresentados no capítulo 4. 
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Capítulo 4 

Abordagem Proposta 

 
Com o intuito de oferecer uma nova solução para o problema de perseguição-evasão em 

um ambiente discreto e propor soluções para situações não resolvidas em outras 

abordagens, como as mostradas no capítulo 3, esta dissertação apresenta uma técnica 

inspirada em caminhada aleatória de múltiplos robôs.  

O objetivo do algoritmo proposto é coordenar um grupo de robôs perseguidores 

com a finalidade de limpar um mapa simplesmente conectado, garantindo a captura de 

quantos invasores houver no ambiente, sendo que os invasores são omniscientes, isto é, 

possuem total conhecimento do mapa e das intenções dos robôs perseguidores, e 

velocidade ilimitada. Este trabalho, de acordo com a taxonomia proposta em [19], lida 

com um problema de detecção de alvos, através de busca móvel e com o objetivo de 

captura do alvo, que ocorre no momento em que o mesmo é visualizado.  

A inspiração na caminhada aleatória se dá por esta ser uma formalização 

matemática que garante que um objeto móvel, no caso desta dissertação, um robô, parte 

de um ponto inicial e, por meio de sucessivos passos aleatórios, chega a seu destino em 

um tempo t < ∞ [17]. Assim, para que um robô chegue ao seu ponto de destino, é 

necessário apenas que haja ao menos um caminho entre esses dois pontos e que este 

robô esteja se movendo por passos aleatórios no ambiente. 

A ideia para solução do problema de perseguição-evasão através da random 

walk é dada através da combinação de caminhos entre os múltiplos robôs envolvidos no 

sistema. Porém, ao aumentar o número de combinações de probabilidades para 

ocorrência da solução do problema, a convergência fica cada vez mais improvável e 

demorada. Portanto, uma solução onde cada objeto móvel, execute livremente a random 

walk como proposto no parágrafo anterior, apesar de possuir características bastante 

favoráveis como a convergência garantida e um baixo custo computacional de 

implementação, se mostra bastante ineficaz por necessitar de um número de iterações 

inviável.  

Na tentativa de diminuir o número de iterações necessárias para que o grupo de 

robôs perseguidores atinja seu objetivo, foram propostas, nesta dissertação, algumas 

restrições estratégicas semelhantes às encontradas na abordagem heurística proposta por 
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Kolling em [15] (apresentadas na subseção 3.1.6), onde os robôs devem formar uma 

espécie de linha de exploração para executar a tarefa. Esta ideia de formação de linha de 

exploração tem como objetivo evitar a recontaminação de uma área previamente 

descontaminada. 

Para a formação desta linha de exploração, Kolling [15] dividiu a coordenação 

dos robôs em três diferentes grupos: os líderes de linha, os seguidores de linha e os 

reservas de linha. Os líderes de linha possuem um algoritmo de seguir parede, enquanto 

os seguidores de linha formam uma linha virtual entre os dois líderes, de maneira que 

não haja nenhum espaço não monitorado, pelos seus sensores, entre os robôs líderes de 

linha. Já os reservas de linha seguem um dos líderes de linha, até o momento que eles 

sejam necessários para expansão da linha de exploração. À medida que os líderes de 

linha avançam seguindo as paredes, o grupo explora e limpa o ambiente. 

De maneira semelhante, esta abordagem aqui proposta divide a coordenação da 

movimentação dos robôs em grupos. Um primeiro grupo é composto por dois robôs que 

devem seguir parede de maneira aleatória, enquanto o outro grupo é formado pelos 

demais robôs, que se movem aleatoriamente obedecendo à restrição estratégica de não 

deixar nenhum espaço não monitorado entre a linha imaginária que liga os dois robôs 

do primeiro grupo. As restrições que devem ser atendidas pelos robôs durante a 

simulação serão detalhadas adiante. 

 

 

4.1 Restrições de movimentação  
 

A movimentação dos robôs se dá de maneira discreta no ambiente de simulação, 

elaborado para os testes do algoritmo aqui proposto, e deverá atender algumas restrições 

impostas. Estas restrições estão divididas em três categorias: física, dinâmica e 

estratégica [47].  

A restrição física estabelece que o robô só pode passar a ocupar uma célula que 

esteja livre ou permanecer na célula em que se encontra, evitando a colisão entre o robô 

e outro corpo qualquer, seja ele um obstáculo ou outro robô do grupo. Já a restrição 

dinâmica determina que o robô só pode se mover a, no máximo, uma célula de distância 

por turno, simulando uma velocidade limitada. A Figura 4.1 apresenta um robô na grade 

de ocupação e suas possíveis células candidatas para o sorteio, de acordo com as 

restrições física e dinâmica. 
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Figura 4.1: Restrição Dinâmica: o robô representado por uma cruz no centro, só poderá 

se locomover para as células marcadas pelos círculos. 

 

Finalmente, as restrições estratégicas têm o propósito de fazer com que os robôs 

formem uma linha de exploração e não permitam a passagem despercebida de um 

evasor por esta formação. A construção dessa linha faz com que, com o auxílio das 

barreiras do ambiente, os robôs criem uma área onde a ausência de evasores é garantida, 

que pode ser chamado de área descontaminada. À medida que esta linha se movimenta, 

a área descontaminada altera a sua área, como pode ser observado na Figura 4.2. Caso 

haja a quebra desta linha de exploração, a área que havia sido descontaminada volta a 

contaminar, como é visto na Figura 4.3. 

