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Resumo�

Esta tese considera um agente robótico autônomo, equipado com sistema motor e 

dispositivos sensores de varredura a laser. O agente explora um ambiente composto de salas, 

corredores e passagens entre salas. Tal ambiente é inicialmente desconhecido e o agente 

robótico o explora assimilando conhecimento sobre o layout e outras características, 

produzindo uma representação interna. O agente robótico faz uso dessa representação interna 

para: planejar suas ações de navegação; determinar e percorrer um caminho entre a sua 

posição atual e outra localizada no ambiente conhecido; navegar desviando de obstáculos; 

localizar a si mesmo em sua representação interna, confrontando as informações capturadas 

por seu sistema sensor com o seu conhecimento do ambiente; produzir reconstruções virtuais 

das áreas visitadas. 

O problema acima é formalizado considerando a captura, codificação, representação e 

associação de percepções como base para a obtenção de uma representação cognitiva do 

ambiente. Os fluxos de dados dos dispositivos sensores são considerados fontes para a 

extração de percepções por processos inatos, e estes, em termos computacionais, constituem 

um passo de pré-processamento. 

Nesta tese, o foco é a obtenção dos comportamentos mencionados acima, a partir de 

mecanismos de Inteligência Artificial. Aspectos de Neurofisiologia e Neuropsicologia são 

considerados na proposição de um modelo cognitivo e um conjunto de modelos 

computacionais e seus algoritmos. O modelo cognitivo proposto é biologicamente plausível e 

computacionalmente realizável. Posteriormente, o modelo cognitivo proposto é usado no 

desenvolvimento de artefatos computacionais para suporte aos processos cognitivos 

requeridos. Tal modelo é composto de uma arquitetura em camadas entrelaçadas e suporta a 

definição de módulos que realizam processos cognitivos isolados, bem como módulos que 

realizam processos cognitivos com interdependências. 
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O modelo cognitivo proposto, o sistema motor e sensor do agente robótico e as tarefas 

definidas são considerados na proposição de um conjunto básico de módulos. Um novo 

modelo de mapa auto-organizável é proposto para suporte às atividades neurais requeridas. 

Esse novo modelo de rede neural foi chamado de Mapa Auto-Organizável Crescente que 

Aprende Topologia (Growing Topology Learning Self-Organizing Map - GTLSOM). O 

GTLSOM produz, a partir de triangulações simples, um mapa que representa a topologia de 

um espaço de amostras. Esse modelo de rede neural é usado como uma ferramenta para 

armazenar, agrupar e indexar percepções produzindo mapas que atuam como memórias 

básicas para processos cognitivos mais elaborados. 

O layout do ambiente no entorno do agente robótico é representado em um mapa 

produzido pelo modelo GTLSOM. Esse mapa é, então, empregado na interpretação do 

ambiente local diferenciando entre espaço livre e obstáculos. 

A percepção e desvio de obstáculos é suportada em dois momentos diferentes. Na fase 

de planejamento, o mapa de Células de Grade é usado e caminhos são determinados evitando 

os obstáculos conhecidos. Para tal, é proposto um algoritmo que tem por bases a dispersão de 

um pulso elétrico sobre um aramado e o conceito de campos potenciais. Na fase de 

navegação, as percepções do agente robótico são usadas na obtenção de uma memória 

contextual. Essa memória produz um julgamento de valor acerca da viabilidade de cada uma 

das ações de navegação disponíveis. O algoritmo proposto para guiar o agente robótico 

através de um caminho determinado no mapa de Células de Grade, considera esse julgamento 

de valor na decisão de qual ação executar. 

A reconstrução virtual de um lugar visitado é obtida usando o GTLSOM como uma 

ferramenta para a obtenção de uma malha de triângulos que representa as superfícies dos 

obstáculos e as superfícies que delimitam o ambiente. 

Nesta tese, o conceito de mapa topológico é similar ao de um grafo. Logo, 

considerando diferentes níveis de abstração, os nodos podem representar salas (localidades) 

ou posições (lugares). Um nodo representa um conjunto de percepções formando um contexto 

que habilita o agente robótico a reconhecer um lugar quando revisitado. O primeiro nível de 

abstração mencionado é remetido a trabalhos futuros. Entretanto, é proposto um algoritmo 

para a obtenção de um mapa topológico no qual cada nodo congrega um conjunto de 

percepções formando um contexto que identifica um lugar, uma posição visitada pelo agente e 
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que pode ser reconhecida a partir do conjunto de características percebidas. As relações de 

vizinhança entre lugares são representadas pelas conexões entre nodos. O modelo GTLSOM é 

empregado como uma memória de percepções onde o conjunto de percepções atuais dispara 

lembranças cujo contexto associativo produz o reconhecimento do lugar. 

O modelo cognitivo e os algoritmos propostos são validados em um ambiente 3D 

virtual realístico. Esse ambiente foi desenvolvido como parte desta tese, e foi projetado para 

permitir interações diretas e em tempo real com o agente robótico virtual. A movimentação do 

agente no ambiente pode ser observada sob três diferentes perspectivas. Uma câmera 

apresenta a visão do próprio agente robótico. Outra segue o agente enquanto ele se movimenta 

no ambiente. A terceira câmera produz uma visão de topo, na qual se observa o agente 

robótico e parte do ambiente ao seu redor. A simulação da dinâmica é capaz de detectar as 

colisões entre o agente robótico e os elementos do ambiente. Entretanto, a simulação de 

inércia e de forças de aceleração e gravidade são remetidas a trabalhos futuros. 

Palavras Chaves: Agente robótico autônomo, Auto-Localização e Mapeamento, Rede Neural 

Auto-Organizável, SOM, GTLSOM. 
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Abstract�

This thesis considers an autonomous robot equipped with a motor system and laser 

based sensor devices. The robot explores an ambient composed of rooms, corridors and 

passages between rooms. The ambient is initially unknown for the robot, therefore, the robot 

explores the ambient assimilating knowledge about the layout and other characteristics while 

producing an internal representation. Then, the robot uses its internal representation to plan 

the navigation actions; to determine and to follow a safe way starting from its current position 

and going to another position in the known ambient; to localize himself starting from the 

information captured by their sensor devices and its internal representation; to produce virtual 

reconstructions of the visited places. 

The problem above is formalized considering the capture, encoding, representation 

and association of perceptions as a base to obtain a cognitive representation of the ambient. 

The data obtained from the sensor devices are considered as supporting the extraction of 

perceptions, which is an innate process that could be computationally implemented as a 

preprocessing step. 

In this thesis, the focus is to obtain the above mentioned behaviors starting from 

mechanisms of Artificial Intelligence. Neurophysiologic and neuropsychological aspects are 

considered to propose a cognitive model and several computational models and algorithms. 

The proposed cognitive model is biologically plausible and computationally realizable. Later, 

the proposed model is used in the development of computational artifacts to support the 

requested cognitive processes. Such model is composed of a multilevel architecture which 

supports the definition of modules that realizes isolated cognitive process or modules that 

realize interdependent cognitive processes. 

In the proposed cognitive model, the sensor system of the robot and the defined jobs 

are considered for the proposition of a basic set of modules. Next, a new self-organizing map 
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is proposed to support the required neural activities. The new neural network model was 

named Growing Topology Learning Self-Organizing Map (GTLSOM). The model is able to 

incrementally learn the topology of an input space producing a map by considering 

triangulations as building blocks. This model is used as a tool to store, group and index 

perceptions forming a basic memory for a more elaborated cognitive process. 

The environment layout around of the robot is mapped into Grid Cells that is obtained 

using the GTLSOM model. This map is used to interpret the local environment differentiating 

between empty space and obstacles. 

The perception and obstacles avoidance is supported in two different moments. At the 

planning phase, the Grid Cells map is used and the paths are constructed avoiding the known 

obstacles. An algorithm based on energy dispersion and potential fields is proposed to 

produce secure path information. At the following phase, the perceptions obtained by the 

robot sensor system are used to produce a contextual memory. This memory produces a value 

judgment of each available navigation action considering the actual context and the acquired 

knowledge. The algorithm proposed to guide the robot along the specified path considers this 

value judgment to decide about a selected action. 

The virtual reconstruction of visited places is obtained using GTLSOM which 

produces a mesh of triangles that represents the obstacles surfaces and the ambient limiting 

surfaces. 

In this thesis, the concept of topological map is similar to a graph. Therefore, 

considering different levels of abstraction, the nodes could represent rooms (localities) or 

positions (places). A node represents a set of perceptions forming a context that enables the 

robot to recognize a location when revisited. The first mentioned abstraction level is referred 

to future works. However, an algorithm is proposed to produce a topological map, a graph in 

which each node groups a lot of perceptions forming a context and defining a place. The 

neighborhood of a place is specified by the edges between its node and the nodes of 

neighboring places. The GTLSOM model is employed as a memory of perceptions. Then, the 

current set of perceptions fires a set of recollections and its contextual associations produces 

the place recognition. 

The proposed cognitive model and algorithms were validated using a virtual realistic 

3D ambient. This ambient was designed and developed as part of this thesis. It was designed 
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to allow online and direct interactions with the virtual robot. The robot’s movement can be 

observed by three different cameras: one located on the robot; another that follows the robot 

in the environment; and the third one is a top view camera that shows the robot and a subset 

of the ambient around it. The simulation of physic dynamics detects collisions. Simulation of 

inertia, acceleration and gravity are referred to future works. 

Keywords: Autonomous robot, Self-Localization and Mapping, Self-Organizing Neural 

Networks, SOM, GTLSOM. 
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PCA Análise de Componentes Principais é uma técnica da estatística 

empregada na extração de conhecimento (Principal Component 

Analysis). 
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MMKSK Conhecimento Manualmente Modelado e Conhecimento Manualmente 
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programas. 
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na extração de conhecimento (Linear Discriminant Analysis). 
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GCS Estruturas Celulares Crescentes (Growing Cells Structures) é um modelo 

de rede neural da família de mapas auto-organizáveis crescentes. 

NG Gás Neural (Neural Gas) é um modelo de rede neural da família de 

mapas auto-organizáveis. 

GNG Gás Neural Crescente (Growing Neural Gas) é um modelo de rede neural 

da família de mapas auto-organizáveis crescentes, este modelo é uma 

extensão do NG. 

GWR Crescendo Quando Requerido (Growing When Required) modelo de 

mapa auto-organizável crescente que se diferencia por apresentar 

crescimento em resposta à apresentação de amostras consideradas como 

tendo uma representação ainda insuficiente. 

NM Malha Neural (Neural Mesh) modelo de rede neural que tem por objetivo 

aprender a topologia de uma superfície imersa no espaço 3D. 

ITM Mapa Topológico Instantâneo (Instantaneous Topological Map), mapa 

auto-organizável empregado na representação de superfícies, diferencia-

se por empregar critérios geométricos no processo de aprendizagem. 

VFF Campo de Força Virtual (Virtual Force Field), modelo de navegação 

segura baseado na simulação de campos de força como mecanismo de 

desvio de obstáculos. 

CHL Aprendizado Competitivo Hebbiano (Competitive Hebbian Learning), 

trata-se de uma regra de aprendizado que tem por base uma competição 

que define as unidades, do mapa auto-organizável, a sofrerem algum tipo 

de ajuste em função da amostra corrente. 
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Competitive Hebbian Learning), regra de aprendizado de conexões 

introduzida pelo modelo GTLSOM. Esta regra define dois passos de 
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VHF Histograma de Campo Vetorial (Vector Field Histogram), modelo de 

navegação segura derivado do VFF e que supera algumas das 

dificuldades deste. 

2D Espaço em duas dimensões j�7 
3D Espaço em três dimensões j�. 

DT Delaunay Tesselation. 

KD-TREE Estrutura de dados em árvore, empregada na indexação de um espaço j�. 

 
 



 
 

 
 

1 Introdução 

Esta tese aborda o problema de mapeamento e navegação robótica autônoma. A 

habilidade de um agente robótico locomover-se eficientemente depende crucialmente de suas 

capacidades de capturar e interpretar informações sobre o ambiente. De modo imediato um 

agente dotado de tais capacidades pode se locomover desviando de obstáculos e/ou situações 

de risco. Entretanto, este tipo de comportamento, em geral, não é suficiente para o 

desenvolvimento de atividades úteis nas quais o agente é demandado a planejar seus 

movimentos de forma pró-ativa com vistas a atingir os objetivos de uma dada tarefa. O 

planejamento eficiente das ações navegacionais demanda o conhecimento do ambiente a 

priori. O agente deve, então, ter acesso a uma representação do ambiente que lhe possibilite 

inferir informações sobre sua própria localização e orientação, bem como sobre a localização 

de posições meta e dos caminhos que levam até elas. 

Williams (2001) define o mapeamento e a navegação executados por robôs autônomos 

como um processo que envolve a percepção do ambiente, a construção de um mapa do 

ambiente e o uso deste no subsídio as ações de navegação. Partindo de uma posição qualquer 

e sem nenhum conhecimento prévio, o agente faz uso de sensores para adquirir informações a 

respeito do ambiente no qual está imerso. Tais informações são, então, usadas para construir 

uma representação do ambiente, bem como para estimar a localização e a orientação do 

agente. 

Ao contrário dos seres humanos, cujas capacidades sensoriais capturam e identificam 

inúmeros detalhes sobre o ambiente a seu redor, agentes robóticos possuem capacidades de 

percepção e processamento extremamente restritas (Beevers, 2007). Nesse contexto, um 

agente robótico inteligente é “uma máquina capaz de perceber informações sobre seu 

ambiente e usar o seu conhecimento sobre esse ambiente para mover-se de forma segura de 

modo significante e intencional” (Arkin, 1998). 
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1.1 Motivação 

O desenvolvimento de agentes robóticos com capacidades de navegação e exploração 

autônoma constitui um problema central em robótica e tem recebido muita atenção nas 

últimas décadas. Elfes (1989a, 1989b) contribuiu com o modelo de grade de ocupação; 

Kuipers e seus colaboradores desenvolveram o modelo de hierarquia semântica do espaço 

(Kuipers & Byun, 1991; Remolina & Kuipers, 2004; Savelli & Kuipers, 2004; Provost & 

Kuipers, 2006); Jockusch e Ritter (2000) desenvolveram um mapa neural auto-organizável 

habilitado a receber um fluxo de estímulos repetitivos e correlacionados para uso em tempo 

real; Marsland propôs um mapa neural incremental que identifica e responde a novos 

estímulos ampliando a representação (Marsland et al., 2001, 2002); Thrun e colegas (1996; 

1999; 2004) empregaram robôs autônomos na exploração e inspeção de minas abandonadas, 

produzindo mapas para virtualização; o modelo RatSlam (Milford et al., 2004; 2005) buscou 

reproduzir as computações atribuídas ao hipocampo produzindo mapas cognitivos do 

ambiente a partir da representação de experiências; o modelo proposto por Vasudevan e 

colegas (2006; 2007) busca a obtenção de mapas cognitivos artificiais que sejam 

compreensíveis ao ser humano; Beevers (2007) abordou o problema de mapeamento de 

ambientes por agentes robóticos autônomos aparelhados com capacidades sensoriais 

limitadas. Hayet e colegas (2007) pesquisaram o emprego de visão computacional como 

mecanismo base para a captura de características do ambiente; A exploração e mapeamento 

de grandes ambientes como crateras de vulcões foi o alvo da pesquisa desenvolvida por 

Thompson e Wettergreen (2008). 

A breve apresentação dos trabalhos acima é seguida pela ressalva de que apesar de 

muitos progressos obtidos, ainda há muito por fazer de modo a estabelecer as bases de 

sustentação científica e tecnológica em hardware e software. A lacuna em termos de software, 

principalmente, diz respeito à robustez, bem como a modelos e métodos computacionais 

capazes de suportar processos cognitivos e produzir comportamentos inteligentes. 

Tecnologias de hardware são consideradas fora do escopo desta tese. 

Navegação autônoma envolve o reconhecimento do ambiente, a auto-localização, o 

planejamento de trajetória e a movimentação adequada do agente no espaço. A habilidade 

com que um agente robótico se desloca eficientemente através do ambiente que o cerca, 

depende de forma crucial do seu modelo de mundo. Ambientes construídos pelo homem 

podem ser descritos ao agente por meio de plantas de engenharia na forma de representações 
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CAD (Projeto Auxiliado Por Computador - Computer Aided Design) (Cox, 1991). No 

entanto, em muitas aplicações, pode não haver qualquer tipo de conhecimento prévio que 

permita o desenvolvimento de uma representação CAD. Além disso, em tarefas como 

exploração de cavernas e minas abandonadas (Morris et al., 2005; Lee & Paoluccio, 2004; 

Thrun et al., 2004; Ferguson et al., 2003), exploração de planetas (Thompson & Wettergreen, 

2008; Ziglar, 2007; Kubota et al., 2006), navegação em cavernas subterrâneas e ambientes 

subaquáticos inóspitos (Liu et al., 2005; Manley, 2003), inspeção e mapeamento de ambientes 

internos (Surmann et al., 2003), o objetivo do agente é justamente obter uma descrição do 

ambiente, para que produza o seu modelo de mundo enquanto navega no ambiente. Nesse 

contexto, a capacidade que o agente tem de construir uma representação, um mapa cognitivo, 

é primariamente dependente de suas capacidades sensoriais e perceptivas. 

A representação de um ambiente real é um mapa que pode ser usado para auxiliar o 

agente a percorrer um caminho real de modo previamente planejado (Tolmam, 1948; 

Gallistel, 1990; O´Keefe & Dostrovsky, 1971; Hafting et al., 2005). A exata medida em que 

esse mapa é próximo da realidade que o agente percebe, depende fortemente da capacidade 

perceptiva do agente e da metodologia aplicada na sua construção. Mapas métricos (Elfes, 

1989a, 1989b), buscam representar o ambiente como ele é fisicamente, através de um sistema 

de coordenadas de referência global e requerem sensoriamento preciso. Mapas topológicos 

(Kuipers & Byun, 1991; Meyer & Filiat, 2003; Ranvaud & Nehmzow, 2005), por sua vez, 

representam o ambiente em função de conceitos de mais alto nível onde lugares são 

identificados a partir das percepções que o agente é capaz de obter e interpretar. Mapas 

métricos são tipicamente utilizados quando o objetivo é obter uma reconstrução detalhada e 

minuciosa do layout enquanto que mapas topológicos são geralmente empregados quando o 

objetivo principal é subsidiar as ações do agente durante o processo de navegação. 

1.2 Enunciado do Problema 

Nesta tese, o problema de navegação e mapeamento é definido como um processo para 

construir, concorrentemente, um mapa cognitivo – uma representação do ambiente – e usá-lo 

no suporte a auto-localização e navegação pró-ativa. Em essência, um agente robótico é 

inserido em um ambiente confinado e inicialmente desconhecido. O agente extrai informações 

sobre o ambiente a partir dos dados capturados por seus sistemas sensoriais, identificando 

espaços abertos (regiões livres de obstáculos), obstáculos e outras características. Enquanto 

navega, o agente identifica singularidades que lhe permitam reconhecer o local corrente 



4 
 

 

“lugar” quando revisitado e constrói um mapa incremental desses lugares e suas 

interconexões. Ainda durante a fase de construção do mapa, o agente usa o estado atual do 

mapa para localizar-se e orientar-se, buscando a efetivação de comportamentos de navegação 

e exploração pró-ativa.  

1.3 Objetivos 

Nesta tese o tema central é a proposição de um modelo conceitual bio-inspirado que 

comporte os principais componentes estruturais (hieraquia, modularidade e interdependência) 

observados nos processos cognitivos desenvolvidos por seres vivos. Tal modelo deve suportar 

a modelagem e o desenvolvimento de processos cognitivos artificiais capazes de produzir 

comportamentos úteis à navegação e exploração de ambientes por agentes robóticos 

autônomos. Esta tese tem, portanto, como principais objetivos: 

1. Propor um modelo cognitivo biologicamente inspirado e computacionalmente viável. 

2. Propor e aplicar modelos de redes neurais para representar a configuração do layout de 

um ambiente na forma de um aramado representando as superfícies que delimitam o 

ambiente. 

3. Propor e empregar modelos de redes neurais para produzir um sistema capaz de 

aprender, por tentativa e erro, habilidades de locomoção segura, com a meta de evitar 

situações de risco, tais como colisão ou queda. 

4. Propor e empregar modelos de redes neurais para produzir um mapa cognitivo capaz 

de subsidiar ações pró-ativas de exploração e navegação, e de oferecer suporte à auto-

localização a partir das informações provenientes do sistema sensor contrapostas 

àquelas representadas no mapa. 

5. Utilizar a representação interna e habilidades de navegação aprendidas em (3) para o 

planejamento e execução de navegação entre posições não adjacentes. 

Os objetivos listados acima são considerados em termos de um sistema capaz de 

prover o agente com a capacidade cognitiva de produzir uma representação interna do 

ambiente e posteriormente planejar ações de navegação com base nessa representação. Tal 

sistema é, obviamente, dependente das capacidades perceptivas do agente, as quais são 

extremamente restritas se comparadas com as do ser humano. O foco principal é o 
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desenvolvimento de substratos neurais artificiais, onde o aprendizado ocorre com o 

estabelecimento de associações entre percepções do agente. O detalhamento a seguir 

considera o desenvolvimento de um sistema cognitivo completo, o qual é parcialmente tratado 

nesta tese. 

1.3.1 Detalhamento dos Objetivos 

O primeiro objetivo remete à proposição de um modelo cognitivo de suporte à 

modelagem e implementação computacional de processos cognitivos artificiais. Tal modelo 

deve comportar o assentamento das características físicas, estruturais e de processamento 

observadas nos processos cognitivos desenvolvidos por seres vivos. 

O segundo objetivo consiste em, a partir das leituras dos sensores de varredura laser 

acoplados ao agente, produzir um aramado que represente as superfícies encontradas no 

ambiente. O modelo deve estar apto a representar superfícies contínuas e descontinuas 

gerando para tal uma ou mais malhas de triângulos. 

O terceiro objetivo consiste em desenvolver um método para dotar o agente da 

capacidade de aprender os movimentos plausíveis de execução em função das percepções 

capturadas a partir da posição atual. A aquisição dessa habilidade demanda a distinção entre 

movimentos viáveis e inviáveis ou potencialmente perigosos a partir das percepções atuais 

contrapostas às percepções e experiências passadas (Zeng & Weng, 2004). Assim, o agente 

deve ter a capacidade de corrigir a direção de seu movimento em função das leituras atuais do 

sistema sensor. A seleção do movimento a ser executado depende dos objetivos a serem 

alcançados e faz parte do módulo de navegação. Nesse contexto, o agente faz uso de uma rede 

neural para associar percepções a comandos motores factíveis e sinalizar um julgamento de 

valor. 

O quarto objetivo engloba a pesquisa de métodos para processamento, codificação e 

representação de leituras sensoriais de modo a compor percepções locais do ambiente. O 

mapa a ser produzido deve atuar como uma memória de percepções e suas associações.  

Percepções sensoriais, associadas por relações de vizinhança, determinam o posicionamento 

do agente no ambiente. O reconhecimento de um conjunto de percepções localiza o agente na 

representação e produz uma estimativa de sua localização no ambiente real. A associação 

entre a representação interna e a topologia do ambiente permite ao agente se orientar e 

planejar ações de navegação. Alcançar este objetivo engloba: i) o desenvolvimento da 
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estrutura de representação do ambiente; ii) os métodos necessários para estimar a localização 

e orientação do agente no ambiente; iii) os mecanismos para planejar ações de navegação. 

O quinto objetivo compreende o desenvolvimento de métodos para o planejamento e 

execução de navegação entre posições não adjacentes e consiste em utilizar a representação 

interna para planejar e posteriormente executar a navegação entre duas posições contidas na 

representação do ambiente conhecido. O planejamento compreende a elaboração de uma ou 

mais rotas entre uma posição inicial e uma posição de destino passando, exclusivamente, por 

posições já incluídas na representação. 

De forma resumida, o modelo cognitivo do agente robótico deve apresentar as 

seguintes capacidades ou competências: 

� Percepção – reconhecer, nos fluxos sensoriais, elementos úteis à auto-localização, 

navegação e exploração. 

� Representação de percepções – codificar, armazenar e indexar características ou 

especificidades perceptíveis no ambiente, de modo que sejam prontamente 

recuperáveis e comparáveis. 

� Mapeamento – associar percepções a lugares e estes entre si, produzindo uma 

estrutura representativa, coerente e acessível do ambiente conhecido. 

� Auto-localização – identificar sua posição atual no ambiente considerando suas 

percepções atuais e outras de um momento passado, porém extremamente similares e 

constantes de seu mapa cognitivo.  

� Orientação – identificar as disposições relativas dos elementos em sua vizinhança a 

partir de seu mapa cognitivo, prevendo e distinguindo o que está a sua frente bem 

como em outras direções. 

� Navegação – locomover-se pelo ambiente de forma orientada e determinada em 

função de seus objetivos, desviando de obstáculos e situações que ameacem sua 

integridade física. 

� Exploração – navegar em direção ao desconhecido ampliando seu mapa cognitivo. 
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� Inferência – interpretar seu mapa cognitivo inferindo caminhos entre localidades 

distintas. 

� Extrapolação – analisar seu mapa cognitivo e produzir inferências sobre caminhos 

entre localidades conhecidas, através de espaços ainda não explorados. Produzir 

inferências sobre a existência e acessibilidade de localidades no espaço além dos 

limites daquele representado em seu mapa cognitivo. 

� Reprodução – produzir representações do layout do ambiente em uma formatação 

plausível ao ser humano, com informações relativamente consistentes sobre 

localização, dimensão e volume dos seus elementos constituintes. 

1.4 Delimitação do Escopo 

O escopo do problema descrito acima se estende sobre diferentes ramos da ciência e 

envolve pesquisas em neuropsicologia, neurofisiologia, filosofia, computação, eletrônica e 

tecnologias de hardware. Nesta tese, a abordagem foca na proposição de um modelo 

cognitivo apoiado por um modelo de rede neural com aprendizado não-supervisionado. 

Ciências como a neuropsicologia, neurofisiologia e a filosofia suportam a proposição dos 

modelos computacionais. Elementos de hardware são considerados fora do escopo não sendo, 

portanto, considerados como objetos de estudo. 

Em consonância com a descrição do problema, bem como das tarefas definidas como 

passíveis e inerentes ao agente robótico, esta tese limita-se a: 

a) Propor uma formalização para o problema partindo de elementos como fluxos 

sensoriais e percepções obtidas a partir destes; 

b) Desenvolver um ambiente de simulação 3D realístico; 

c) Propor um modelo de rede neural capaz de realizar o mapeamento necessário à 

conversão de fluxos de pontos 3D em malhas de triângulos para a representação 

das superfícies do ambiente; 

d) Propor um modelo cognitivo biologicamente inspirado e computacionalmente 

viável para suporte às atividades cognitivas inerentes ao problema;  
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e) Propor uma realização computacional do modelo cognitivo proposto. 

f) Propor métodos de extração e codificação de características do ambiente a partir 

das leituras de sistemas sensores baseados em varredura laser, transformando tais 

fluxos de dados brutos em fluxos perceptivos; 

g) Propor um modelo de rede neural para dotar o agente com a capacidade de 

aprender, por tentativa e erro, a correlação entre configurações de obstáculos no 

seu entorno às ações motoras e a viabilidade de cada uma destas; 

h) Propor um modelo de representação e interpretação do ambiente diretamente 

acessível ao agente, com suporte a determinação de caminhos para navegação 

segura; 

i) Propor um modelo de mapeamento de percepções construindo um mapa 

topológico com suporte à auto-localização e inferência sobre a disposição de 

lugares conhecidos. 

A proposição dos mecanismos de suporte a outras atividades inerentes ao problema é 

remetida a trabalhos posteriores com vistas a dar seguimento à pesquisa. 

1.5 Contribuições para a Ciência 

O desenvolvimento desta tese apresenta contribuições no campo de redes neurais, 

reconstrução de superfícies, mapeamento e navegação robótica autônoma, as quais são 

enunciadas a seguir. 

� Formalização matemática do problema: O problema de mapeamento e navegação 

robótica é formalizado considerando como elementos-chave a captura, a 

representação, o mapeamento e a interpretação de percepções sensoriais. As tarefas de 

mapeamento, auto-localização, exploração e navegação são definidas a partir do 

conceito de percepção e fluxos perceptivos. O modelo formal produzido subsidia a 

compreensão do problema e a proposição de uma realização computacional. 

� Modelo cognitivo: O modelo cognitivo concebido congrega conhecimentos de 

neuropsicologia, neurofisiologia e sistemas computacionais. Tal modelo pode 

suportar algumas das principais características observadas nos processos cognitivos 
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desenvolvidos por seres vivos. A estruturação proposta comporta a idéia de níveis de 

competência (Brooks, 1986), os aspectos de modularidade (Marr, 1982; Gardner, 

1983; Scholl & Leslie, 1999) e hierarquização (Gruber & Voneche, 1977; Hirtle & 

Jonides, 1985; Haxby et al., 1994; Schneider & Logan, 2006) mantendo a 

flexibilidade necessária à acomodação de interdependências (McGurk & MacDonald, 

1976; McClamrock, 1989; Golob & Taube, 1997; Fodor, 2000; Greve et al., 2006) 

entre processos cognitivos. 

� Modelo de rede neural: Nesta tese foi desenvolvido um novo modelo de rede neural 

com aprendizado não-supervisionado, o modelo foi nomeado de Mapa Auto-

Organizável Crescente que Aprende Topologia (GTLSOM – Growing Topology 

Learning Self-Organizing Map) (Dalle-Mole & Araújo, 2009). Sua dinâmica toma por 

base o aprendizado da topologia de um espaço de sinais e produz um mapa que 

considera como elemento básico a formação de triângulos. O GTLSOM é considerado 

uma poderosa ferramenta de mapeamento com uma ampla gama de aplicações. Nesta 

tese, o GTLSOM foi empregado com sucesso, operando em espaços de dados de 

dimensionalidades diversas segundo as necessidades dos módulos de realização do 

modelo cognitivo proposto. 

� Percepção sensorial: Uma nova visão é lançada sobre o conceito de percepção 

sensorial. Neste ponto de vista, os dados oriundos dos fluxos sensoriais são 

entendidos como portadores de inúmeras informações cuja extração é primariamente 

realizada por processos inatos. Deste modo, um único fluxo sensorial pode ser a base 

para fluxos perceptivos que subsidiam processos cognitivos distintos ou 

interconectados. Computacionalmente, essa visão possibilita a aplicação de módulos 

de pré-processamento, os quais extraem informações e produzem novos fluxos que 

expressam diferentes percepções. 

� Espaço de trabalho: Propõem-se a mudança do espaço de trabalho, do mapeamento 

dos estados do agente no ambiente para o mapeamento das percepções do agente 

sobre o ambiente, como base para o aprendizado. Esta proposição é substancialmente 

distinta de proposições anteriores que consideram os fluxos sensoriais in natura. A 

nova abordagem torna possível, por exemplo, a percepção de obstáculos a partir de 

um mapeamento finito e restrito ao conjunto de percepções que representam a 

possível existência de obstáculos no entorno do agente. 
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� Modelo computacional: O modelo proposto congrega diferentes níveis de 

processamento e capacidades cognitivas de modo flexível e modular, permitindo a 

incorporação e processamento de fluxos sensoriais provenientes de dispositivos 

diversos. No modelo proposto, percepções são produzidas, armazenadas e utilizadas 

segundo as necessidades do agente. As camadas do modelo constituem substratos 

para diferentes atividades cognitivas e comportamentais. 

� Modelo de mapa topológico estendido: Nesta tese, é proposto um novo modelo de 

mapa topológico. Este tem por base uma memória de percepções e produz um grafo 

cujos nodos representam lugares caracterizados pela ativação de um subconjunto das 

percepções presentes na memória (lembranças). A noção de localização é diretamente 

produzida pela recuperação de um subconjunto de lembranças a partir do conjunto de 

percepções atuais. Os enlaces entre nodos definem as relações de vizinhança e 

permitem ao agente robótico obter certa noção de orientação e disposição relativa. 

� Modelo de representação métrica local: É proposto um novo modelo de 

representação métrica do espaço diretamente acessível ao agente. O modelo proposto 

emprega o GTLSOM para produzir uma malha de triângulos cujos nodos representam 

coordenadas geométricas. Essa malha representa o espaço de navegação do agente e 

suporta a anotação de obstáculos e o planejamento de caminhos. Em 3D, a malha  

consiste de uma treliça espacial que suporta o planejamento da navegação em três 

dimensões. 

� Modelo neural para planejamento de caminhos: É proposto um modelo para o 

planejamento de caminhos tendo como base uma malha de nodos interconectados. O 

modelo proposto é similar à dinâmica neural de Glasius et al. (1995, 1996) e 

considera a dispersão de um pulso de energia disparado no nodo que representa a 

posição de destino e que percorre a malha produzindo níveis de ativação descendentes 

até atingir o nodo que representa a localização do agente. Nodos que representam 

obstáculos produzem estímulos inibitórios que se propagam inibindo a definição de 

caminhos passando muito próximos a obstáculos. 

� Modelo de julgamento de valor: É proposto um modelo que aprende a emitir um 

julgamento de valor sobre a viabilidade de cada ação motora segundo o contexto 

definido pelo conjunto de percepções atuais. O modelo aprende um mapa de 
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valorações que associa percepções a ações segundo os resultados de experiências 

passadas. O mapa é construído a partir da atribuição de recompensa e punição de 

acordo com o resultado da ação executada. 

1.6 Estrutura do Documento 

Este documento está estruturado em dez capítulos e três apêndices. O Capítulo 1 

introduz o problema do mapeamento, navegação e exploração por agentes robóticos 

autônomos e a motivação da pesquisa. Os objetivos a serem alcançados são expostos e 

descritos detalhadamente. 

No Capítulo 2 o conceito de mapa cognitivo é substancialmente discutido em termos 

do conhecimento atual sobre os aspectos neurofisiológicos das regiões do cérebro 

conhecidamente envolvidas, bem como dos aspectos neuropsicológicos do processo cognitivo 

que envolve a representação e raciocínio espacial. A Subseção 2.3 trata dos modelos 

computacionais de mapas cognitivos; Mapas métricos e topológicos são conceitualmente 

apresentados juntamente com alguns trabalhos correlacionados. Na seqüência, o capítulo 

aborda o reconhecimento de marcas numa perspectiva que enfoca a construção de mapas 

topológicos. O capítulo encerra com a apresentação da vertente de máquinas vivas proposta 

por Weng (1996). 

O Capítulo 3 aborda os conceitos, os processos e os modelos de navegação e 

exploração observáveis em animais e sua aplicação à robótica. Finalizando o capítulo, a Seção 

3.3 discute o processo de determinação de caminhos ou rotas de navegação.  