 

 

Figura 4.2: Processo de descontaminação de um corredor. A área demarcada de 

vermelho representa a área contaminada, enquanto a área demarcada de azul, a 

descontaminada. No quarto quadro desta figura, pode-se notar que todo o ambiente se 

encontra descontaminado. 
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Figura 4.3: Representação da quebra de uma linha de exploração e a recontaminação da 

área anteriormente descontaminada. 

 

Para a construção desta linha de exploração, é necessário que os robôs sejam 

coordenados de acordo com sua função no grupo. Cada robô deverá realizar ligações 

virtuais de acordo com critérios que serão estabelecidos nesta seção, após a 

formalização de ligações virtuais apresentada a seguir. 

As ligações virtuais são estabelecidas quando há um total monitoramento da 

passagem de evasores por entre dois corpos que estão realizando essas ligações, sejam 

eles robôs ou paredes. Uma ligação do tipo robô-robô é estabelecida quando dois robôs 

possuem uma distância de no máximo duas vezes o raio do sensor (rsensor), garantindo 

que todo o espaço entre os mesmos esteja monitorado por algum dos dois robôs. A 

Figura 4.4a mostra dois robôs que não possuem uma ligação do tipo robô-robô, 

enquanto a Figura 4.4b, exemplifica uma situação onde dois robôs realizam este tipo de 

ligação. 

   

            (a)                                                             (b) 

Figura 4.4: (a) Dois robôs que não possuem ligação entre si, pois a distância entre os 

mesmos é maior do que duas vezes rsensor. (b) Dois robôs realizando uma ligação do tipo 

robô-robô. 
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 Uma ligação do tipo robô-parede, vista na Figura 4.5, é designada quando um 

robô possui uma distância equivalente, no máximo, ao raio do seu sensor para um 

obstáculo, garantindo que não haja uma passagem despercebida de um evasor neste 

espaço monitorado pelo robô. 

 

 

Figura 4.5: Ligação do tipo robô-parede. A linha ligando o robô à parede representa a 

distância entre os dois, que deverá ser menor do que rsensor. 

 

Depois de formalizado o conceito de ligações virtuais, os critérios para a 

formação de uma linha de exploração estão descritos abaixo: 

 Exclusivamente dois robôs do grupo serão classificados como líderes e 

deverão obrigatoriamente possuir ao menos uma ligação do tipo robô-

parede e outra do tipo robô-robô; 

 Os demais robôs deverão possuir tantas ligações quanto necessárias, 

desde que estes robôs interliguem os dois líderes através dessas ligações. 

 

Estes critérios de formação de linha de exploração devem ser cumpridos desde o 

momento da inicialização dos robôs na simulação e mantidos durante todas as iterações 

da simulação até o momento da solução do problema de perseguição-evasão.  

 

4.2 Algoritmo de movimentação 
 

A movimentação dos robôs se dá por turnos e de maneira paralela. A cada turno 

de movimentação, são sorteadas células candidatas para cada robô individualmente. 

Para realização deste processo, primeiramente é verificado quais são as possíveis 

células destino de cada robô com base nas restrições física e dinâmica impostas na 

simulação. Este primeiro passo serve para eliminar do sorteio todas as células que 
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representariam uma colisão entre o robô e um obstáculo. Em seguida, todas as células 

que atenderem a estes critérios farão parte do sorteio, que será aleatório e 

uniformemente distribuído, através da função “rand( )” nativa do software MathWorks 

MATLAB
®
.  

Após o sorteio das células candidatas de cada um dos robôs da simulação, é 

formado um cenário candidato, onde serão realizados novos testes. Nesta etapa, é 

testado novamente se os robôs estão de acordo com a restrição física, ou se, durante o 

processo de sorteio, alguns dos robôs se encontram na mesma célula que outro, 

ocasionando uma colisão. Caso esta condição não seja atendida, é realizado um novo 

sorteio para todos os robôs, até que seja encontrado um cenário onde não haja este tipo 

de colisão. 

Em posse de um cenário candidato onde não haja nenhuma colisão entre robôs, 

será testada, finalmente, a restrição estratégica. Este último teste é realizado através da 

validação da interligação entre os robôs líderes da linha de exploração no cenário 

candidato. Para que o resultado seja positivo, os dois líderes deverão possuir uma 

interligação através dos demais robôs dispostos no cenário, como no exemplo da Figura 

4.6. Da mesma maneira que no teste de colisão, serão realizados novos sorteios de 

células candidatas caso o cenário candidato atual não passe com êxito por todos estes 

testes impostos. 

 

Figura 4.6: Representação gráfica de uma linha de exploração com as ligações virtuais 

sinalizadas por linhas vermelhas. 