O Capítulo 4 contém uma revisão dos principais modelos de redes neurais não 

supervisionadas. O capítulo inicia com um breve histórico do conceito de auto-organização, o 

modelo de Kohonen e na seqüência os principais modelos derivados.  

O Capítulo 5 revisa o escopo do problema, descreve o agente robótico e o ambiente de 

simulação. O modelo proposto é descrito e discutido considerando as atividades inerentes ao 

problema. A Seção 5.2 apresenta uma formalização matemática para o problema base desta 

tese. A Seção 5.3 apresenta o modelo cognitivo proposto, a Seção 5.4 reduz o problema a um 

conjunto de módulos e a Seção 5.5 correlaciona esses módulos com as tarefas definidas para o 

agente. 

O Capítulo 6 descreve o modelo GTLSOM – Mapa Auto-Organizável Crescente que 
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Aprende a Topologia (Growing Topology Learning Self-organizing Map). O GTLSOM 

aprende a topologia de um espaço de entrada a partir das correlações entre as amostras 

apresentadas. Consoante ao objetivo de obter uma representação na forma de aramado, o 

GTLSOM está apto a produzir uma malha de triângulos que reproduz uma superfície com 

dobras, a partir de uma densa nuvem de pontos capturados da superfície. Consoante aos 

demais objetivos, o GTLSOM apresenta-se como uma poderosa ferramenta para a obtenção 

de memórias associativas, as quais podem ser empregadas na obtenção dos processos 

cognitivos requeridos. 

Os Capítulos 7 e 8 apresentam a realização e validação dos módulos definidos no 

Capítulo 5, sendo: Seção 7.1) Reconstrução (Módulo I); Seção 7.2) Representação Topológica 

(Módulo II); Seção 8.1) Auto-Localização Local (Módulo IV); Seção 8.2) Auto-Localização 

Global (Módulo V); Seção 8.3) Percepção de Obstáculos (Módulo III); Seção 8.4) Navegação 

Local (Módulo VI); e Seção 8.5)  Exploração Local. 

O Capítulo 9 faz um resumo dos capítulos anteriores, discute brevemente as 

contribuições para a ciência e dá indicações de trabalhos futuros. 

Os algoritmos dos modelos descritos no Capítulo 5 encontram-se no Apêndice A. 

Informações adicionais sobre a construção do ambiente de simulação são encontradas no 

Apêndice B. Os momentos geométricos empregados na representação de percepções são 

descritos no Apêndice C. 



 
 

 
 

2 Mapas Cognitivos Naturais e Artificiais 

O termo “Mapa Cognitivo” foi primeiramente cunhado por Tolman (1948) “as 

percepções de um animal acerca do ambiente ao seu redor são fundidas em uma 

representação, que indica rotas, caminhos e relacionamentos espaciais entre elementos do 

ambiente, a qual apoia o animal no processo de navegação”. Localizada no hipocampo, essa 

representação conteria uma representação holística do ambiente incluindo os estímulos mais 

salientes (O´Keef & Nadel, 1978). Gallistel (1989; 1990) define mapa cognitivo como: “um 

registro no sistema nervoso central das relações geométricas, macroscópicas, entre as 

superfícies do ambiente”. Esta concepção holística contrasta com as observações de Wang e 

Spelke (2000), as quais sugerem uma representação egocêntrica. 

A definição de mapa cognitivo, por Downs & Stea (1973), sugere que o processo de 

sua aquisição envolve o processamento de memórias espaciais, requerendo capacidades 

perceptivas, de codificação e de decodificação não triviais. 
“Um processo composto de uma série de transformações psicológicas pelas quais, um 
indivíduo adquire, codifica, armazena, relembra e decodifica informações relativas à 
localização e a atributos de um fenômeno em seu ambiente espacial” (Downs & Stea, p.9, 
1973). 

A habilidade para processamento espacial pode ser dividida em cinco elementos: i) 

percepção dos elementos presentes no ambiente; ii) Um mecanismo de localização; iii) um 

mecanismo de orientação; iv) a memória de um objetivo; e v) um código que integra estes 

elementos juntamente com sinais provenientes de outros sistemas do cérebro (Redish, 1999). 

O ambiente é representado na mente humana, múltiplas vezes de forma segmentada. 

Cada representação teria um frame de referência distinto e conteria informações relativas e 

distorcidas estando mais para um mapa de saliências do que para elementos com forte 

significado comportamental ou para uma cópia genuína do espaço físico (Wang et al., 2001). 
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As representações egocêntricas seriam desenvolvidas no córtex parietal posterior 

enquanto que o hipocampo seria afeto às representações com base num sistema de referências 

externas, alocêntricas, este último mais estável e útil para navegação (Hartley & Burgess, 

2002). 

O conteúdo apresentado neste capítulo busca subsidiar o desenvolvimento de modelos 

computacionais reprodutores dos comportamentos observados em seres vivos. Na Subseção 

2.1 são apresentadas e discutidas as estruturas neurais conhecidamente envolvidas no 

processo de representação e navegação. Posteriormente, Subseção 2.2 o foco passa para o 

campo da neuropsicologia, sendo apresentado o conhecimento atual sobre os tipos de 

memórias e os processos cognitivos que suportam as habilidades espaciais em seres vivos. A 

Subseção 2.3 é dedicada a uma revisão de trabalhos anteriores com foco na proposição de 

modelos computacionais de mapas cognitivos. 

2.1 Noções da Neurofisiologia dos Mapas Cognitivos 

Múltiplas evidências têm demonstrado que, em espécies mamíferas, o hipocampo 

desempenha um papel fundamental no desenvolvimento de memórias e representações 

espaciais do ambiente (Nadel, 1991; Rolls, 1999; Ekstron et al., 2003; Ulanovsky & Moss, 

2007). Células de Posição e Células de Grade localizadas no hipocampo e córtex entorrinal 

formam o substrato neural que suporta, pelo menos em parte, o processo cognitivo que 

determina como o indivíduo percebe e lembra sua posição no ambiente (Moser et al., 2008). 

Tal substrato neural seria ainda o suporte para memórias de episódios dependentes do 

contexto (Nadel & Moscovitch, 1997; Eichenbaum et al., 1999; Burgess & O´Keefe, 2003) e 

para o aprendizado duradouro de configurações de layouts espaciais (Lever et al., 2002). 

Nesta Subseção são abordados os três principais elementos fisiológicos: i) Células de 

Posição (O´Keefe e Dostrovsky, 1971); ii) Células de Direção da Cabeça (Mittelstaedt & 

Mittelstaedt, 1980; Ranck, 1984; Taube et al., 1990); e iii) Células de Grade (Fhyn et al., 

2004). Estes constituem o substrato neural de sustentação às representações mentais do 

ambiente.  

2.1.1 Células de Posição (Place Cells)

Células piramidais localizadas no hipocampo de ratos apresentam padrões de atividade 

correlacionados com a localização do animal no ambiente (O´Keefe e Dostrovsky, 1971). 
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Células vizinhas disparam para localizações diferentes, de modo que todo o ambiente 

encontra-se representado no hipocampo (O´Keefe, 1976; Wilson & McNaughton, 1993). Os 

mesmos conjuntos de células participam na representação de difertentes ambientes, porém, o 

relacionamento dos padrões de disparo diferem de um ambiente para outro (O´Keefe & 

Conaway, 1978).  

O mapa cognitivo consiste de uma grade bidimensional, instanciada a partir das 

interconexões intrínsecas entre as células do hipocampo e provê as relações métricas entre os 

estimulos significativos (O´Keefe & Nadel, 1978). A atividade das Células de Posição que 

compõem o mapa poderia especificar a direção em face à posição relativa do animal no 

ambiente somada à percepção de marcas ou outros estímulos tais como visuais, olfativos e 

tátil (O´Keefe e Dostrovsky, 1971; Muller & Kubie, 1987; Muller et al., 1987; Sharp et al., 

1990). 

A influência de estímulos do ambiente sobre a atividade das Células de Posição 

depende fortemente da percepção da estabilidade dos primeiros em relação ao ambiente 

(Kinierim et al., 1995). Um sinal indicando um movimento no espaço, ou a sua intenção, ativa 

células codificantes de localizções espaciais adjacentes ou subsequentes à atual. Além disso, 

os padrões de atividade permanecem inalterados quando suprimida a iluminação, sugerindo 

uma resposta aos estímulos proprioceptivos provenientes da movimentação do animal 

(McNaughton & Chen, 1989; Quirk et al., 1990), assim, o mapa cognitivo poderia antecipar a 

ocorrência do estímulo para um movimento em particular (Blair et al., 1997). 

Experiências de lesionamento artificial do cortéx entorrinal (Cauter et al., 2008), 

sugerem que a perda do mapa cognitivo impede o animal de reconhecer um ambiente 

previamente conhecido, levando o mesmo a executar movimentos de reconhecimento e 

exploração, como nos experimentos de Tolman (1948). 

O caráter de especificidade contextual das representações do hipocampo sugere que 

durante a codificação, o hipocampo associa informações em um sistema de coordenadas com 

marcas ou outras características especificas de ambientes individuais ou contextos (McHugh 

et al., 2007). Logo, associações armazenadas no hipocampo poderiam subsidiar ajustes no 

integrador de caminho, eliminando erros acumulados (Hafting et al., 2005). 
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2.1.2 Células de Direção da Cabeça (Head Direction Cells - HDC)

As primeiras evidências concretas da existência de um sistema de integração de 

informações de rotação azimutal egocêntricas foram publicadas no início da década de 80 por 

Mittelstaedt & Mittelstaedt (1980). Os primeiros relatos sobre Células direcionais da cabeça 

(HDC), descobertas no post-subiculum de ratos aparecem em Ranck (1984) e Taube et al. 

(1990). Células de direção também foram identificadas em outras áreas do clássico circuito de 

Papez1 (Taube & Bassett, 2003). Tais células têm sido referenciadas como responsáveis pela 

noção de direção e de localização relativa dos elementos percebidos pelo animal. 

Células de Direção apresentam atividade restrita para uma direção específica, 

independentemente da movimentação do animal. Essa atividade torna-se mínima quando a 

cabeça forma um ângulo de 90º com a respectiva direção preferencial (Redish et al., 1996). A 

direção preferencial permanece estável por longos períodos, sendo dependente da orientação 

azimutal no plano e independente da inclinação do corpo do animal ou de suas ações 

comportamentais. Em curtos períodos de tempo, populações de células direcionais funcionam 

como uma “bússola neural”, seguindo as mudanças na orientação da cabeça do animal 

(Hartley & Burgess, 2002).  

A direção preferencial de um conjunto de Células de Direção é determinada como 

função dos estímulos alôcentricos (visuais, sonoros, olfativos) ou egocêntricos (sensação de 

movimento, rotação e inclinação) (Taube et al., 1990; Knierim et al., 1995; Golob & Taube, 

1997; Hartley & Burgess, 2002; Brown et al., 2002; Stackman et al., 2007). Outros estudos 

(Bovet, 1965; Mather & Baker, 1980, 1981) demonstraram que ratos também podem executar 

navegação orientada pelo campo magnético como observado em algumas espécies de 

tartarugas marítimas (Lohmann et al., 1999). 

Células HDC localizadas no tálamo anterior de ratos antecipam a indicação de direção 

numa média de aproximadamente 17ms, já outras células HDC também encontradas no 

tálamo anterior produzem uma antecipação consistente em até 50ms. Essa diferenciação 

sugere a existência de dois tipos de células HDC (Blair et al., 1997). 

i.                                                 �
1 Descrito por James Papez em 1937, o circuito de Papez é um dos maiores caminhos do sistema límbico 
principalmente envolvido no controle das emoções. 
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Estudos com lesionamento artificial do hipocampo mostraram que o processamento de 

informações responsável pela ativação das células HDC deve ocorrer em outras estruturas 

cerebrais (Golob & Taube, 1997).  

O complexo HDC estaria envolvido, de alguma forma, na translação referencial do 

sistema egocêntrico para o sistema alocêntrico no qual a representação do ambiente é centrada 

(Hartley & Burgess, 2002). 

Trabalhos Correlacionados 

Modelos computacionais para substrato neural de suporte a células direcionais foram 

anteriormente propostos em Redish et al. (1996) e Arleo & Gerstner (2000). Tais modelos são 

compostos por uma população de neurônios organizados de forma circular onde estímulos 

egocêntricos dirigem o deslocamento do padrão de atividade enquanto estímulos alocêntricos 

são usados para estabilizar e calibrar a dinâmica do sistema. Mais recentemente, Franzius et 

al. (2007) propuseram um modelo de orientação com base em estímulos visuais que combina 

aprendizado não supervisionado e uma hierarquia de redes neurais compostas de nodos SFA 

(Slow Feature Analysis; Wiskott & Sejnowski, 2002) os quais são capazes de reproduzir 

muitas das propriedades de células complexas do sistema visual. 

2.1.3 Células de Grade (Grid Cells)

Assim como ocorre com o disparo das Células de Posição, a atividade das células no 

dMEC (córtex entorrinal medial dorso-caudal) mostra-se apuradamente consistente com a 

localização do rato no ambiente (Fhyn et al., 2004). Outros estudos (Hafting et al., 2005; 

Solstad et al., 2007) sugerem que o dMEC contém um mapa neural direcionalmente ordenado 

e topograficamente organizado. Esse mapa é composto por Células de Grade, as quais são 

seletivamente ativadas sempre que a posição do animal coincide com um dos vértices de uma 

grade imaginária de triângulos eqüiláteros cobrindo a superfície do ambiente. 

A estrutura espacial de disparo das Células de Grade responde a estímulos de atratores, 

bem como aqueles provenientes do movimento do corpo. Fase e orientação parecem ser 

controladas por marcas (Hafting et al., 2005) enquanto que a atividade de localização tem 

como base a integração de caminho (O´Keefe & Burgess, 2005; McNaughton et al., 2006). 

Células de Grade apresentam aprendizado rápido com o mapa sendo gerado quase 

instantaneamente e requerendo uma exposição mínima. Os mesmos conjuntos celulares são 
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empregados no mapeamento de ambientes distintos (Hafting et al., 2005). O tempo de 

formação do mapa reflete o tempo necessário à orientação em relação a marcas contextuais 

específicas, sugerindo que esse processo de alinhamento envolva aprendizado associativo. 

A repetição de uma mesma seqüência de células de grade ativadas quando o animal se 

movimenta em rotas similares, porém em arenas distintas, suporta a hipótese de que a malha 

de células de grade representa uma métrica universal para navegação baseada na integração de 

caminho (Witter & Moser, 2006; Sargolini et al., 2006; Fyhn et al., 2007; Moser et al., 2008). 

A conectividade intrínseca dos neurônios entorrinais habilitaria o suporte a uma representação 

contínua do ambiente com base em atratores, permitindo a transição da atividade entre 

conjuntos de células mutuamente conectadas (Hafting et al., 2005), acompanhando um 

mecanismo de integração de caminho como proposto por Samsonovich e McNaughton 

(1997). 

2.1.4 Formação do Mapa Cognitivo 

As três classes de células descritas anteriormente sugerem a existência de um sistema 

neural inato pré-configurado ou semi-pré-configurado para representação e armazenamento de 

informações de localização do indivíduo em relação ao ambiente externo. A estrutura em 

grade poderia ser conseqüência da especialização genética do circuito entorrinal 

(McNaughton et al., 2006). Porém, um programa de maturação através de experiências parece 

ser necessário para o desenvolvimento de uma organização similar a um mapa. Apesar de 

muitas conexões estarem aparentemente presentes poucos dias após o nascimento, as 

funcionalidades do circuito entorrinal-hipocampo não podem emergir até todas as conexões 

estarem estabelecidas, o que leva a considerar possibilidades pós-natal para a formação do 

mapa espacial (Moser et al., 2008). 

As estruturas neurais de células de Posição, de Grade e de Direção parecem constituir 

o substrato de sustentação ao desenvolvimento de uma representação mental do ambiente 

subsidiando as habilidades de auto-localização, orientação e navegação. Entretanto, posição é 

apenas uma das várias facetas de uma experiência representada no hipocampo (Leutgeb et al., 

2005). E a atividade dessas células não explica como ocorrem a percepção e o 

reconhecimento de lugares, ou o processo envolvido na extração das características a serem 

representadas para a obtenção do mapeamento, ou ainda como se dá a cognição espacial. 

Estudos eletro-fisiológicos (Eichenbaum et al., 1999) revelam que os padrões de 
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atividade das células do hipocampo são incompatíveis com a teoria dos “mapas cognitivos” e 

indicam um escopo muito mais amplo para o processamento de informações no hipocampo. 

Este permitiria a formação de memórias relacionais que envolvem uma coleção de 

representações independentes, cada uma codificando o relacionamento espacial entre algum 

subconjunto de estímulos. 

A representação mental do espaço deve conter a localização relativa dos objetos no 

ambiente de forma apropriadamente orientada (Burgess et al., 2002). A representação deve 

considerar e tratar incertezas de maneira apropriada, enquanto que, para entender lugares, o 

indivíduo precisa interpretar o espaço, classificando e reconhecendo o que está a sua volta 

(Vasudevan et al., 2006). O mapa mental também tem de representar marcas reconhecíveis e 

seus relacionamentos sem os quais, informações sobre a localização e direção atuais têm 

pouca utilidade para navegação. Tais processos cognitivos demandam processamento mais 

consistentemente relacionado com a área do córtex cerebral (Taube, 2007). Capacidades 

cognitivas não são produtos de módulos isolados (Marcus, 2006), logo processos 

especializados no reconhecimento de marcas poderiam de alguma forma contribuir para a 

formação do mapa cognitivo. 

Uma propriedade fundamental de muitas memórias associativas é a habilidade para 

descorrelacionar padrões sobrepostos antes que a informação seja armazenada. Evidências 

capturadas por imagens de ressonância magnética funcional (Jansen et al., 2007) indicam o 

para-hipocampo gyrus (Leutgeb & Moser, 2007) e o córtex occipto-temporal posterior 

(Aguirre et al., 1998b) como responsáveis por distinguir marcas relevantes para navegação 

produzindo uma representação persistente e estável (Maguire et al., 1997). Tal representação 

seria automaticamente ativada durante o reconhecimento de objetos e poderia suportar 

eficientemente a navegação (Aguirre et al., 1998a). Os padrões de ativação produzidos no 

córtex extra-estriado de seres humanos sugerem uma organização hierárquica e apontam para 

uma associação entre as áreas ativadas por tarefas de reconhecimento visual e uma 

dissociação delas com as áreas ativadas por tarefas de percepção de cor e movimento (Haxby 

et al., 1994). 

A codificação do layout do ambiente pelo hipocampo é primariamente uma 

representação topológica (Touretzky et al., 1994), definindo um conjunto de lugares distintos 

e suas adjacências a outros lugares. O hipocampo subsidia a navegação espacial enquanto que 
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o para-hipocampo ocupa-se da identificação de marcas e cenas (Burgess & O´Keef, 2003; 

Ekstrom et al., 2003). 

Evidências (McNaughton et al., 1996), sugerem que a memória espacial tem três 

importantes escalas de tempo: a primeira de aproximadamente 20 segundos “memória de 

trabalho fronto-parietal”; a segunda com aproximadamente 5 minutos “para-hipocampo”; e a 

memória do hipocampo, a qual somente opera após um delay de vários minutos e permanece 

por um longo tempo. Memórias perceptuais de curto prazo subsidiam ações imediatas e são 

mais bem servidas por representações egocêntricas, enquanto que memórias de longo prazo 

subsidiam a localização e são mais bem servidas por representações alocêntricas. Há, ainda, 

evidências que sugerem que mamíferos podem ter ambas as representações, egocêntricas e 

alocêntricas, em paralelo e as usam segundo a natureza da tarefa (Byrne et al., 2007). 

2.2 Noções de Neuropsicologia dos Mapas Cognitivos 

Um mapa cognitivo não é uma representação métrica do espaço que satisfaz axiomas 

matemáticos (Golledge, 1999). Pessoas esboçam mapas, estimam distâncias, medidas de 

proximidade e direções de forma incompleta e distorcidas em comparação à conformação real 

da geometria do espaço (Cornel & Heth, 2003). Em ambientes simples ou já bem aprendidos, 

pessoas apresentam representações acuradas da estrutura espacial, as quais capturam 

coerentemente as relações espaciais entre os elementos, porém não preservam as relações 

métricas (Whener, 1996; Whener et al., 1996; Wood et al., 1999).  

Lugares podem ser representados como esquemas, informação espacial pode ser 

codificada como imagens, proposições conceituais, ou ambos, dependendo da tarefa sob 

demanda e do indivíduo. “Informações extraídas a partir de ambientes em grande escala são 

armazenadas na memória humana em algum tipo de espaço psicológico cuja metricidade pode 

ser desconhecida” (Golledge, p.7, 1999). 

Estudos de Shelton & McNamara (2001) e Valiquette et al. (2003, 2007) indicam que 

a memória espacial e o sistema de navegação humano apresentam tendências a representar a 

estrutura espacial com eixos de referência que são alinhados a referências ortogonais salientes 

no ambiente. Crianças de cinco anos (Hermer & Spelke, 1994; Hermer, 1997) e, em um 

estudo mais recente (Vasilyeva & Bowers, 2006), crianças em torno dos três anos de idade, já 

desenvolvem representações precisas do ambiente confiando nas propriedades geométricas 
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para se orientar e apresentam comportamentos plausíveis com orientação baseada em marcas 

(Gouteux et al., 2001; Hupbach & Nadel, 2005). Entretanto, evidências revelam que os 

modelos mentais das crianças de 8 anos diferem substancialmente dos modelos das crianças 

de 10 anos e dos adultos (Uttal et al., 2006), tais diferenças decorrem da capacidade que um 

indivíduo tem de capturar e associar informações. 

Pessoas usam suas representações cognitivas do espaço para suportar comportamentos 

chaves tais como: i) reconhecer um lugar; ii) localizar um lugar com respeito a outro; e iii) 

planejar rotas entre lugares (Poucet, 1993). Então, o mapa cognitivo inclui informações de 

topologia. De acordo com as idéias de Hebb (1949), a topologia poderia estar codificada nas 

sinapses entre as células de posição (Hartley & Burgues, 2002). 

Para Bennet (1996), Healy e Braithwaite (2000) a concepção de mapa cognitivo como 

proposta por O´Keefe & Dostrovsky (1971) e O´Keefe & Nadel (1978) é uma possibilidade 

atraente, porém eles argumentam que simples métodos alternativos habilitam um animal a 

navegar com sucesso razoável, sem os custos associados à aquisição, manutenção e uso de um 

mapa cognitivo. A metáfora mapa cognitivo como tradicionalmente usada não reflete a 

complexidade e riqueza do conhecimento sobre o ambiente (Tversky, 1993).  

Um mapa cognitivo armazena informações sobre os relacionamentos posicionais entre 

objetos, ou ainda conceitos (Ranvaud & Nehmzow, 2005), “representações mentais do espaço 

são construções baseadas em elementos, as coisas no espaço e as relações espaciais entre elas 

e em relação a um ponto de referência” (Tversky, 2001), logo a representação mental do 

espaço difere do conceito de espaço conforme formulado por geômetras e cartógrafos. 

De acordo com a visão construcionista, pessoas adquirem conhecimentos, sobre um 

ambiente, na forma de pedaços separados e então usam essas memórias quando solicitadas a 

relembrar e descrever o layout ou uma rota, ou a fazerem um julgamento sobre sua 

localização, contudo, é possível que nem toda informação relevante seja recuperada quando 

necessário. A informação relevante pode estar na memória sob diferentes formas ou mesmo 

distorcida sendo improvável que esses pedaços de informação possam ou venham a ser 

organizados com a metricidade de um mapa.  

“Memórias não são simplificações bidimensionais como o termo mapa cognitivo poderia 
implicar. Humanos adotam diferentes sistemas de referência e incorporam diferentes 
elementos na construção de espaços mentais para representar espaços reais que são 
importantes em suas vidas.” (Tversky, 2000).  
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Quando adultos exploram um novo espaço, eles primeiro se familiarizam com marcas, 

depois rotas e finalmente desenvolvem algum conhecimento sobre a configuração do layout, 

sendo que esta última fase é raramente presente em crianças (Siegel & White, 1995). Logo, a 

capacidade e habilidade do indivíduo, para detectar, representar e reconhecer marcas são 

primordiais para habilitar a formação de uma representação mental da estrutura do ambiente. 

2.2.1 Colagens Cognitivas (Cognitive Collages)

O conhecimento sobre a configuração do ambiente vem de diferentes sistemas 

perceptivos tais como: visão, audição, olfato, toque, imaginação e descrição. Em ambientes 

novos ou complexos, a representação mental parece-se com colagens – Cognitive Collages – 

sem a coerência de um mapa e contêm representações de figuras, informações parciais e 

diferentes perspectivas (Tversky, 1993). O indivíduo interage com o meio sob diferentes 

noções de espaço: o espaço do corpo, o espaço ao redor do corpo, o espaço que representa o 

ambiente no qual o indivíduo caminha e estima distâncias. Cada um destes espaços é 

esquematicamente representado em termos de elementos e relações espaciais consideradas 

importantes (Tversky, 2001). Assim como no espaço do corpo, relações espaciais no espaço 

de navegação são esquematizadas em um ou mais sistemas de referência (Burgess, 2006), 

estes últimos baseados primariamente no indivíduo, objeto ou ambiente (Taylor & Tversky, 

1996). Por outro lado, o espaço de navegação não é percebido em três, porém em duas 

dimensões. Direções e eixos não são representados categoricamente na forma de ângulos, mas 

como indicações do tipo norte, sul, leste, oeste, em relação a uma estrutura dominante 

“landmark” (Tversky, 1981). 

A integração da localização relativa de marcas independe da perspectiva ou 

orientação. O processo cognitivo envolvido durante a navegação ou descrição do layout 

considera as relações espaciais entre marcas isoladas formando um sistema de referência e 

orientação para o indivíduo a partir de diferentes pontos (Tversky, 1993). Memórias espaciais 

parecem ser suportadas por múltiplas representações paralelas (Wang et al. 2001; Burgess, 

2008) que incluem representações egocêntricas e alocêntricas, as quais poderiam estar 

dissociadas em termos comportamentais e de substrato neural. 

2.2.2 Memória Episódica (Episodic Memory)

Memória episódica (Tulving, 1972) refere-se à memória ou representação de uma 
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única experiência do indivíduo. Memórias episódicas permitem ao indivíduo viajar de volta 

no tempo relembrando experiências passadas. A recuperação mental de um episódio pode 

induzir o indivíduo à re-experimentar as sensações da experiência real. Relembrar, 

obviamente, envolve uma determinação pelo passado, entretanto, o passado opera como uma 

massa organizada e não como um grupo de elementos cada um dos quais retendo um traço 

específico. Ao relembrar, os seres humanos parecem ser dominados por eventos passados os 

quais podem ser cronologicamente identificados em relação a outros eventos associados 

(Bartlett, 1932). A lembrança de um episódio permite ao indivíduo associar sensações 

passadas com a situação atual e poderia ser uma das bases da consciência (Tulving, 2002). 

A idéia de que a capacidade de consciência dos seres humanos é intimamente ligada à 

memória de episódios parece ser extremamente natural. A habilidade de conscientemente 

lembrar-se de acontecimentos tem sido mostrada como necessária para inferir acontecimentos 

futuros (Hassabis et al., 2007; Schacter & Addis, 2007). Essa capacidade apareceria com o 

desenvolvimento das memórias de episódios, em torno dos quatro anos de idade (Nelson, 

1993; Perner & Ruffman, 1995). Entretanto, estudos recentes (Rosenbaun et al., 2008) 

mostram que pessoas com lesões cerebrais que as impedem de conscientemente lembrar 

episódios da própria vida ocorridos antes das lesões, bem como imaginar o próprio futuro 

(Tulving, 2002), mantêm inalterada sua capacidade de raciocínio, percepção e inferência 

acerca de acontecimentos que não envolvam a consciência autonoetic2. Regularidades 

detectadas por técnicas de visualização neuro-funcional (PET – Tomografia por emissão de 

positron e FMRI – Imagem por ressonância magnética funcional) indicam que memórias de 

episódios são processadas no complexo HERA3, com o córtex pré-frontal esquerdo envolvido 

na codificação e o córtex pré-frontal direito na recuperação dessas memórias (Tulving et al., 

1994).  
O hipocampo codifica cada episódio comportamental por uma seqüência de representações 
de eventos, com cada evento caracterizado por uma combinação particular de estímulos de 
layout espacial, outros estímulos e ações comportamentais. Chamamos de “memory space”, 
o conjunto de todos os episódios interconectados. Note que o conceito de memory space 
difere fundamentalmente do de mapa cognitivo espacial, seu princípio de organização é a 

i.                                                 �
2 conhecimento de si mesmo – noetic theory: braço da filosofia metafísica engajado no estudo da natureza e 
funcionamento do intelecto humano e seus relacionamentos com o intelecto divino. 

3 HERA: Hemispheric Encoding�Retrieval Asymmetry. Complexo de estruturas cerebrais que compreende o 
córtex pré-frontal esquerdo e o direito. 
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seqüência de eventos no tempo em contraposição às relações espaciais entre os objetos no 
ambiente físico (Eichenbaum et al., p. 218, 1999). 

A teoria de “memory space” é generalista em sua concepção, na qual a relevância dos 

estímulos determina o grau de representação que recebam. Sob a luz dessa teoria seria 

impossível apontar casos que não pudessem ser provados, no entanto, há um número 

crescente de evidências que não podem ser explicadas pela teoria dos “mapas cognitivos” 

baseados apenas no conceito de “Células de Posição” (Montegomery, 2002). 

Evidências suportam a idéia de que a representação de uma nova experiência conjuga 

diferentes elementos, os quais, representam diferentes facetas da experiência codificada 

(Schater & Addis, 2007). Nesta visão, os elementos que constituem uma memória são 

distribuídos sobre diferentes partes do cérebro de tal modo que não há uma simples 

localização que contêm um traço literal ou engram4 correspondendo a uma experiência 

específica. A recuperação de uma experiência passada envolve um processo de completação 

de padrão, no qual partes são relembradas como elementos de um subconjunto distribuído e 

inclui elementos perceptuais e interpretativos. Evidências sugerem, ainda, que a 

desambiguação de experiências sobrepostas é parte funcional do cortex entorrinal medial o 

qual provê sinais de contexto temporal que o hipocampo combina com informações espaciais 

para recuperar sequências de memórias distintas as quais agregam experiências 

correlacionadas (Lipton et al., 2007). 

2.2.3 Memórias Semânticas (Semantic Memory)

Memórias semânticas armazenam o conhecimento que um ser vivo tem sobre o mundo 

que o cerca, os elementos conhecidos e seus significados. O conhecimento armazenado está 

intrinsecamente relacionado às experiências do indivíduo com o meio, e representa a forma 

como este enxerga o mundo e seus componentes. Tal conhecimento constitui-se de 

informações adquiridas em diferentes contextos através de observações e interações (Tulving, 

1972). Em termos fisiológicos, um estudo recente (Pobric et al., 2007) mostra que o substrato 

que subsidia a formação de memórias semânticas reside no lobo temporal anterior. 

Memórias semânticas contrastam com memórias de episódios no sentido de que estas 

últimas envolvem relações temporais, enquanto que as primeiras contêm traços de 

i.                                                 �
4 Meio hipotético que armazena os traços de uma memória. 
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compreensão e reconhecimento desprovidos de natureza temporal. Enquanto memórias de 

episódios podem ser empregadas para responder a perguntas do tipo “quando?” e “onde?” 

memórias semânticas subsidiam respostas do tipo “o que?” e “como?”. 

2.2.4 Memórias Procedimentais (Procedural Memory)

Memórias procedimentais estão relacionadas com a aquisição de habilidades, como 

por exemplo: andar de bicicleta, nadar e jogar futebol. Trata-se de uma memória implícita que 

retém o conhecimento necessário à execução de tarefas que não requerem consciência ou 

lembrança intencional de experiências (Graf & Schacter, 1985; Schacter, 1987). Memórias 

semânticas e episódicas são classificadas como memórias declarativas. Entretanto, habilidades 

não são expressas de forma declarativa, mas através do desempenho do indivíduo na execução 

de uma ação ou conjunto de ações o que em geral não requer esforço consciente de 

recuperação da lembrança.  

Memórias procedimentais podem ser adquiridas através de processos não conscientes 

de processamento de informações (Lewicki et al., 1992), a memória é implícita à habilidade. 

Estudos com pessoas acometidas por doenças que provocam a degeneração do hipocampo 

(Allain et al., 1995; Hidari et al., 2008) mostram que memórias procedimentais e memórias 

episódicas são suportadas por diferentes substratos neurais e podem trabalhar de forma 

independente. 

2.3 Mapas Cognitivos Artificiais 

“Muitos pesquisadores se atêm a resolver o problema de mapeamento robótico em vez 

de buscar compreender e produzir uma versão computacional para o problema do 

mapeamento cognitivo. A natureza dos mapas cognitivos é muito mais complexa que o 

mapeamento robótico” (Yeap et al., 2006). Um mapa cognitivo artificial deveria exibir 

algumas características presentes nos mapas cognitivos de animais e humanos, tais como: 

fragmentação, não exatidão, diferentes tipos de informação, diferentes frames de referência, 

hierarquia, seletividade, construção incremental. 

A habilidade de um agente robótico construir uma representação do ambiente está 

intrinsecamente relacionada com suas capacidades sensoriais e de processamento (Yeap, 

1988; Beevers, 2007). Logo, a representação produzida por um agente robótico está limitada a 

reprodução de sua capacidade de perceber o meio. Dependendo das capacidades perceptivas 
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do agente, o mapa cognitivo artificial pode armazenar: coordenadas, relacionamentos 

posicionais ou conceitos (Ranvaud & Nehmzow, 2005). Basicamente, um mapa cognitivo 

artificial deve suprir (Kaplan, 1973) as seguintes funções: 

i. Reconhecimento: habilidade de reconhecer lugares; 

ii. Previsão: habilidade de prever o que virá a seguir no seu ambiente; 

iii. Avaliação: habilidade de discriminar entre percepções positivas e negativas; 

iv. Ação: habilidade de derivar ações alternativas. 

Lagoudakis (1998) argumenta que o suporte às habilidades listadas acima poderia ser 

obtido  a partir de um mapa cognitivo artificial contendo:  

i. Descrições de Marcas: configuração das percepções para um evento ou lugar em 

particular no ambiente; 

ii. Descrições de Rotas: procedimentos associados à tarefa de navegar de um lugar 

discernível para outro;  

iii. Descrições de Layout: representação da disposição dos lugares e rotas próxima 

da cartesiana, capacitando o agente a ter uma “visão” de layout do todo, de modo 

que este possa inferir atalhos, desvios e contornos. 