 

Ao encontrar um cenário candidato que satisfaça todas as restrições, as células 

candidatas de cada um dos robôs são validadas e estes irão ocupá-las na próxima 

iteração da simulação. Este processo de sorteio e testes será realizado até que a tarefa de 

perseguição-evasão seja concluída. Pode-se ver o fluxograma deste algoritmo de 

movimentação dos robôs na Figura 4.7. 
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Figura 4.7: Fluxograma do algoritmo de movimentação dos robôs 

 

 

4.3 Random Walk com ponderação de probabili-

dades 
 

Como será mostrado no capítulo 6, o algoritmo proposto na seção 4.2, apesar de 

convergir em todos os experimentos, necessitou de um número elevado de iterações até 

solucionar o problema para os mapas escolhidos. Como forma de diminuir o número de 

iterações para convergência, foi realizada uma variação, baseada na ponderação das 

probabilidades da random walk, do algoritmo incialmente proposto.  

Na abordagem apresentada na seção 4.2, o sorteio das células possui a mesma 

probabilidade Então, para um caso onde todas as células as cinco células permitidas (as 

quatro imediatamente vizinhas e a própria célula já ocupada pelo robô) no sorteio 

estejam livres, tem-se uma probabilidade de vinte por cento para cada uma destas 

células (Figura 4.8a)., pois o somatório das probabilidades deve ser igual a um. Já nesta 

variação, cada célula ‘c’ possuirá uma probabilidade Pc não nula, onde ∑ 𝑃𝑐 = 15
𝑐=1  

(Figura 4.8b). A ponderação de probabilidades não descaracteriza a random walk, pois 

sempre haverá ao menos uma chance de sorteio para todas as células possíveis. 

 



 

26 

 

 

(a)                                                                (b)  

Figura 4.8: Probabilididades da random walk sem ponderação (a) e com ponderação (b). 

 

Para a ponderação das probabilidades, foram escolhidos dois critérios diferentes, 

um para os líderes e outro para os demais robôs. O critério dos líderes propõe dar uma 

maior probabilidade de sorteio para as células por onde os robôs ainda não passaram. 

Após serem analisadas quais células podem ser candidatas de acordo com as restrições 

físicas e dinâmicas, estas células são buscadas no histórico de caminho do robô. Caso a 

célula ainda não tenha sido visitada, esta receberá um peso maior (coeficiente de 

polarização) do que as que já haviam sido visitadas. Estes pesos foram ajustados com 

base em testes realizados nos experimentos, mas é notório que diferentes pesos serão 

mais eficazes para diferentes mapas. 

Já a ponderação de probabilidade do sorteio das células dos demais robôs é feita 

com o objetivo de aumentar a probabilidade de sorteio das células que resultariam na 

visão de mais células desconhecidas no próximo instante. Isto é feito através de uma 

simulação da visão do robô na possível posição futura no mapa já criado pelos próprios 

robôs.  

Depois de feitas estas simulações, são contadas quantas células desconhecidas 

seriam vistas de cada célula e a ponderação da probabilidade desta célula será o número 

de células desconhecidas projetadas na simulação vezes um coeficiente de polarização 

(Kpol), inteiro e maior que um, mais um. A adição de um evita que alguma célula tenha 

probabilidade nula, o que quebraria o conceito da random walk, pois poderiam existir 

células livres com probabilidade de ocupação igual a zero. 

A probabilidade (Pcel) de uma célula ser sorteada é dada por: 

                                              𝑃𝑐𝑒𝑙 =  
𝑁𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 .𝐾𝑝𝑜𝑙+1

𝑁𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙.𝐾𝑝𝑜𝑙
,                                       (4.1) 

onde: 

 Nrelativo é o número de células desconhecidas internas ao raio de 

sensoriamento, caso o robô venha a ocupar esta célula; 

 Ntotal é o somatório de todos os Nrelativos de cada célula possível do 

sorteio. 
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Capítulo 5 

Ambiente de Simulação 

 
Para validação da abordagem aqui proposta, foi necessária a criação de um ambiente de 

simulação que possuísse escalabilidade e possibilidade de alteração de parâmetros de 

configuração dos robôs, com a finalidade de verificar seus impactos nos resultados 

obtidos. Este ambiente foi criado no software MathWorks MATLAB
®

 e nele será 

possível fazer simulações nos mais diversos mapas.  

Este capítulo será dividido em quatro seções onde serão abordadas todas as 

etapas da criação e o funcionamento do ambiente de simulação. Primeiramente será 

abordada a representação do mapa do ambiente de maneira discreta em forma de uma 

grade de ocupação regular. Na segunda seção, encontra-se a descrição da classe robô e 

de suas propriedades e métodos. Na seção 3.3, é mostrada como é feita a implementação 

dos evasores na simulação e, finalmente, na seção 3.4 é mostrada a condição de parada 

e os resultados da simulação.  

 

5.1 Representação do Ambiente 
 

As simulações dos experimentos desta abordagem proposta se dão em um ambiente 

discreto representado por uma grade de ocupação [48], onde a medida de ocupação será 

binária (‘0’ representa uma célula livre, ‘1’ representa uma célula ocupada). Esta grade 

regular é gerada a partir do mapa de um ambiente, onde é definida a amostragem das 

células e, a partir desta definição, é verificada a presença de obstáculos. Quanto menor 

for o tamanho das células, melhor será a definição da grade de ocupação e melhor 

representado estará o mapa original, como pode ser visto na Figura 5.1. 

Após a seleção da amostragem, todas as células são verificadas individualmente 

e são marcadas como ocupadas, caso haja ao menos um ponto de um obstáculo no seu 

interior, ou como livres, caso não haja nenhum ponto, devido à representação ser 

binária. Após essa análise de ocupação das células da grade, obtém-se uma matriz de 

zeros (representando células livres) e uns (representando células ocupadas). 
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(a)                                            (b)                                            (c)               

 Figura 5.1: (a) Ambiente original (800cm x 600cm). (b) Representação numa grade 

regular de amostragem 25 cm. (c) Representação de uma grade regular de amostragem 

10 cm. 

 

Em posse da grade de ocupação do ambiente, os robôs podem ser inicializados 

em qualquer célula que esteja livre. Ao serem inicializados, eles passam a ocupar esta 

célula e a mesma será marcada como ocupada. Ao se moverem, os robôs deixam livres 

as células anteriormente ocupadas e passam a ocupar uma nova célula. 

 

5.2 A Classe Robô Discreto 
 

Com o intuito de proporcionar a escalabilidade necessária às simulações, foi 

idealizado um robô discreto puntiforme que possui algumas restrições e características. 

Este robô é descrito por uma classe que está dividida em propriedades (ou atributos) e 

métodos (ou funções), como visto na Figura 5.2.  

 

 

Figura 5.2: Esquema da Classe Robô Discreto 
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Nas propriedades, são armazenados alguns dados importantes para cada robô, 

como: sua posição inicial, seu número de referência, sua posição atual, o caminho que 

percorreu, quais robôs possuem comunicação ativa consigo, sua visão do ambiente, raio 

de comunicação (rcom) e seu raio de sensoriamento (rsensor). Estes atributos são utilizados 

como parâmetros em várias funções e nos próprios métodos da classe. Já os métodos 

são funções nativas do robô, que serão método de inicialização, de simulação de 

movimento e de tratamento dos sensores. 

O método de inicialização é uma função da classe utilizada para criação de um 

novo robô na simulação. Esta função recebe um parâmetro global de um contador de 

robôs na simulação e, com base nesta contagem, define o número de referência do robô 

inicializado. Ainda nesta função, é definida a posição inicial do robô, que será atribuída 

à primeira posição do caminho percorrido pelo mesmo. 

Já o método de simulação de movimentos é responsável apenas pela atualização 

da posição atual do robô e adição da posição anterior ao histórico do caminho que o 

robô percorreu. 

O método de tratamento dos sensores é utilizado para a simulação da visão do 

robô na grade de ocupação. No início da função é feita uma máscara que delimitará a 

vizinhança de células que pode ser vista pelo robô. Farão parte desta máscara (Figura 

5.3) todas as células que estejam totalmente internas a um círculo de raio rsensor centrado 

na célula ocupada pelo robô. 

 

Figura 5.3: Representação gráfica da máscara de visão do robô na grade de ocupação. 

As células amarelas estão totalmente internas ao círculo e, portanto, são visíveis ao 

robô. 

 

Porém, apenas aplicando esta máscara na grade de ocupação do ambiente, 

obtém-se somente uma visão em terceira pessoa do robô visto de cima e transpondo 

obstáculos. Como uma maneira de reproduzir uma visão em primeira pessoa do robô, 
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foi feita uma representação de bloqueio visão, que seria causado pelos obstáculos do 

ambiente. Uma comparação entre as duas visões pode ser vista na Figura 5.4. 

 

   

(a)                                               (b)                                        

Figura 5.4: (a) Visão sem a propagação do bloqueio de visão. (b) Visão do robô após a 

propagação do bloqueio de visão.  As células em amarelo são visíveis ao robô e estão 

livres, a negra é visível ao robô e está ocupada e as células brancas não estão visíveis ao 

robô. 

 

Para formação dessa visão com bloqueio, primeiramente ordena-se as células 

com base na distância das mesmas para a célula central e, seguindo esta  ordem, é 

verificada se alguma célula está ocupada por um obstáculo. Caso haja alguma célula 

ocupada, começa uma rotina de propagação de incertezas, na qual uma célula ocupada 

causa uma incerteza na ocupação de células que estejam totalmente ou parcialmente 

encobertas pela célula ocupada.  

Como não há certeza da ocupação destas novas células incertas, estas também 

propagarão a sua incerteza nas células que estejam parcialmente ou totalmente 

encobertas por elas e assim por diante, até não existirem mais células incertas ou 

ocupadas a serem verificadas. Um exemplo da propagação do bloqueio da visão gerado 

por um obstáculo pode ser visto na Figura 5.5. 

 

 

(a)                              (b)                               (c)                                (d) 

Figura 5.5: Evolução da propagação de incertezas. 
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A Figura 5.5a apresenta as células que possuem uma incerteza causada 

diretamente pelo obstáculo (célula negra) encontrado na grade de ocupação. Na Figura 

5.5b, a propagação da incerteza das células diretamente bloqueadas pelas células 

incertas da Figura 5.5a é representada por interrogações circuladas. Já na Figura 5.5c, 

são mostradas as novas células incertas, que surgiram através da propagação da 

incerteza das novas células incertas da Figura 5.5b. Finalmente, na Figura 5.5d, nota-se 

que não há novas células para se propagar a incerteza. 