A evolução da pesquisa em navegação robótica produziu duas vertentes 

computacionais: (i) Mapas Métricos: engloba os modelos fortemente amarrados em 

representações envolvendo coordenadas geométricas; (ii) Mapas Topológicos: agrega 

modelos que buscam produzir uma representação baseada na associação de conhecimentos 

sobre lugares no ambiente. 

2.3.1 Mapas Métricos 

No paradigma de mapas métricos, o agente robótico determina sua posição com base 

em um sistema de coordenadas geométricas segundo um sistema referencial global. Mapas 

métricos assumem conformidade com axiomas da geometria, porém não há provas de que os 

mapas cognitivos produzidos por seres vivos sejam aderentes a tais axiomas (McNamara, 

1986). O modelo métrico assume que a posição do agente pode ser estimada de forma 

incremental com base nas informações de seu sistema sensor (Thrun & Bucken, 1996; 1999).  

Um importante exemplo desta vertente é o modelo de Grade de Posições Ocupadas 
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(Elfes, 1989a), no qual o ambiente é representado como uma matriz tridimensional, onde cada 

célula indica a presença ou não de um obstáculo, ou uma probabilidade de aquela pequena 

parte do espaço estar ocupada (Elfes, 1989b). 

Um primeiro modelo de rede neural capaz de produzir um mapa métrico foi o TRN 

(Topology Representing Networks) (Martinez & Schulten, 1994). Este consiste de um grafo 

cujos nodos representam posições factíveis de serem acessadas pelo agente. Outro modelo 

similar (Jockusch & Ritter, 1999; Jockush, 2000) é descrito como topológico. Nesta tese 

ambos são considerados essencialmente métricos dado que a informação armazenada no mapa 

se constitui de coordenadas geométricas. 

Outros exemplos de mapa métricos incluem: (Ferguson et al., 2003; Yamauchi & 

Schultz, 1998; Thrun & Bucken, 1996, 1999; Thrun et al., 2004; Kwak et al., 2008). 

2.3.2 Mapas Topológicos 

Mapas topológicos são construídos com base na caracterização de partes distintivas do 

ambiente, identificadas a partir das informações extraídas do sistema sensor, e seus inter-

relacionamentos (Kuipers & Byun, 1991). A representação não é ancorada em coordenadas ou 

medidas de distâncias entre elementos como nos mapas métricos, mas sim em informações de 

disposição relativa. Logo, a representação é fragmentada e distinta de uma reprodução 

acurada do ambiente real (Ranvaud & Nehmzow, 2005). 

Um mapa topológico consiste de um grafo onde os nodos representam lugares e os 

arcos representam caminhos entre esses lugares (Vasudevan et al., 2006). Cada nodo 

armazena um conjunto de representações de características da paisagem original conforme 

capturadas pelos sistemas perceptivos do agente robótico: um conjunto de percepções que são 

maximizadas em certo lugar no ambiente (Ducket & Nehmzow, 1996). Um lugar não precisa 

ser globalmente discernível, basta que seja distinguível com respeito à sua vizinhança direta. 

A distinção em termos globais pode ser caracterizada com base nos relacionamentos 

identificáveis entre o objeto “local” e sua vizinhança. As conexões entre nodos além de 

representar as relações de vizinhança, podem descrever ações e estratégias a serem 

empregadas na navegação entre os locais referenciados (Kuipers & Byun, 1991). 

O reconhecimento de lugares ocorre a partir da contraposição das percepções atuais 

com aquelas previamente representadas no mapa (Meyer & Filiat, 2003). O agente robótico 



28 
 

 

determina sua posição relativa no seu modelo do ambiente, primariamente com base em 

características sensoriais distintivas. O processo de reconhecimento de um lugar pode também 

considerar estimativas de localização segundo um sistema de referência global (Ducket, 

2000), ou uma função da última localização conhecida (Kuipers, 2000). 

Nesta tese, considera-se, como principal exemplo de mapa topológico, o modelo 

Hierarquia Semântica do Espaço (Spatial Semantic Hierarchy - SSH) (Kuipers & Byun, 1991; 

Kuipers, 2000; Remolina & Kuipers, 2004; Kuipers et al., 2004; Kuipers, 2008), o qual 

propõe o emprego de representações distintas, cada qual com sua própria ontologia. O modelo 

SSH compreende duas dimensões independentes: na primeira, o conhecimento sobre o 

ambiente é representado de forma qualitativa consistindo de descrições que podem ser 

manipuladas segundo seus respectivos nomes. Na segunda, a representação do conhecimento 

espacial é organizada em quatro níveis de ontologia:  

i. Controle: leis que produzem um comportamento contínuo e seus critérios de 

seleção e aplicabilidade; 

ii. Causal: abstração discreta do mundo através de estados distintivos e ações 

associadas a uma seqüência de leis de controle; 

iii. Topológico: conjuntos de percepções que produzem hipóteses sobre lugares, os 

possíveis caminhos e relacionamentos espaciais; 

iv. Métrico: atributos valorados como distâncias entre lugares, ângulos e orientação. 

Localmente, um lugar pode ser descrito por grades de posições ocupadas 

enquanto o ambiente em larga escala é uma composição de lugares. 

As principais limitações do modelo SSH são (Kuipers, 2000; Provost et al., 2006): i) 

necessidade de se especificar a priori um conjunto de leis de controle, como, por exemplo, 

“seguir a parede”, o que pode ser um exercício muito além do trivial; ii) definição e aplicação 

de métodos de busca local que efetivamente levem o agente a uma posição considerada como 

um estado ou lugar discernível. 

Outros exemplos de mapas topológicos incluem: i) um processo de mapeamento de 

experiências que produz um mapa topológico global a partir de Células de Posição que 

registram coordenadas estimadas e Células de Visão que capturam aspectos do ambiente 

através de uma câmera (Milford et al., 2004, 2005); ii) um grafo com nodos representando 

singularidades tais como junções-T, cantos, término de corredores e portas, juntamente com 
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estimativas de localização e orientação (Deodeoglu et al., 1999); iii) um grafo de mapas 

métricos locais com hipóteses de sua localização geométrica, as quais são usadas para 

raciocinar sobre a estrutura global e assegurar consistência ao mapa topológico (Bailey, 2002; 

Tomatis et al., 2002; 2003); iv) um grafo cujos nodos representam características observadas 

e tidas como distintivas e os arcos representam relacionamentos geométricos entre as posições 

em que tais características foram observadas (Tardos et al., 2002; Savelli & Kuipers, 2004; 

Morris et al., 2005); v) um modelo que incorpora idéias sobre cognição espacial artificial e 

navegação neuro-mimética (Arleo & Gerstner, 2000) e mecanismos de ativação de células de 

posição por percepções (Strössilim et al., 2005; Chavarriaga et al., 2005). 

2.3.3 Reconhecimento de Marcas (Landmarks)

De acordo com Hebb (1949), ratos aprendem localizações e dão maior importância a 

percepções de localização de elementos mais distantes do que aos elementos locais (O´Keef & 

Nadel, 1978), possivelmente porque os primeiros apresentam menor variabilidade em relação 

ao ambiente que os últimos. 

Uma pessoa é considerada orientada (Hunt & Waller, 1999) quando conhece sua 

própria localização relativa a outros importantes pontos de referência (marcas) e pode 

localizar esses pontos de referência relativamente uns com os outros. O processo de auto-

localização e orientação é baseado no reconhecimento visual combinado com uma 

representação abstrata do layout do ambiente (Hartley et al., 2004). Em ambientes pequenos 

as características geométricas têm maior influência, enquanto que em ambientes de maior 

dimensão, informações sobre a disposição relativa de marcas são mais importantes (Sovrano 

et al., 2005). Segue-se que o agente robótico precisa ser capaz de aprender marcas locais e 

globais e seus relacionamentos (Wang et al., 2001; Wang & Spelke 2000).  

A percepção de marcas poderia emergir como características intrínsecas das leituras 

do sistema sensor (Ducket & Nehmzow, 1996), entretanto, identificar marcas requer a 

capacidade de generalizar e extrair características invariantes (Blair et al., 2007). Dois tipos 

essenciais de marcas podem ser definidos: 

i. Predefinidos pelo projetista: o agente robótico recebe métodos e algoritmos 

para reconhecer características previamente especificadas, tais como: ponto de 

luz, portas, corredores, cantos, arcos e segmentos de linha. 
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ii. Aprendidos pelo agente: o agente robótico recebe os métodos e algoritmos 

necessários para estar apto a aprender e representar marcas em função de suas 

percepções do ambiente. O agente extrai padrões diferenciais, “assinaturas”, a 

partir das leituras de seu sistema sensor e os armazena para fins de 

reconhecimento de lugares no ambiente. 

Há uma diferenciação entre os dois modelos, um deles busca resolver o problema do 

mapeamento robótico enquanto que o outro visa um mapeamento biologicamente plausível. A 

predefinição pressupõe que o projetista conhece o ambiente detalhadamente, bem como o 

aparato sensor do agente. Dessa forma, o agente encontrar-se-á apto a, no máximo, navegar 

no ambiente para o qual foi projetado. No segundo modelo, marcas emergem em termos das 

percepções sensoriais e, portanto, teoricamente independentes do ambiente, mas dependentes 

das capacidades sensoriais e cognitivas do agente. 

Se o agente está capacitado a produzir um mapa cognitivo, então ele pode usar seu 

sistema sensor para auxiliar a navegação no sentido de alcançar e reconhecer o destino 

esperado. O agente estima, continuamente, sua localização no mapa cognitivo a partir das 

percepções correntes e infere sua orientação aproximada em termos das marcas percebidas e 

identificadas em diferentes poses (Bingman & Cheng, 2005). 

Embora biologicamente plausível, a auto-localização e orientação baseada unicamente 

no reconhecimento de marcas pode levar o agente a encontrar-se perdido em virtude das 

discrepâncias entre a atual percepção de um lugar e a que está representada em seu mapa 

cognitivo (Duket, 2000). 

Trabalhos Correlacionados 

Em Dedeoglu et al. (1999), uma marca consiste da percepção de barras verticais e 

horizontais presentes nas imagens capturadas pelo agente. Em Krishna & Kalra (2001) marcas 

foram modeladas como percepções de seqüências específicas que são atribuídas por um 

classificador difuso (fuzzy) a 9 classes pré-especificadas. Zezhong, et al. (2003) definiram 

marcas como padrões de segmentos de linha extraídos de um sensor de varreduras a laser. 

Strösslin et al. (2005) obtiveram o conceito de marca com a aplicação de Filtros de Gabor 

(1946) a imagens em tons de cinza. Biber & Straßer (2006) desenvolveram um método de 

pareamento de múltiplas leituras sensoriais (nScan-Matching), no qual uma função de energia 

é definida no domínio do pareamento e usada para identificar as múltiplas poses associadas. 
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Em Ducket & Nehmzow (1996) marcas são definidas como categorias de leituras sensoriais 

aprendidas por uma rede neural ART2 (Carpenter & Grossberg, 1987). Similarmente, em 

Marsland et al. (2001) marcas consistem da identificação de discrepâncias na seqüência de 

leituras do sistema sensor, uma rede neural aprende a correlação entre leituras e captura uma 

marca sempre que a discrepância entre a leitura corrente e a prevista atinge um limiar. Nos 

modelos SHOSLIF e Cresceptron (Weng, 1995, 1996b, 1998; Weng & Hwang, 2006) 

técnicas da estatística, análise de componentes principais e coeficientes de correlação são 

empregadas na identificação de padrões de leituras determinantes de características 

distintivas, as quais são então associadas à posição corrente e passam a constituir uma marca 

para o agente. No modelo de percepção visual de marcas proposto em Hayet et al. (2007) as 

imagens são segmentadas pela extração de retângulos a partir da identificação de suas bordas, 

os quais, depois de normalizados, constituem ícones para compor a base de percepções. 

2.3.4 Máquinas Vivas 

“A inteligência emerge a partir das interações do agente com o mundo e algumas 

vezes a partir de interações indiretas entre os componentes do próprio agente” (Brooks, 1991). 

No paradigma de aprendizado desenvolvimentista (Weng, 1996a) o agente robótico 

tem de aprender sobre si próprio bem como sobre o ambiente a seu redor. O modelo 

computacional é responsável apenas por oferecer o suporte ao aprendizado. Apenas elementos 

estruturais e de processamento geral são considerados como aceitáveis. Entretanto, alguns 

comportamentos considerados inatos tais como: analogias à sensação de “dor”, “perigo”, 

“fome” são aceitos como pré-instaláveis (Weng & Hwang, 2006). O aprendizado inicia com o 

agente conhecendo sua própria constituição e interagindo com ela para obter o controle da 

própria estrutura física. O aprendizado tem de ocorrer de forma autônoma a partir da interação 

do agente com seu ambiente via sensores e atuadores, em tempo real do mesmo modo que nos 

seres vivos. Aprendizado autônomo não significa não intervenção, o agente interage com o 

ambiente e aprende, isso inclui interagir com humanos, a diferença crucial está em como essa 

interação ocorre (Weng, 1998). 

A questão central no paradigma desenvolvimentista é: como produzir um substrato 

generalista capaz de aprender, de forma autônoma, a interpretar percepções produzindo o 

comportamento adequado? Uma possível resposta poderia considerar o modelo bootstrap 

learning (Kuipers et al., 2006), cujo objetivo é alcançar o aprendizado de alto nível compondo 
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múltiplos métodos simples de aprendizado. Métodos gerais o suficiente para criar os pré-

requisitos para métodos mais específicos. 

Um segundo exemplo é o modelo SHOSLIF (Self-organization Hierarchical Optimal 

Subspace Learning and Inference Framework) proposto por (Weng, 1995; 1996b) o qual 

pode ser visto como um aproximador de propósito geral capaz de aprender a aproximação de 

uma função `  ¡ � ¢ que mapeia vetores em um espaço �-dimensional em vetores num 

outro espaço k-dimensional, � £ k. 

O modelo de aprendizagem computacional de Oudeyer & Kaplan (2006) é baseado na 

exploração motivada zone of proximal development (Vygostsky, 1978), segundo a qual os 

adultos deliberadamente desafiam o nível de entendimento das crianças empurrando-as para 

atividades que estão além de suas habilidades, porém não muito além, de modo que ainda 

permaneçam compreensíveis. Nesse contexto, o agente robótico deve ser intrinsecamente 

motivado na direção ótima do progresso da aprendizagem, evitando situações com as quais 

ele já se encontra familiarizado. 

2.4 Conclusão 

Os elementos apresentados e discutidos na Subseção 2.1 sugerem que um modelo 

computacional dos mecanismos de suporte a habilidades espaciais, como auto-localização, 

orientação e navegação, precisa incluir elementos neurais que sejam sensíveis à localização do 

agente no espaço, bem como ao seu deslocamento e mudanças de orientação. A sensitividade 

dessas estruturas neurais deve considerar as características do ambiente tal como percebidas 

pelo agente, juntamente com informações vestibulares do próprio agente, o qual tem 

conhecimento sobre os movimentos de seu corpo. 

O substrato de Células de Posição sugere que o modelo computacional deve considerar 

a existência de um sistema de referência global. Entretanto, como discutido anteriormente, 

esse substrato é primordialmente ancorado na percepção de marcas distantes e na ausência 

destas pela disposição geométrica local. Logo, o modelo computacional tem de considerar 

mecanismos de percepção de marcas bem como da geometria local. 

O substrato de Células de Direção da Cabeça produz uma indicação da localização 

relativa de uma marca percebida pelo animal como confiável. Tal indicação direcional se 

mantém atualizada apesar da movimentação da cabeça do animal, mesmo em condições de 
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eliminação da luz. O substrato é subsidiado primariamente pela percepção visual de marcas, 

mas, na ausência desta, informações vestibulares sobre os movimentos do animal são usadas 

para produzir uma estimativa de orientação. Logo, o modelo computacional deve considerar, 

primariamente, mecanismos de orientação a partir da percepção e representação de marcas e, 

secundariamente, mecanismos de orientação com base na integração dos movimentos do 

agente. 

O substrato de Células de Grade parece ser ativado exclusivamente pela percepção do 

espaço vazio em torno do agente. Tal percepção produz uma representação em forma de 

malha de triângulos eqüiláteros, sendo que a ativação das células que representam os vértices 

dos triângulos é primariamente dirigida pela percepção que o animal tem de sua 

movimentação em uma dada direção. Logo, o modelo computacional deve considerar 

mecanismos capazes de manter atualizada uma noção de orientação, bem como inferir, de 

forma efetiva, o deslocamento produzido por um movimento. 

O conteúdo apresentado na Subseção 2.2 sugere que: i) O modelo computacional deve 

prospectar mecanismos capazes de assimilar associações entre percepções oriundas de 

diferentes sistemas perceptivos, tempo e espaço. Devem ser considerados mecanismos 

capazes de produzir memórias associativas e em um nível mais elevado, ações 

comportamentais; ii) O modelo computacional pode ser composto por módulos que realizam 

processos cognitivos específicos, porém também se faz necessário acomodar 

interdependências.  

A modularização distinguindo atividades cognitivas em termos de episódios, 

habilidades e significados, abre perspectivas de facilitação da implementação computacional. 

Entretanto, o conhecimento atual sobre os substratos fisiológicos que suportam essas 

memórias bem como dos processamentos envolvidos, ainda é muito superficial. 

Os modelos apresentados e discutidos na Subseção 2.3 apontam para uma estrutura 

hierárquica mista agregando elementos métricos e topológicos, além de mecanismos de 

percepção e identificação de marcas. De acordo com a Subseção 2.3.4, um modelo 

biologicamente plausível deve incorporar mecanismos de aprendizado autônomo, bem como 

por ensinamento, sendo que apenas algumas estruturas comportamentais são aceitas como 

pré-instaláveis. Deste modo, o conhecimento sobre o ambiente e a viabilidade das ações 

empreendidas pelo agente robótico devem emergir do aprendizado, em contraposição com as 
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leis de controle, regras de aplicabilidade e mecanismos de busca local necessários ao modelo 

SSH. 

Os elementos métricos como distâncias, orientação e localização referenciadas em 

sistemas cartesianos devem ser considerados para compor módulos que descrevem a 

configuração local de uma parte do ambiente. Tais módulos concentram-se no computo de 

deslocamentos, coordenadas e ângulos, produzindo uma estimativa de localização e 

orientação a partir de informações vestibulares, porém também podem incluir informações 

sensoriais.  

Os elementos topológicos devem ser considerados na construção de uma representação 

de alto nível que dota o agente com as capacidades cognitivas necessárias para a identificação 

de lugares e suas interconexões. Deste modo, com o deslocamento do campo métrico para o 

da percepção e cognição, o problema central passa a ser o desenvolvimento de modelos 

capazes de suportar os processos cognitivos requeridos. 

Nesta tese, Células de Posição foram consideradas na obtenção de um mapa 

topológico estendido em forma de grafo onde os nodos representam lugares e as 

interconexões representam os caminhos entre os lugares. Células de Grade foram empregadas 

na obtenção de mapas métricos locais cuja finalidade foi apoiar as atividades de navegação e 

exploração local. Em razão da exigüidade dos prazos, não foram envidados esforços para a 

produção de modelos de Células de Direção, sendo esta uma atividade remetida a trabalhos 

futuros. 



 
 

 
 

3 Navegação e Exploração Natural e Artificial 

A tarefa de representação associada à de exploração tem por finalidade adquirir uma 

representação interna do ambiente. Usualmente, o objetivo mais importante de uma dada 

estratégia de exploração é guiar o agente de modo que este explore o ambiente da forma mais 

rápida e completa possível. O agente explorador constrói um mapa cognitivo onde estão 

representadas características que lhe permitem discernir entre lugares, bem como lembrar e 

inferir os relacionamentos de disposição espacial entre estes (Trulier et al., 1997). Por outro 

lado, uma estratégia de navegação consiste em produzir os comportamentos capazes de guiar 

o agente robótico através de um caminho até uma posição objetivo (Kuipers & Byun, 1991). 

Um caminho consiste em um plano de navegação entre uma posição de partida e outra de 

chegada, ambas previamente conhecidas e identificadas no mapa cognitivo. 

A primeira Subseção deste Capítulo é dedicada a revisar e apresentar o conhecimento 

atual sobre como seres vivos navegam e exploram o ambiente em que estão inseridos. A 

Subseção 3.2 aborda o emprego dos comportamentos observados em seres vivos como base 

para o desenvolvimento de mecanismos para guiar a navegação e exploração de ambientes por 

agentes robóticos autônomos. A Subseção 3.3 discute mecanismos para a determinação de 

caminhos entre posições no ambiente, a partir da representação produzida pelo agente 

robótico. As conclusões são apresentadas na Subseção 3.4. 

3.1 Navegação e Exploração Humana e Animal 

Navegação é o processo de determinar e manter um curso ou trajetória de um lugar 

para outro (Galistell, 1989). Uma pessoa pode empregar várias estratégias para chegar até um 

destino: 

i. Aleatória: o indivíduo não possui nenhum tipo de informação sendo obrigado a 

procurar a esmo; 
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ii. Taxon: o indivíduo se movimenta em direção a uma marca visível que o leva até 

o seu destino; 

iii. Praxic: o indivíduo segue um conjunto de instruções motoras tais como 100 

passos a frente, virar a direita, andar mais 30 metros, virar a esquerda...; 

iv. Rota: o indivíduo associa direções com marcas. Este tipo de navegação pode ser 

visto como um encadeamento de táxon e praxic. 

v. Local: o indivíduo adquire uma representação interna do ambiente ao seu redor e 

está habilitado a planejar e executar a navegação entre lugares no mapa. 

As estratégias acima podem ser classificadas em egocêntricas da primeira a quarta e 

alocêntrica a última delas (Redish, 1999b). Em contraste com as quatro primeiras, a 

navegação alocêntrica requer a construcção de um mapa cognitivo, tal como o postulado por 

Tolmann (1948). Um dos principais pontos que separa a navegação alocêntrica das estratégias 

egocêntricas refere-se ao fato de o animal conhecer sua localização no mapa, o que não 

implica ele ter consciência disso, mas em ter as capacidades de reconhecer lugares e de inferir 

caminhos entre eles (Millonig, 2007). 

Evidências (Gibbs et al., 2007; Byrne et al., 2007) sugerem que mamíferos possuem 

representações espaciais egocêntricas e alocêntricas simultaneamente, e fazem uso delas 

segundo a natureza da tarefa. Os principais mecanismos, estratégias e comportamentos de 

navegação e exploração empregados por seres vivos são apresentados e discutidos a seguir. 

3.1.1 Integração de Caminho (Dead Reckoning)

Integração de caminho consiste no acúmulo e integração das informações sobre 

velocidade, deslocamento e mudanças de direção durante o processo de navegação estimando 

a posição atual do navegador no ambiente. Diversos estudos (Müller & Whener, 1988; 

Etienne, 1996; Whishaw, 1998; Etienne & Jeffrey, 2004; Knaden & Whener, 2006) mostram 

que animais e insetos podem navegar integrando informações de rotação e translação. Tais 

capacidades seriam produto de substratos neurais (McNaughton et al., 2006) tais como as 

Células de Direção da Cabeça (Ranck, 1984; Taube et al., 1990) e Células de Grade (Fhyn et 

al., 2004; Hafiting et al. 2005). 

O mecanismo de integração de caminho estima a posição do animal no layout do 

ambiente (Touretzky et al., 1994) a paritr de sensações de movimento. A capacidade de 

robustamente estimar o erro presente em cada uma dessas movimentações impacta 
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diretamente na capacidade de integrar, assim, a posição atual do agente precisa ser 

constantemente calibrada com base em marcas fixas, (Cornell & Heth, 2004). 

A integração inercial considera apenas informações do sistema motor – 

proprioceptivas – enquanto que a não inercial incorpora informações externas – 

extereoceptivas – obtidas via sensores, como por exemplo, sonar.  

3.1.2 Balizamento por Marcas  

Grandes estruturas tais como: montanhas, árvores gigantes, rios, formações rochosas 

ou edifícios, astros como sol, lua e estrelas podem ser observadas de longe e servem como 

marcas de orientação global por oferecerem um ponto de referência confiável e acessível em 

diversas posições. Assim como os seres humanos, animais também fazem uso de marcas em 

diversas escalas e momentos durante sua navegação (Hebb, 1949; Teroni, et al, 1987; 

Waterman, 1989; Whener, 1992; Menzel et al., 1996; Kimchi et al., 2004). 

Resultados recentes (Foo et al., 2005) contrastam com a hipótese de representação da 

configuração geométrica (Gallistel, 1989) e indicam que humanos não possuem um mapa 

cognitivo métrico o qual seria usado para navegação por integração de caminho. Em um 

estudo mais recente (Foo et al., 2007), foi demonstrado que, apesar de as pessoas serem 

capazes de executar a integração de caminho, elas comumente e preferencialmente navegam 

com base em marcas. 

Insetos, como abelhas melíficas e formigas do deserto, comumente referenciados 

como exemplos de integradores de caminho, podem fazer uso do compasso de luz com 

orientação dada pela polarização azimutal da luz do sol como uma bússola. Diversos estudos 

(Skaggs & McNaughton, 1998; Whener et al., 2004; Kohler & Wehner, 2005; Knaden & 

Whener, 2006; Narendra, 2007) fornecem fortes evidências de que ambos os sistemas correm 

em paralelo.  

Os resultados obtidos com abelhas de mel treinadas a buscar comida próxima a marcas 

artificiais (Cartwright & Collet, 1983), sugerem que as abelhas aprenderam a localização da 

comida com base na cena visual. As ações de navegação podem ser explicadas, com base em 

mecanismos intermediários que diretamente processam as percepções sensoriais para guiar a 

navegação (Trulier et al., 1997) e estão mais próximas de reproduzir as percepções visuais 
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(Menzel et al., 1996) do que para a reprodução de relações geométricas representadas em um 

mapa cognitivo. 

3.1.3 Comportamento Exploratório 

Formigas do deserto (Melophorus bagoti) primeiro fazem algumas pequenas jornadas 

exploratórias em diferentes direções, cerca de 10 metros, para então iniciarem rotas mais 

longas em busca de comida (Whener et al., 2004). Durante essas jornadas exploratórias, as 

formigas se mostram desinteressadas de encontrar comida, ocupando-se em aprender sobre as 

vizinhanças de seu ninho. 

As formigas exibem mecanismos de navegação guiada por marcas, quando removidas 

de sua posição atual e liberadas à frente ou atrás em sua rota elas continuam normalmente, 

evidenciando pouca dificuldade para identificar sua localização após um deslocamento 

involuntário (Kohler & Wehner, 2005). Esses resultados sugerem que as formigas são capazes 

de encontrar uma nova rota guiando-se por percepções de marcas (Collet et al., 2007). 

O comportamento exploratório de ratos liberados num espaço aberto com um 

esconderijo (Wihshaw et al., 2006) prima pela segurança, e varia de acordo com as condições 

de segurança percebidas no ambiente (Nemati & Wishaw, 2007). O animal permanece em seu 

esconderijo até obter confiança suficiente sobre a sua segurança para então começar a esboçar 

pequenas excursões de reconhecimento e cada nova jornada tende a explorar uma nova área. 

Se manualmente removido do esconderijo e liberado em outro ponto, o animal retorna 

rapidamente para seu refúgio. Entretanto, se o esconderijo oferece uma condição mínima de 

segurança, o animal tende a executar mais jornadas exploratórias, o que sugere a busca pela 

sensação de segurança. Esse comportamento é um exemplo de memória episódica na qual o 

animal retorna ao ponto de liberação por lembrar-se de que ali ele esteve em segurança. 

3.2 Navegação e Exploração Robótica 

Exploração e navegação muitas vezes são tidas como sinônimos, entretanto, a 

separação destes conceitos permite adotar mecanismos especializados. Estratégias de 

exploração compreendem os mecanismos para guiar a navegação do agente robótico em 

espaços desconhecidos. Por outro lado, uma estratégia de navegação consiste em produzir 

comportamentos capazes de levar o agente robótico até uma posição objetivo, tendo como 

base a representação interna ou mapa cognitivo. 
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3.2.1 Desvio de Obstáculos 

Navegação autônoma assume que os agentes robóticos sejam inteiramente 

responsáveis por sua própria operação, sem nenhum tipo de conhecimento ou instrução, dados 

a priori (Ducket, 2000). Obviamente, a forma mais simples de navegar consiste em: a partir 

de uma posição inicial; executar movimentos seqüenciais em uma direção, determinada de 

forma aleatória, até encontrar um obstáculo, então escolher uma nova direção e seguir nela até 

alcançar o próximo obstáculo. 

O problema de um agente robótico navegar em seu ambiente desviando dos obstáculos 

à sua frente tem sido investigado por inúmeros pesquisadores. Muitos modelos propostos nas 

décadas de 1980 e 1990 (Krogh, 1984; Khatib, 1986; Newman & Hogan, 1987; Arkin, 1989; 

Borenstein & Koren, 1989; Tilove, 1990; Plumer, 1992) consideram métodos baseados em 

campos de potêncial, onde obstáculos produzem forças repulsivas, regiões livres são 

consideradas neutras e a posição objetivo produz uma força atrativa. Entretanto, atualmente é 

aceito que métodos baseados em campos de potêncial são limitados em pelo menos quatro 

situações (Koren & Borenstein, 1990; 1991), as quais são inerentes ao método e independem 

da implementação computacional: i) Aprisionamento em mínimos locais com o agente 

navegando ciclicamente; ii) incapacidade de produzir comportamento navegacional entre 

obstáculos próximos um do outro; iii) oscilações na presença de obstáculos; e iv) oscilações 

quando navegando em corredores estreitos. 

No modelo de ocupação em células de grade (Occupancy Grid) (Elfes, 1987; 1989a; 

1989b) cada célula armazena o grau de certeza com que o agente percebe a existência de um 

obstáculo, tal conhecimento é então considerado no subsídio às ações de navegação. 

No modelo de Campo de Força Virtual (Virtual Force Field - VFF) (Borenstein & 

Koren, 1989) as leituras de sensores de varredura são projetadas em uma grade de células de 

ocupação. A navegação é então subsidiada considerando as informações de obstáculos em 

uma sub-grade que alcança certo número de células ao redor do agente e a direção do 

movimento é determinada considerando campos potenciais como proposto em (Khatib, 1986). 

Este modelo apresenta drástica redução de dados resultando em falhas como, por exemplo, a 

incapacidade de atravessar um corredor estreito ou com portas. O modelo Vetor de 

Histogramas de Forças (Vector Field Histogram - VFH) (Borenstein & Koren, 1991) supera 

essas dificuldades dividindo o entorno do agente em k setores. A informação contida em cada 

setor é então transformada para compor um histograma unidimensional ¤, onde cada 
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elemento representa a densidade dos obstáculos percebidos em um setor. A seleção da direção 

a ser seguida considera então a existência de regiões livres de obstáculos, elementos 

consecutivos de ¤ com densidade nula. 

O modelo proposto por Reynolds (1999), revisitado com enfoque no sistema de 

controle por Jing (2005), considera um cilindro imaginário com raio igual ao de uma esfera 

imaginária ao redor do agente e eixo alinhado com o vetor que descreve a direção de 

movimento do agente. A extensão do cilindro é determinada com base na velocidade e 

agilidade do agente, obstáculos detectados a uma distância maior são desconsiderados. A 

detecção de obstáculos cujos limites intersectam o cilindro imaginário dispara um processo 

que considera o objeto mais próximo como base para ações de desvio. A percepção de 

distância entre o eixo do cilindro e o obstáculo subsidia o cálculo do ângulo de manobra 

necessário para evitar a colisão. 

O paradigma de esquemas baseia-se na identificação de pares situação/ação (Plumer, 

1992; LeCun et al., 2006) os quais são armazenados na fase de aprendizado e posteriormente 

usados como subsídio a navegação. Neste contexto, o modelo Diagramas de Proximidade 

(Nearness Diagram) (Minguez & Montano, 2004) divide o espaço no entorno do agente em n 

setores de modo similar ao VFH. Na fase de aprendizado, situações são identificadas a partir 

da configuração da disposição dos obstáculos nestes setores e são armazenadas numa base de 

conhecimento, juntamente com as respectivas ações comportamentais. Posteriormente, o 

agente identifica a situação que mais se assemelha à configuração atual e então navega 

executando as ações previamente associadas a ela. 

No campo da neurociência, estudos recentes (Pisella et al., 2000; Shindler et al., 2004) 

mostram que em seres humanos, o processo de desvio de obstáculos é primordialmente 

inconsciente e as ações de correção de rota em função de obstáculos percebidos seriam 

automaticamente suportadas pelo fluxo visual dorsal. Tais estudos sugerem um 

comportamento não intencional, reativo e na maioria dos casos inconsciente. Tais resultados 

são indicativos de que embora o ser humano seja capaz de intencionalmente produzir um 

comportamento navegacional seguro, na maior parte do tempo as ações para o desvio de 

obstáculos são reflexos sem intervenção cognitiva consciente. Logo, agentes robóticos 

poderiam exibir comportamentos navegacionais biologicamente plausíveis a partir de 

módulos que produzam ações reativas ou inibam ações potencialmente perigosas. 
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Na maioria dos modelos computacionais descritos, o desvio de obstáculos é abordado 

como um problema de cálculo vetorial centrado na determinação do ângulo de manobra 

necessário para o desvio. Tais modelos partem de um mapeamento dos obstáculos em um 

sistema de coordenadas e então realizam cálculos de distâncias e ângulos determinando a 

direção do próximo movimento. Por outro lado, os modelos baseados em aprendizado buscam 

associar configurações com ações de navegação, logo o agente é treinado a reconhecer 

situações e lembrar as ações efetuadas em vez de aprender sobre a impossibilidade de 

atravessar um obstáculo, ou sobre o perigo iminente. 

3.2.2 Estratégias de Navegação 

Navegar pró-ativamente significa “compreender” a natureza de seu ambiente, ser 

capaz de associar percepções umas com as outras compondo cenários (Krishna & Kalra, 

2001). Assim, a capacidade de extrair, processar, armazenar e interpretar relações geométricas 

entre pontos, linhas e superfícies que definem a forma macroscópica do ambiente no qual o 

animal está imerso (Gallistel, 1990) constituem requisitos para a navegação. Entretanto, 

considerando a tarefa definida, estes requisitos podem não ser exigíveis na sua totalidade 

(Trulier et al., 1997). 