A cada iteração da simulação as visões de todos os robôs são atualizadas e 

compostas em uma visão geral e, através desta composição, é formado um mapa do 

ambiente. À medida que os robôs se movimentam, são encontradas novas células 

ocupadas e o mapa fica mais completo. 

 

5.3 Simulação dos Evasores 
 

A abordagem aqui proposta lidará com o pior caso de evasores, que, como definido em 

[34], é o cenário onde os evasores possuem velocidade ilimitada, total conhecimento 

das posições e intenções dos perseguidores, e completo conhecimento do mapa do 

ambiente.  

Por possuírem estas características mencionadas anteriormente, nunca se sabe ao 

certo a posição dos evasores no mapa, e a possibilidade de presença de um evasor em 

uma área do ambiente pode ser tratada como uma contaminação. Portanto, a tarefa de 

perseguição dos evasores pode ser comparada à descontaminação (ou limpeza) do 

ambiente, enquanto os evasores podem ser simulados através da tentativa constante de 

recontaminação do ambiente. 

Para a definição de descontaminação e recontaminação é importante destacar 

que haverá três tipos de estados para as células da grade de ocupação em relação ao seu 

estado contaminação. As células podem estar contaminadas, descontaminadas, ou 

monitoradas. As células contaminadas são todas nas quais há uma possibilidade de 

presença de um evasor. As células monitoradas são todas aquelas que estão no campo 

de visão de algum dos robôs pertencentes ao grupo de perseguidores. Finalmente, as 

células descontaminadas são todas aquelas em que se garante a ausência de evasores, 

embora não estejam sendo monitoradas no momento. No início do problema, todas as 

células são consideradas contaminadas pelos evasores e à medida que os robôs 

perseguidores vão navegando no mapa, estas células serão descontaminadas.  

A descontaminação, representada na Figura 4.2 do capítulo 4, ocorre através da 

relação entre a visão dos robôs na iteração anterior (t-1) e a visão no instante atual. 

Todas as células que foram monitoradas por algum dos robôs perseguidores no instante 
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t-1 e não estão sendo mais monitoradas no instante atual (t) são consideradas 

momentaneamente descontaminadas e, em seguida, haverá uma tentativa de 

recontaminação. 

O algoritmo de tentativa de recontaminação realiza, primeiramente, uma 

contagem das células descontaminadas e armazena este valor. Em seguida, são 

verificadas as células imediatamente vizinhas de cada uma destas células 

descontaminadas. Caso alguma destas células vizinhas esteja contaminada, a célula 

descontaminada que está sendo verificada muda de estado para contaminada e é feita 

uma nova contagem de células descontaminadas. Este processo seguirá até que 

nenhuma célula descontaminada mude de estado para contaminada. O fluxograma deste 

algoritmo é apresentado na Figura 5.6. 

 

 

Figura 5.6: Fluxograma do algoritmo de simulação dos evasores, ou algoritmo de 

recontaminação. 

 

5.4 Condição de Parada 
 

A simulação do problema de perseguição-evasão chegará ao final quando os 

perseguidores visualizarem os evasores presentes no ambiente de simulação. Porém, 

como estes evasores são tratados por contaminação, os mesmos não são visíveis aos 

sensores dos robôs. Portanto, faz-se necessária a criação de uma condição de parada 

para a simulação.  
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Esta condição de parada será um supervisório que, no início da simulação, irá 

calcular o número de células contaminadas na grade de ocupação que representa o 

ambiente e, a cada iteração, compará-lo ao número de células descontaminadas pelos 

robôs. Quando este número for igual, significa que o grupo de robôs atingiu o objetivo 

de descontaminar todo o ambiente e, consequentemente, encontrou todos os evasores 

presentes. 

Ao chegar ao fim da simulação, é gerado o gráfico do histórico de 

descontaminação (número de células contaminadas versus número de iterações) e 

também é exibido o número de iterações que foram necessárias para que o grupo de 

robôs perseguidores cumprisse a tarefa. 

  



 

34 

 

 

Capítulo 6 

Resultados 
 

Neste capítulo são apresentados e discutidos os resultados obtidos através da simulação 

do algoritmo proposto, no ambiente de simulação desenvolvido nesta dissertação. 

Foram realizados testes em quatro tipos de mapas diferentes, sendo todos eles 

simplesmente conectados. Para análise dos resultados obtidos com os experimentos 

realizados, foram escolhidas duas métricas: evolução da descontaminação e número de 

iterações para conclusão da tarefa. 

 A métrica de evolução da descontaminação é uma função no domínio das 

iterações e quantifica o número de células contaminadas por iteração, o que mostra a 

eficiência do comportamento dos robôs como um grupo no processo de 

descontaminação do ambiente. A outra métrica utilizada é a contagem do número de 

iterações que o grupo de robôs necessitou para descontaminar todo o ambiente, que se 

faz importante para verificar a variação do número de iterações que são necessárias para 

o grupo de robôs solucionar o problema para o mesmo ambiente, em experimentos 

diferentes. 

Os experimentos foram realizados em mapas de 800x600 cm, que foram 

amostrados com uma taxa s=25. Todos os robôs possuem o mesmo raio de alcance de 

sensor rsensor=150 cm e um alcance de comunicação rcom =300 cm. Em todos os 

experimentos foi utilizado um número suficiente de robôs para realizar a tarefa com 

êxito. 