Trulier et al. (1997) propõem uma tipologia de estratégias de navegação organizada 

em uma hierarquia de quatro níveis, cada qual requerendo um mínimo de informação espacial 

sobre o layout do ambiente, mas não necessariamente um mapa cognitivo. 

i. Navegação guiada: o agente se move em relação ao que ele percebe, suas ações 

são apoiadas na percepção da distribuição espacial de marcas identificadas ao seu 

redor. Por exemplo, o agente memoriza sua distância em relação a uma parede, 

então ele se move de modo a manter esta distancia (Lee & Recce, 1997). 

ii. Navegação em resposta ao reconhecimento de um lugar: o agente é inapto a 

perceber o todo, apenas parte do ambiente pode ser percebido a cada instante. No 

entanto, o agente está apto a se orientar a partir do reconhecimento de lugares 

específicos. 

iii. Navegação topológica: o agente se move seguindo caminhos conhecidos ou 

partes destes. A representação do mundo pode ser formalizada como um grafo 

com cada nodo representando um lugar e cada arco representando um caminho 
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conhecido entre um par de lugares. A navegação descreve o seguinte algoritmo: 1 

– reconhecer/identificar o lugar atual; 2 – localizar este em sua representação 

interna; 3 – encontrar uma seqüência de arcos e nodos a serem visitados para 

chegar ao lugar destino; 4 – executar as ações necessárias para locomover-se 

através da rota estabelecida. 

iv. Navegação métrica: o agente pode se mover em relação a uma “visão” do 

ambiente como um todo e está apto a obter sua posição segundo um frame de 

referência global. A representação interna permite que todos os movimentos 

sejam planejados. 

3.2.3 Estratégias de Exploração 

O termo exploração sugere aventurar-se navegando pelo desconhecido, no entanto, 

existem casos em que o desconhecido não é propriamente o ambiente. Nestes, a exploração 

consiste em navegar em território prontamente conhecido, mas em busca de uma informação 

ainda desconhecida. Assim, há três possíveis objetivos da navegação exploratória (Dedeoglu 

et al., 1999): 

i. Cobrir a maior quantidade de espaço possível produzindo uma representação 

do layout do ambiente; 

ii. Encontrar um caminho para navegação segura entre duas posições; 

iii. Buscar uma posição objetivo desconhecida a priori. 

Cada um destes objetivos apresenta requisitos cognitivos específicos, alguns dos quais 

se sobrepõem. Por exemplo, em todos os casos acima, o agente tem de diferenciar entre o que 

é conhecido e o que não é, e isso implica a lembrança e o reconhecimento de lugares já 

visitados. Na seqüência são apresentadas algumas estratégias de navegação e exploração 

comumente usadas em experimentos com agentes robóticos. 

Seguir em frente até encontrar um obstáculo 

Consiste em seguir em frente até encontrar um obstáculo, então escolher virar à direita 

ou à esquerda. Na impossibilidade de executar a opção feita, escolher a outra direção e, por 

último, retornar certa distância e tentar novamente à direita ou à esquerda (Ducket & 

Nehmzow, 1996; Dedeoglu et al., 1999). 
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Seguir a Parede 

Consiste de uma estratégia reativa na qual o agente move-se com base em suas mais 

recentes percepções, sem acessar sua representação interna. A estratégia inicia pela 

identificação do objeto mais próximo “parede”, então o agente move-se na direção desta até 

certa distância. Captura novas percepções e infere movimentos no sentido de mover-se de 

forma paralela a parede (Kuipers & Byun, 1991; Reynolds, 1999; Li & Li, 2004; Bemporad et 

al., 2000). 

Seguir a parede com supervisor 

Nesta estratégia, existe a figura de um supervisor, que observa o mapa que está sendo 

gerado e infere movimentos para guiar o agente em direção a regiões não acessadas. O 

supervisor também pode atuar evitando repetidas visitas a uma mesma região. Com a 

incorporação do supervisor, o aprendizado e a exploração crescem em qualidade e velocidade 

(Lee & Recce 1997). Esta estratégia pode ser classificada como pró-ativa, entretanto, a 

presença do supervisor requer interpretação do mapa e conhecimento da posição agente. Desta 

forma, o supervisor enquanto elemento artificial requer capacidades cognitivas. 

Navegar em direção ao espaço livre (com mapa) 

O agente é levado a navegar em direção ao espaço livre, através de comportamentos 

predefinidos, tais como seguir uma parede, seguir a linha média de um corredor, etc. (Kuipers 

& Byun, 1991). Um esquema de agenda é utilizado para determinar se um lugar já 

previamente visitado foi completamente explorado e todos os demais lugares de sua 

vizinhança foram estabelecidos. O agente constrói rotas entre o lugar atual e sua vizinhança e 

tenta percorrer essas rotas e, se obtiver sucesso, o lugar foi corretamente reconhecido e o 

mapa pode ser atualizado. 

Navegar em direção ao espaço livre (sem mapa) 

A estratégia de exploração por linhas longas (Yamauchi, 1997) busca levar o agente a 

navegar pelo espaço aberto de modo similar à estratégia descrita acima, porém sem a 

utilização pró-ativa de um mapa interno. Portanto, esta estratégia classifica-se como reativa e 

consiste em: i) capturar percepções em todas as direções; ii) determinar a percepção mais 

distante; e iii) navegar na direção escolhida até encontrar um obstáculo. O processo se repete 

excluindo-se a direção do ponto de partida anterior. Em ambientes de escritório, esta 

estratégia de exploração é mais efetiva nos primeiros estágios tornando-se menos efetiva com 
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o progresso da exploração. Em ambientes abertos, esta estratégia leva o agente a vagar 

indefinidamente (Lee & Recce, 1997). 

Exploração de Fronteiras Livres 

O agente usa seu mapa cognitivo para identificar regiões inexploradas ou apenas 

parcialmente exploradas. Partindo de um mapa inicialmente vazio, o agente explora obtendo 

percepções que depois de interpretadas produzem adições e modificações que expandem e 

enriquecem a descrição do ambiente conhecido (Yamauchi, 1997; Yamauchi, 1998; Thrun & 

Bucken, 1999; Schultz & Yamauchi, 1999; Kwak et al., 2008). Esta estratégia de exploração 

classifica-se como pró-ativa, onde a repetição do processo de descoberta de pontos de 

exploração leva à completa cobertura do espaço, se este for finito. No entanto, esta estratégia 

de exploração requer as seguintes capacidades cognitivas: i) reconhecimento de lugares; ii) 

auto-localização e orientação; e iii) planejamento de ações exploratórias a partir da 

interpretação do mapa cognitivo. 

Exploração por Subdivisão do Espaço 

Esta estratégia de exploração tem por objetivo guiar o agente a executar movimentos 

em zig-zag cobrindo todo o espaço acessível (Wong & MacDonald, 2004; Wong, 2006). A 

subdivisão do espaço ocorre quando o agente robótico detecta um obstáculo no limiar de um 

espaço inicialmente percebido como vazio, ou quando um espaço vazio é detectado além dos 

limites de um obstáculo. O agente robótico então anota a região de exploração atual como 

explorada e cria dois novos pontos de interesse, a exploração prossegue na direção atual e o 

plano de exploração futura é atualizado para conter o outro ponto de interesse. A inspeção de 

um ponto anotado em seu plano de exploração ocorre com o encontro de um beco sem saída, 

ou após certo tempo ou distância percorrida na direção atual. 

3.3 Determinação de Rotas 

Do ponto de vista psicológico, o aprendedor de rotas entende o espaço com um 

conjunto de objetos conectados por caminhos. Já o navegador entende o espaço como um 

sistema de posições onde informações de layout podem ser computadas. Neste cenário o 

navegador leva vantagem sobre o aprendedor de rotas, pois pode fazer uso das percepções 

para inferir pontos de navegação entre rotas (Hunt & Waller, 1999). 

Uma rota é uma seqüência de pontos de decisão, juntamente com os segmentos que 
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representam o deslocamento a ser efetivado entre cada dois pontos de decisão. Um ponto de 

decisão é uma localização onde o agente deve selecionar uma nova direção. Seguir uma rota 

requer: i) interpretar a codificação da rota; ii) identificar a localização definida em cada ponto 

de decisão; iii) identificar a nova direção a ser tomada; iv) Capacidade para locomover-se de 

um ponto de decisão até outro (Kuipers & Byun, 1991; Kuipers, 2000). 

Em um mapa métrico, pontos de decisão podem ser expressos em termos de 

coordenadas geométricas e direções são determinadas de forma direta por cálculo vetorial. Já 

em um mapa topológico, cada ponto de decisão deve ser caracterizado segundo as percepções 

que o agente robótico esteja apto a obter e comparar identificando-o segundo certo grau de 

aceitabilidade (Kuipers, 2000; Kuipers et al., 2006; Provost et al., 2007). Do mesmo modo, 

uma mudança de direção precisa ser especificada em termos de percepções disponíveis e 

prontamente identificáveis (Kuipers & Byun, 1991). Pontos de decisão devem ser 

especificados para toda e qualquer situação em que o sujeito seja requerido a executar algum 

tipo de ação não básica, como por exemplo, contornar um objeto para poder obter percepções 

que permitam o seu progresso na rota. 

Rotas codificadas sobre mapas métricos em termos de coordenadas geométricas, 

velocidades e ângulos de rotação não requerem que o agente execute processamento de 

informações, basta que este execute as ações especificadas. Todas as computações necessárias 

foram realizadas a priori quando da codificação da rota. Por outro lado, o uso de mapas 

topológicos requer a contraposição de percepções (Kuipers et al., 2004), assim, rotas 

especificadas sobre mapas topológicos irão necessariamente requerer capacidade de 

processamento a posterior, ou seja, quando do percurso da mesma. Logo, o custo em termos 

de aquisição e contraposição de percepções, cresce linearmente com o número de pontos de 

decisão, a extensão dos segmentos e a quantidade de percepções necessárias para a correta 

assinalação da posição atual relativamente ao mapa (Provost et al., 2007; Kuipers, 2008). 

Um agente com percepções puramente egocêntricas não pode aprender e 

posteriormente reproduzir uma rota definida sob o conceito de mapa métrico, isto porque a 

localização inicial e seu alinhamento não podem ser definidos de forma puramente 

egocêntrica (Ducket, 2000). Além disso, a variedade de condições sobre as quais a 

aprendizagem ocorre indica que o mecanismo cognitivo envolve os fluxos de mais do que um 

sistema sensorial em particular. As regiões do cérebro envolvidas incluem o tálamo o qual 

está diretamente envolvido na percepção de mudanças de direção (Kinierim et al., 1995; 
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Taube et al., 1990a, 1990b), o hipocampo e estruturas relacionadas que são requeridas para o 

estabelecimento e lembrança de percepções presentes no transcurso da rota (Bennet, 1996; 

O’Keefe & Dostrovsky, 1971; O´Keefe & Nadel, 1978) e as partes, ventral e dorsal, de alta 

ordem do sistema visual que podem estar primariamente envolvidas na manutenção do senso 

de orientação acompanhando os movimentos (Hunt & Waller, 1999). 

3.4 Conclusão 

Das estratégias de exploração descritas anteriormente, as duas últimas (Exploração de 

Fronteiras Livres e Exploração por Subdivisão do Espaço) são vistas como as mais 

promissoras e pró-ativas. Entretanto, a sua efetivação requer dotar o agente de capacidades 

cognitivas que lhe permitam: i) distinguir entre lugares conhecidos e não conhecidos; ii) 

estimar sua orientação atual; iii) inferir a disposição relativa dos lugares já visitados e 

daqueles anotados como de interesse; iv) planejar caminhos de sua posição atual até um lugar 

de interesse; e v) navegar a partir de sua posição atual seguindo o caminho definido até o 

próximo lugar a ser explorado. 

Seguindo o paradigma métrico com o agente dotado de um sistema de referências 

global, navegação e exploração situam-se numa classe de problemas que podem ser 

solucionados com o cômputo de elementos geométricos e vetoriais. Entretanto, se o agente 

não é dotado de referências globais, o acúmulo de erros introduz um fator de incerteza que 

impossibilita a estimação confiável da sua localização e orientação. A introdução de 

mecanismos de calibragem ancorados em percepções obtidas pelo sensoriamento do ambiente 

pode resultar num sistema de estimação robusta, passível de ser utilizado como referência na 

condução das ações de navegação e exploração. Entretanto, um deslocamento involuntário 

pode levar o agente a encontrar-se impedido de fazer qualquer estimativa confiável sobre sua 

localização e orientação atual. O agente encontra-se incapacitado para reconhecer sua nova 

posição e orientação a partir de seu sistema sensor. 

Seres vivos são capazes de se reorientarem prontamente após deslocamentos 

involuntários, o que sugere a existência de mecanismos de reconhecimento de marcas. Logo, 

o desenvolvimento de capacidades perceptivas e cognitivas que propiciem a percepção e 

identificação de marcas parece ser o problema principal no tocante a dotar um agente robótico 

com capacidades de navegação e exploração pró-ativa. 
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A execução de navegação e exploração pró-ativas requerem mecanismos de lembrança 

que permitam inferir sobre as regiões conhecidas e desconhecidas. Tais mecanismos devem 

propiciar ao agente a capacidade de distinguir entre lugares, bem como de orientar-se 

localmente. Além disso, navegar entre duas posições conhecidas requer a existência de 

mecanismos cognitivos que permitam não apenas adquirir conhecimento sobre o ambiente, 

mas raciocinar com base nesse conhecimento derivando ações de navegação. 

Esta tese foca no desenvolvimento de modelos de representação do ambiente, os 

mecanismos de integração são assumidos existentes e fora do escopo, enquanto que os 

mecanismos de reconhecimento de marcas são considerados como correlacionados. Marcas 

são definidas como conjuntos de percepções associadas formando contextos identificáveis os 

quais são associados a Células de Posição. 

As atividades inerentes à navegação e exploração foram subdivididas em dois 

subconjuntos: i) Navegação Local e ii) Navegação Global. Destes, apenas aqueles de escopo 

local foram alvo de modelagem e desenvolvimento. A navegação local foi considerada sob o 

ponto de vista métrico com o emprego de mapas de Células de Grade e Integração de 

Caminho. A modelagem de mecanismos de exploração local objetivou a detecção e 

exploração de fronteiras livres. A estratégia de exploração adotada consistiu em explorar o 

ponto de interesse mais próximo de ser alcançado, ou seja, aquele que demanda menos 

esforço navegacional. 



 
 

 
 

4 Redes Neurais Auto-Organizáveis 

Neste capítulo são apresentados os princípios que governam o aprendizado nos 

diversos modelos de redes neurais auto-organizáveis. Cada modelo apresentado aborda a 

construção de mapas auto-organizáveis sob diferentes aspectos, os quais impactam nas 

respectivas capacidades e aplicações.  

Partindo de um breve histórico sobre as origens do aprendizado competitivo, este 

capítulo está organizado como segue: a Subseção 4.2 apresenta o modelo pioneiro de 

Kohonen; o modelo Estruturas Celulares Crescentes (Growing Cell Structures – GCS) é 

descrito na Subseção 4.3; na Subseção 4.4 são descritos os modelos Rede que Representa a 

Topologia (Topology Representing Network – TRN) e Gás Neural (Neural Gas – NG); o 

modelo Gás Neural Crescente (Growing Neural Gas – GNG) é apresentado na Subseção 4.5; 

a Subseção 4.6 é dedicada ao modelo Crescendo Quando Requerido (Growing When Required 

– GWR); no modelo Malha Neural (Neural Meshes – NM) é dado na Subseção 4.7; e a 

Subseção 4.8 apresenta o Mapa Topológico Instantâneo (Instantaneous Topological Map – 

ITM); Os algoritmos destes modelos encontram-se no Apêndice A. 

4.1 A Origem do Aprendizado Competitivo 

As origens do aprendizado competitivo remontam à década de 1960, sendo 

apresentada por Nils Nilsson em seu livro Learning Machines (Nilsson, 1965; 1990), onde ele 

argumenta que o aprendizado competitivo foi introduzido por L. M. Stark, M. Okajima e G. 

H. Whipple em 1962. Nas décadas de 1960 e 1970, muitos pesquisadores, entre eles S. 

Grossberg, C. V. Malsburg, D. Willshaw e Y. Tsypkin dedicaram esforços ao 

desenvolvimento de modelos de redes neurais com aprendizado competitivo. Entretanto, foi 

Teuvo Kohonen quem, a partir dos trabalhos destes pesquisadores, alcançou a conclusão de 

que uma aplicação própria para esse tipo de aprendizado poderia ser a construção de uma 



49 
 

 

coleção de vetores modelos, capazes de representar, de forma equiprovável, um espaço 

amostral com função de densidade de probabilidade fixa. 

4.2 Mapa Auto-Organizável (SOM - Self-Organizing Map)

O mapa auto-organizável SOM (Kohonen, 1982) define um conjunto de projeções 

ordenadas de um conjunto de dados em uma grade regular e usualmente bidimensional. O 

método é capaz de capturar relacionamentos complexos e não lineares, entre dados de altas 

dimensões, em simples relacionamentos geométricos em uma visualização de baixa dimensão. 

Sua principal característica é a grande capacidade de compressão da informação preservando 

os mais importantes relacionamentos de topologia e métrica dos dados primários, podendo 

também ser usado para produzir algum tipo de abstração (Kohonen, 1998). 

Aspectos de compressão, visualização e abstração encontram aplicações na análise de 

dados, monitoramento de estados complexos de máquinas e processos de difícil percepção e 

interpretação, tais como controle, percepção de máquina, visão por computador, sistemas de 

reconhecimento, sistemas de identificação, classificação e reconhecimento de padrões, 

robótica e telecomunicações (Kohonen et al., 1996). 

Um mapa SOM (Kohonen, 1998) consiste de duas camadas de unidades, distribuídas 

regularmente. A camada de entrada é um vetor n-dimensional, � ¥ j�, onde k é a dimensão 

do espaço de entrada. A camada de mapeamento é uma grade bi-dimensional (j�) com as 

unidades dispostas segundo uma distribuição de vizinhança hexagonal ou retangular. As duas 

camadas são interconectadas por um conjunto L de vetores de pesos,�q� ¥ j�, os quais estão 

individualmente associados a uma unidade na segunda camada, como ilustrado na Figura 1. 