Em um primeiro momento, as simulações foram realizadas com os robôs 

executando uma random walk com as probabilidades igualmente distribuídas para todas 

as células possíveis no sorteio. Posteriormente, foram executados testes nos mesmos 

ambientes, sendo que, desta vez, os robôs executaram um algoritmo de random walk 

com ponderação de probabilidades, com o coeficiente de polarização igual a cinco, 

estimado experimentalmente. Os resultados serão apresentados a seguir de maneira a 

comparar a eficiência dos dois algoritmos na solução do problema de perseguição-

evasão. 

O primeiro ambiente a ser testado foi um retangular simulando um galpão. Neste 

ambiente, foram realizados vários experimentos, onde são variadas as condições iniciais 

de inicialização dos robôs do grupo a cada simulação, porém sempre obedecendo às 

restrições física e estratégica propostas neste trabalho. Em todos estes experimentos, o 
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grupo de robôs conseguiu descontaminar toda a área, variando apenas o número de 

iterações para a conclusão da tarefa. Uma imagem representativa de uma sequência de 

situações que ocorreram para a descontaminação total do ambiente é apresentada na 

Figura 6.1. É importante notar, nessa figura, que ocorre um aumento no número de 

células contaminadas durante a simulação, entre os quadros 2 e 3, devido à random 

walk. 

 

 

Figura 6.1: Sequência que resultou na descontaminação do ambiente do primeiro 

experimento, em uma das simulações. A cor clara representa as células 

descontaminadas, já a cor escura representa as células contaminadas. As células negras 

representam a delimitação do ambiente. 

 

Os resultados obtidos tiveram uma média de convergência de 56233 iterações, 

com o resultado mínimo em 43274 iterações e o máximo em 62543 iterações. No 

gráfico do histórico da descontaminação do ambiente em uma das repetições (Figura 

6.2), pode-se notar a atuação da aleatoriedade criando uma forte oscilação no progresso 

de convergência do sistema. Em vários instantes atinge-se metade da descontaminação 

do ambiente, no entanto, o grupo de robôs executa uma série de passos que faz com que 

o número de células contaminadas volte a aumentar. Pode-se notar pela leitura do 

gráfico da Figura 6.2, que a descontaminação total do ambiente ocorre em algum 

instante próximo à 51000ª iteração. 
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Figura 6.2: Histórico de descontaminação de uma simulação no primeiro ambiente 

proposto. 

 

Neste mesmo ambiente, porém utilizando o algoritmo de random walk com 

probabilidades polarizadas, foram obtidos resultados 56 vezes melhores em média do 

que os resultados obtidos com a random walk com probabilidades igualmente 

distribuídas. 

 

Figura 6.3: Histórico de descontaminação do Mapa 1 com random walk polarizada 
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Para este primeiro ambiente, o algoritmo com ponderação obteve uma média de 

iterações para resolver o problema de 1002 iterações, sendo que sua melhor resposta 

convergiu em 385 iterações e seu gráfico de descontaminação está apresentado na 

Figura 6.3. Já no experimento menos eficiente, o algoritmo apresentou um número de 

iterações de 1765, que, apesar de ser três vezes pior que a média de iterações que o 

algoritmo levou para concluir a tarefa de descontaminação deste mapa, ainda é 31,7 

vezes melhor que a média de solução do algoritmo proposto inicialmente (random walk 

com probabilidades igualmente distribuídas). 

No segundo ambiente, foi utilizado um mapa com as mesmas dimensões do 

primeiro, porém com configuração diferente. Para este mapa, também foram feitas 

várias simulações que tiveram uma média de 58639 iterações para que ocorresse a 

descontaminação total do ambiente. Na segunda simulação, as configurações dos robôs 

no início e término do problema são apresentadas na Figura 6.4, onde também é 

possível notar a configuração do mapa. 

 

 

      Figura 6.4: Condições iniciais das posições dos robôs e contaminação do ambiente, 

representada pelas células escuras. 

 

 Em todas as simulações, o algoritmo baseado em random walk, com 

probabilidade igualmente distribuída, obteve êxito. O resultado mais representativo do 

histórico de descontaminação é apresentado na Figura 6.5, onde é interessante notar que 

o experimento esteve muito próximo da descontaminação total do ambiente em um 

instante próximo à 38000ª iteração, o que mostra novamente que a ação da componente 

aleatória é muito influente no sistema. Nesta simulação em específico, a tarefa foi 

concluída após 63 mil iterações, aproximadamente. 
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Figura 6.5: Histórico de descontaminação do mapa do segundo experimento. 

 

Para este mesmo mapa do segundo ambiente de teste, foram realizados mais 

experimentos, variando as condições iniciais e utilizando o algoritmo da random walk 

com ponderação, onde o grupo de robôs conseguiu finalizar a tarefa com êxito em todas 

as situações.  

Neste mapa, o segundo algoritmo testado obteve uma média de 313 iterações 

para solução da tarefa de descontaminação do mapa, sendo que, na melhor delas, esta 

tarefa foi concluída em 196 iterações (Figura 6.6) e a pior, em 546 iterações (Figura 

6.7).  

 

Figura 6.6: Melhor resultado obtido com o segundo algoritmo para o segundo mapa. 
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Figura 6.7: Pior resultado obtido com o segundo algoritmo para o segundo mapa. 

 

 Os resultados obtidos na descontaminação deste segundo ambiente com o uso 

do segundo algoritmo se mostraram ainda melhores do que os do primeiro, possuindo 

uma média 185 vezes mais eficiente em relação ao número de iterações.  

Após os testes do segundo mapa, foram realizados experimentos com o mapa ‘3’ 

apresentado na Figura 6.8. Neste ambiente, foram realizadas simulações com posições 

iniciais diferentes para os robôs e obteve-se êxito em 100% delas. 

 

   
(a)                                                                 (b) 

Figura 6.8: (a) Condições iniciais de diposição dos robôs em um dos experimentos do 

mapa 3. (b) Posições finais dos robôs em um dos experimentos. 
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A média de número de iterações para convergência foi a menor dentre os quatro 

mapas neste trabalho enquanto utilizava-se do primeiro algoritmo proposto, com uma 

média de 5983 iterações. Esta eficiência maior neste ambiente já era esperada por este 

ser o ambiente que possui a menor quantidade de células contaminadas a serem limpas. 

 Uma das simulações obteve um resultado muito eficiente, convergindo em 3958 

iterações. O histórico de descontaminação dessa simulação em particular é apresentado 

na Figura 6.9. Na simulação que obteve o pior resultado, a tarefa foi concluída em 8385 

iterações. 

 

 

Figura 6.9: Histórico de descontaminação do Mapa ‘3’, com o algoritmo sem 

ponderação. 

 

Para este mesmo terceiro ambiente testado, foram feitos vários experimentos 

utilizando o segundo algoritmo proposto. Mais uma vez, este segundo algoritmo se 

mostrou mais eficiente que o primeiro, porém desta vez apresentou uma menor taxa de 

superioridade em relação às taxas nos ambientes anteriores. 

A média de iterações necessárias para descontaminação encontrada para este 

mapa foi de 626 iterações. No melhor resultado obtido, foram necessárias 308 iterações 

(Figura 6.10) e no pior resultado, 931 iterações (Figura 6.11). 
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Figura 6.10: Histórico do melhor resultado encontrado na descontaminação do Mapa 

‘3’. 

 

Figura 6.11: Histórico do pior resultado encontrado na descontaminação do Mapa ‘3’. 

 

Para o quarto e último experimento foi testado o ambiente em forma de ‘Y’, 

como mostrado na Figura 6.12. Neste ambiente, o algoritmo de random walk sem 

ponderação de probabilidades exibiu os seus piores resultados, obtendo uma média de 

61453 iterações para solução da tarefa, e a maior diferença entre melhor e pior 

resultado. Enquanto na melhor situação levou 11858 iterações até a convergência 

(Figura 6.13), na sua pior levou 80591 (Figura 6.14). No entanto, apesar de não ter se 

mostrado muito eficiente neste mapa, obteve êxito em todas as simulações. 
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Figura 6.12: Representação do quarto mapa na grade de ocupação regular. 

 

 

 

  

Figura 6.13: Gráfico de descontaminação apresentado na melhor resposta do algoritmo 

de random walk ao Mapa ‘4’. 
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Figura 6.14: Gráfico de descontaminação apresentado na pior resposta do algoritmo de 

random walk ao Mapa ‘4’. 

 

Para este mesmo mapa apresentado na Figura 6.12, o algoritmo da random walk 

com ponderação de probabilidades também obteve 100% de êxito nas simulações. E, 

com média de 3582 iterações para convergência, mostrou-se 17 vezes mais eficiente que 

o algoritmo sem ponderação. Nos vários experimentos realizados, a melhor resposta 

obtida foi de 1209 iterações (Figura 6.15) e a pior de 8682 iterações (Figura 6.16). 

 

  

Figura 6.15: Gráfico de descontaminação apresentado na melhor resposta do algoritmo 

de random walk com ponderação de probabilidades ao Mapa ‘4’. 
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Figura 6.16: Gráfico de descontaminação apresentado na pior resposta do algoritmo de 

random walk com ponderação de probabilidades ao Mapa ‘4’. 

 

Os números de iterações mínimo, médio e máximo para cada um dos mapas 

experimentados com o algoritmo da random walk com probabilidades igualmente 

distribuídas e o algoritmo da random walk com ponderação de probabilidades podem 

ser visualizados na Tabela 6.1 e Tabela 6.2, respectivamente.  

 

Tabela 6.1: Números de iterações obtidos nos resultados de cada mapa testado para o 

primeiro algoritmo 

 Mínimo de 

iterações 

Média de 

iterações 

Máximo de 

iterações 

Número de 

robôs 

Mapa “1” 43274 iterações 56233 iterações 62543 iterações 4 

Mapa “2” 52214 iterações 58639 iterações 63968 iterações 4 

Mapa “3” 3958 iterações 5983 iterações 8385 iterações 4 

Mapa “4” 11584 iterações 61453 iterações 80591 iterações 5 

 

Tabela 6.2: Números de iterações obtidas nos resultados de cada mapa testado para o 

segundo algoritmo. 

 Mínimo de 

iterações 

Média de 

iterações 

Máximo de 

iterações 

Número de 

robôs 

Mapa “1” 385 iterações 1002 iterações 1765 iterações 4 

Mapa “2” 196 iterações 313 iterações 455 iterações 4 

Mapa “3” 308 iterações 626 iterações 931 iterações 4 

Mapa “4” 1209 iterações 3582 iterações 7682 iterações 5 
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A comparação no domínio discreto do número de iterações necessárias para a 

solução do problema, entre o método determinístico apresentado por Kolling [15] e o 

probabilístico apresentado nesta dissertação, pode ser verificada de maneira intuitiva. O 

método determinístico necessita apenas do número de iterações para que os robôs 

líderes de linha consigam explorar todas as células ocupadas que formam as 

delimitações do ambiente simplesmente conectado. Este número é dado por 

                                                         NI = 
𝑁𝑇 − 2.𝑁𝑅

2
,                                                       (6.1) 

onde: 

 NI é o número de iterações necessárias para conclusão da tarefa; 

 NT é o número de células que formam as delimitações do ambiente; 

 NR é o número de robôs utilizados para solução do problema. 

Como trabalho futuro, pode ser feita a comparação destas duas propostas no 

domínio contínuo, adaptando a abordagem apresentada nesta dissertação. 

Apesar de a abordagem probabilística necessitar de mais iterações para 

solucionar o problema proposto do que a abordagem determinística, ela possui algumas 

vantagens muito importantes. Em primeiro lugar, a simplicidade da estratégia de 

controle e navegação devido à facilidade de implementação da random walk e suas 

restrições, que faz com que o nosso sistema lide de maneira simples com problemas 

complicados.  

Ainda como vantagem, esta estratégia de navegação permite a fácil adição e 

remoção de robôs no sistema, proporcionando uma alta escalabidade à abordagem, o 

que é uma característica muito desejada em sistemas de múltiplos robôs. Finalmente, a 

robustez oriunda da redundância na presença de um maior número de robôs na solução 

do problema do que o mínimo necessário, tornando o sistema muito resistente a falhas 

individuais.  
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Capítulo 7 

Conclusões 
 

Nesta dissertação foram apresentadas duas abordagens baseadas em random walk para 

solução do problema de perseguição-evasão em uma grade de ocupação, utilizando 

robôs perseguidores com visão limitada. A primeira abordagem possui uma distribuição 

uniforme de probabilidade no sorteio das células de destino, enquanto a segunda possui 

uma ponderação de probabilidade. 

Para os testes dessas abordagens, foi implementado um ambiente de simulações 

que possui escalabidade e possibilidade de ajuste de parâmetros das configurações dos 

robôs. Além dessas características necessárias para validação das abordagens, o 

ambiente de simulação também retorna o histórico de descontaminação do ambiente e o 

número total de iterações necessárias para tal, que são utilizados como índice de 

eficiência. 

Após a simulação de vários experimentos, a abordagem de random walk sem 

ponderação proposta nesta dissertação atingiu êxito em todos os experimentos que 

foram realizados, sempre em ambientes poligonais simplesmente conectados, indicando 

robustez. Porém, esta abordagem expôs um número elevado de iterações para solução 

do problema, o que motivou a implementação de uma variação para a mesma. 

A variação desta abordagem proposta consistiu na polarização de probabilidades 

de sorteio da célula que é dada pela random walk, onde as células não exploradas 

recebiam uma maior probabilidade de sorteio. Após estas modificações, foram 

realizados testes nos mesmos mapas utilizados na abordagem originalmente proposta, e 

os resultados obtidos foram 9 vezes mais eficientes no pior dos casos e 187 vezes mais 

eficiente, no melhor. 

Como pontos de vantagens das abordagens propostas nesta dissertação, devem-

se destacar três pontos importantes. Em primeiro lugar a simplicidade da estratégia de 

controle e navegação natural da random walk, que não necessita de grande capacidade 

de processamento e possui uma simples implementação. Em segundo lugar, é 

importante enfatizar a alta escalabilidade do sistema, isto é, a adição de robôs 

perseguidores não necessita de modificação da estratégia de navegação e ainda deixa o 

processo de solução mais rápido. Finalmente, a robustez do sistema oriunda da 

redundância de robôs, a falha de um único robô não provocaria a falha do sistema como 

um todo. 
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A análise dos resultados obtidos, com as duas abordagens propostas, mostra uma 

abordagem muito promissora, motivando a realização de trabalhos futuros. Dessa 

forma, como trabalho futuro sugere-se que seja incluída neste sistema a possibilidade de 

divisão da linha de exploração. Com isso, é esperado que em alguns casos o número de 

robôs necessário para solução da tarefa seja reduzido, aumentando a eficiência do 

sistema. Ainda como trabalho futuro, é sugerido o desenvolvimento de ferramentas que 

permitam a solução do problema para qualquer ambiente fechado, abrangendo 

ambientes que não são simplesmente conectados.   

Como continuação deste trabalho, também é sugerida uma análise matemática da 

abordagem proposta, com o intuito de se obter a prova de convergência do sistema tanto 

para o caso desta abordagem, onde não há divisão da linha de exploração, quanto para 

uma possível abordagem onde esta divisão seja contemplada. Além destas sugestões, é 

interessante adaptar esta abordagem para o âmbito contínuo e verificar a sua eficiência 

em relação a outras abordagens contínuas. 
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