 
Figura 1 – SOM com vizinhança hexagonal. 
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Durante a fase de treinamento, o algoritmo SOM atualiza os vetores q�, que melhor 

representam os protótipos no espaço de domínio das amostras. Protótipos similares assumem 

posições próximas na grade, formando os agrupamentos. A cada instante de tempo - um novo 

estímulo � é apresentado à camada de entrada da rede. A unidade vencedora o$ é determinada 

na segunda camada empregando-se a distância euclidiana ou outra medida de similaridade 

¦� � qr§¦ ¨ ¦� � qr,¦�©I ; uY (1)

em que �S� é a distância Euclidiana entre os dois vetores. 

O processo de adaptação envolve a unidade vencedora no instante - bem como as 

unidades dentro de uma vizinhança (Equação 3) movendo os respectivos vetores de pesos em 

direção ao estímulo � conforme definido na expressão (Equação 2). 

qr,%ª« � qr,% � �r§Y��� � qr,% �7 (2)

A função de vizinhança �r§Y� mais comumente usada é a Gaussiana, definida por 

�r§Y� � �% S Ff2 ¬¦�r, � �r§¦�6�%8� ®Y (3)

em que ¯ ° �% ° ± é a taxa de aprendizagem, �- é o raio da função de vizinhança, esses 

parâmetros devem decrescer monotonicamente no tempo;��r, e �r§ são as respectivas 

localizações das unidades oI e ou na grade da segunda camada. 

A inicialização dose vetores de pesos com valores aleatórios (Kohonen, 1998), foi 

primeiramente usada para demonstrar que o método possui forte capacidade de auto-

organização mesmo iniciando a partir de um estado altamente desorganizado. Entretanto, se 

esses vetores são inicializados a partir de vetores regularmente distribuídos no subespaço dos 

autovetores dos componentes principais do espaço de entrada, o tempo computacional do 

algoritmo SOM pode ser reduzido em algumas ordens de magnitude (Kohonen et al., 1989). 

O algoritmo de Kohonen alcança a eqüiprobabilidade para espaços com função de 

densidade de probabilidade uniforme. Entretanto, em espaços não uniformes é necessária a 

aplicação de um fator de correção, um exemplo é o mecanismo de consciência (Dessieno, 

1987) o qual atua por saturação induzindo a eqüiprobabilidade. 

Atualmente, há um número expressivo de modelos derivados do SOM básico 

inicialmente proposto por Kohonen (Kaski et al., 1998; Oja et al., 2003). Algumas 
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proposições alteram a estrutura do mapa modificando seu caráter estático para dinâmico 

(Fritzke, 1991; Fritzke, 1994) ou as relações de vizinhança que passam a ser obtidas a partir 

do espaço de entrada (Martinez et al., 1993). No campo de visualização de dados e estimação 

da função de densidade de probabilidade algumas alternativas são Mapas Topográficos 

Geradores (Bishop et al., 1998) e Auto-Organização Baseada em Informação (Van Hulle, 

2000). 

4.3 Estruturas Celulares Crescentes (Growing Cell Structures – GCS)

Um mapa GCS (Fritzke, 1991; 1994) é composto de um conjunto p de nodos, cuja 

topologia inicial para a dimensão k � ± consiste em um segmento de reta com dois nodos; 

um triângulo para k �  e um hiper-tetraedro para k ² ³. As relações de vizinhança 

topológica, entre os nodos, são definidas pelos arcos que as unem. A escolha por hiper-

tetraedros tem a vantagem de que o crescimento do número de vértices é linear em k. A 

Figura 2 ilustra a organização de um mapa GCS segundo o valor de k. 

 

 

iu  
 

(a) 

iu

 
(b) 

iu

 
(c) 

Figura 2 – Organização do mapa GCS: a)�� � ´, b)�� � �, c)�� � µ.  

Cada unidade o� ¥ p está associada a um vetor modelo qoI que indica o centro de seu 

campo receptivo no espaço de entrada jk. A dinâmica do mapa GCS segue os mesmos 

princípios de aprendizado competitivo do modelo de Kohonen, porém com duas importantes 

diferenças: i) A abrangência da vizinhança influenciada pelo movimento do nodo vencedor é 

constante no tempo e compõem-se dos nodos diretamente conectados a ele; ii) A taxa de 

movimentação do nodo vencedor o$ e dos nodos vizinhos é governada por dois parâmetros }¶ 

e }k respectivamente. Novos nodos são inseridos com base no acúmulo do erro de 

representação, o qual identifica regiões com altas distorções. 

A remoção de nodos considera o número de vezes que cada nodo venceu a 

competição. Esse acumulador é incrementado de um, quando o nodo vence a competição, e 

decrementado quando perde. Quando em equilíbrio, todos as nodos apresentam freqüência 

relativa, próxima da média. No entanto, nodos fora das regiões representativas da topologia 
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apresentam baixa freqüência relativa o que permite sua identificação e remoção. A freqüência 

relativa pode ainda ser utilizada como indicador de regiões com alta densidade de 

probabilidade e/ou regiões com falhas de representatividade. A inserção de novos nodos 

nessas regiões produz o efeito de equilibrar a representatividade. 

O modelo GCS tem como principal vantagem, em relação ao modelo SOM original, a 

habilidade de encontrar de modo autônomo a melhor estrutura e tamanho de mapa. 

4.4 Rede que Representa Topologia (Topology Representing Network – 
TRN) 

O modelo TRN (Martinez & Schulten, 1994) reúne as características de distribuição 

equiprovável do modelo NG (Neural Gas) (Martinez & Schulten, 1991) e sua regra de 

Aprendizado Competitivo Hebbiano (Competitive Hebbian Learning - CHL) (Martinez, 

1993), com as relações topológicas obtidas através da regra de aprendizado da triangulação 

induzida de Delaunay (Martinez & Schulten, 1994). A regra de aprendizado do modelo TRN 

produz um mapeamento � ·m � ·<m¸ ·� ¹ j�Y ·(m ¹ j�Y ·<m º ·��que preserva a 

topologia do espaço de entrada�·�. 

4.4.1 Gás Neural (Neural Gas – NG) 

O modelo NG (Martinez & Schulten, 1991) busca distribuir um conjunto p de 

unidades de modo a mapear um espaço lm ¹ j�, n ¨ k  de forma ordenada, cobrindo todo o 

espaço de entrada em que 26�8 » ¯�Y ©� ¥ lm. Cada unidade o� ¥ p tem associado a ela um 

vetor de pesos qoI ¥ ln. A dinâmica básica do modelo consiste em mover os vetores de pesos 

adaptando-os na direção dos sinais de entrada �. O alcance �% da força de atração exercida 

pelo sinal de entrada �, decai no tempo até se resumir a uma única unidade. A intensidade do 

passo de adaptação �% também decai no tempo. Tal como no modelo de Kohonen e o ajuste 

dos vetores de pesos não considera qualquer arranjo prévio das unidades. 

O algoritmo NG requer a especificação dos seguintes parâmetros: número de unidades 

do conjunto p; constantes �� e �� para conduzir o decaimento da vizinhança de influência da 

adaptação; taxa de aprendizagem inicial �� e final ��; número máximo de passos de 

adaptação -�=>. A definição antecipada dos parâmetros necessários ao algoritmo pode ser 

extremamente complexa quando se desconhece, por completo, a distribuição 26�8. Além 
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disso, o modelo está limitado à construção de mapas de tamanho fixo, o que dificulta sua 

aplicação em sistemas dinâmicos. 

4.4.2 Triangulação de Delaunay Induzida (Induced Delaunay Triangulation -
IDT)

A aprendizagem das relações topológicas (Martinez, 1994) tem como base o 

Aprendizado Competitivo Hebbiano. Dada uma amostra �, uma conexão uoIYo� é inserida entre 

as duas unidades mais próximas da amostra �. O grafo resultante do processo de aprendizado 

corresponde a um sub-grafo da triangulação de Delaunay (1934), como mostra a Figura 3. 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 3 – Diagrama de Voronoi e Triangulação: a) Triangulação de Delaunay. b) Triangulação de 
Delaunay Induzida. Adaptado de Martinez & Schulten (1994) 

O algoritmo de aprendizado de uma rede TRN consiste na junção dos algoritmos NG e 

IDT descritos acima, de modo que a aprendizagem das relações de vizinhança toma lugar 

juntamente com a aprendizagem da topologia. As propriedades do algoritmo TRN são 

extensivamente discutidas por Martinez & Schulten (1994) sendo que a mais importante é o 

fato de que mapas TRN serem aderentes à definição a seguir: 

Definição 1  – Preservação da Topologia 

Dado um grafo X6VY W8, no qual cada vertice o� ¥ V está associado a um vetor qr, ¥ jm definindo um mapeamento, � j� � jm, n ¨ k,  este é dito preservar a Topologia 

se o mapeamento inverso, �¼« jm � j�, leva vértices o�Y o@ que são adjacentes em�X, a 

posições ��, �@ que são vizinhas em j�. 

A aplicação de mapas TRN a sistemas dinâmicos é dificultada pela necessidade de 

determinação antecipada do conjunto de parâmetros, em especial o número de unidades do 

mapa. 
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4.5 Gas Neural Crescente (Growing Neural Gas – GNG) 

O modelo GNG (Fritzke, 1995a) associa o mecanismo de Aprendizado Competitivo 

Hebbiano (CHL) do modelo TRN a um mecanismo de crescimento. Enquanto mapas GCS são 

exclusivamente constituídos de hiper-tetraedros, a estrutura do mapa GNG pode apresentar 

dimensionalidades variadas de acordo com a dimensionalidade do espaço de entrada. O mapa 

inicia com duas unidades e se expande de modo fractal com a inserção de novas unidades, a 

qual é governada por medidas estatísticas de modo similar ao modelo GCS. Assim, a rede 

neural GNG pode ser vista como uma variante da GCS ou uma extensão da TRN. 

4.6 Crescendo Quando Requerido (Growing When Required – GWR) 

O modelo GWR (Marsland et al., 2002) supera algumas limitações dos modelos 

abordados nas seções anteriores, em especial a definição da estrutura do mapa que, em 

modelos como o SOM (Kohonen, 1982), NG e TRN (Martinez & Schulten, 1991; 1994), é 

fixa e deve ser especificada a priori.  

O mecanismo de crescimento do GWR tem como parâmetro um critério de acurácia }, 

representando a fidelidade desejada para o mapeamento. Uma nova unidade é inserida sempre 

que um sinal de entrada � é reconhecido com erro maior que o especificado em }. A nova 

unidade é inicializada de modo a reconhecer o sinal � apropriadamente. O mapa para de 

crescer quando a representação é capaz de reconhecer os sinais de entrada, com a acurácia 

desejada. 

O modelo GWR provê o mecanismo para o aprendizado contínuo que permite a 

expansão e/ou atualização autônoma do mapa. O crescimento é estabilizado considerando o 

parâmetro de acurácia, }, e a aprendizagem se dá de forma rápida nas primeiras 

apresentações. O mecanismo de idade é incrementado apenas para as conexões que emanam 

da unidade vencedora, deste modo, o mapa não está apto a remover as unidades inativas e 

acompanhar um possível deslocamento de 26�8. 
4.7 Malha Neural (Neural Meshes – NM) 

O modelo de Malha Neural (Ivrissimtzis et al., 2004a; 2004b) está associado à 

pesquisa em reconstrução de superfícies a partir de algoritmos de aprendizagem (Ivrissimtzis 

et al., 2003). O algoritmo busca produzir uma malha de triângulos que represente a superfície 
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definida por uma nuvem de pontos obtidos por dispositivos de varredura “scanners” que 

capturam pontos na superfície de objetos 3D. 

O algoritmo do NM é composto de três passos básicos (Ivrissimtzis et al., 2004a): 

i. Aprendizagem da geometria 

a. Capturar uma amostra � de forma aleatória equiprovável; 

b. Encontrar, no mapa, o nodo mais próximo a � e movê-lo em direção a � 

segundo a taxa de aprendizado; 

c. Suavizar a geometria local em torno do vértice mais próximo a �. 

ii. Mudanças na conectividade 

a. Dividir o nodo que apresenta maior acumulo de atividade; 

b. Remover o nodo que apresenta menor índice cumulativo de atividade 

fundindo-o com seu vizinho mais próximo. 

iii. Aprendizagem da topologia 

a. Remover os triângulos com área maior que um limite máximo calculado 

segundo a média de área de todos os triângulos na malha; 

b. Juntar bordas que são mais próximas que um limiar especificado a priori. 

Numa rede NM o processo de aprendizado segue os princípios básicos das redes SOM. 

As diferenças de formulação da adaptação da unidade vencedora e de sua vizinhança, em 

relação à rede GCS, são devidas à intenção de se obter uma reconstrução ótima da superfície 

alvo. Da mesma forma que na rede GCS, a inserção de novas unidades é realizada em 

intervalos predefinidos. Entretanto, na rede NM a inserção ocorre pela subdivisão da unidade 

com maior atividade acumulada, enquanto que no GCS a nova unidade é inserida entre a 

unidade com maior erro acumulado e sua respectiva vizinha direta mais distante.  

4.8 Mapa Topológico Instantâneo (Instantaneous Topological Map – ITM) 

O modelo ITM (Jockusch & Ritter, 1999; Jockusch, 2000) foi proposto como 

alternativa ao modelo GNG (Fritzke, 1995a) para mapeamento de ambientes. A principal 

característica do modelo é a introdução de fundamentos geométricos como mecanismos de 

aprendizado. O modelo ITM está apto a manipular dados altamente correlacionados, 

dispensando a amostragem equiprovável. O aprendizado é independente de médias 
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acumuladas no tempo e faz uso apenas de informação local produzindo um mapeamento 

rápido “instantâneo”. 

O algoritmo de aprendizado é composto de quatro operações básicas: 

i. Competição – determina os dois nodos mais próximos do sinal de entrada �; 

ii. Adaptação – move o nodo vencedor em direção ao sinal de entrada � segundo a 

taxa de aprendizado; 

iii. Adaptação por arcos 

a. Cria um arco entre os dois nodos mais próximos da amostra �; 

b. Remove arcos considerando o critério da esfera de Thales que contêm os 

dois nodos mais próximos da amostra �.  

iv. Adaptação de nodos  

a. Insere um nodo se o sinal de entrada � está fora da esfera de Thales que 

contêm os dois nodos mais próximos da amostra ��e também está fora de 

uma esfera de raio F�=> em torno do nodo vencedor; 

b. Cria um arco entre o novo nodo e o nodo vencedor;  

c. Remove nodos muito próximos do nodo vencedor, distância menor do que ¯7½F�=>. 

Com exceção ao passo de competição para determinação das duas unidades mais 

próximas do sinal de entrada, a demais operações envolvem apenas elementos locais. Essas 

operações não dependem da dimensionalidade do espaço, mas da distribuição dos sinais. Com 

uma distribuição bidimensional (uma superfície embutida num espaço j�Y k » ), cada nodo 

desenvolve em média seis arcos. O passo (ii) tem apenas um caráter de suavização não sendo 

essencial para a formação do mapa (Jockusch, 2000). 

4.9 Conclusão 

Neste capítulo foram descritos e discutidos os principais modelos de redes neurais com 

aprendizado não supervisionado. Dentre os modelos apresentados, destacam-se o GCS, o 

GNG, o GWR e o ITM em virtude da flexibilidade do aprendizado incremental que 

apresentam.  

Os modelos revisados neste capítulo foram inicialmente considerados para uso na 

realização  do modelo proposto nesta tese. Entretanto, tais modelos apresentam limitações que 
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os tornam inaplicáveis para uma ou mais das tarefas definidas. Em especial a dependência em 

acumuladores de erro, contadores de ciclos dos modelos, pré-processamento para 

aleatorização das amostras e a incapacidade de produzir uma triangulação completa. Deste 

modo, nesta tese propõem-se um novo modelo chamado Mapa Auto-Organizável Crescente 

que Aprende Topologia (GTLSOM – Growing Topology Leraning Self-Organizing Map) o 

qual é descrito no Capítulo 6 e tem por objetivo superar as limitações mencionadas acima. 



 
 

 
 

5 Modelo Proposto 

Este capítulo apresenta o modelo computacional proposto para suportar algumas das 

capacidades cognitivas necessárias às atividades envolvidas na percepção e representação das 

características de um ambiente, bem como aos comportamentos de navegação e exploração. O 

capítulo se inicia com a revisão do escopo da tese, seguido da apresentação do agente robótico 

considerado e do ambiente de simulação. O modelo proposto é apresentado e discutido 

iniciando pela estrutura cognitiva concebida, seus componentes e os relacionamentos com os 

conteúdos neurofisiológicos, neuropsicológicos e cognitivos discutidos anteriormente. A 

Subseção 5.4 traz a proposição e discussão de um conjunto de módulos e sua realização 

computacional. Os fluxos de informações e os respectivos processamentos e suas correlações 

com os processos cognitivos considerados na concepção do modelo são explicitados e 

detalhados. A intersecção entre os módulos propostos e as tarefas definidas para o agente, é 

discutida na Subseção 5.5. A Subseção 5.6 apresenta as conclusões e finaliza o capítulo. 

5.1 Escopo 

Os conteúdos apresentados nos Capítulos 2, e 3 resumem o conhecimento atual sobre 

como os seres vivos processam informações espaciais sob os pontos de vista neurofisiológico 

e neuropsicológico. Estes capítulos trazem ainda uma visão geral sobre o estado da arte 

considerando o objetivo de reproduzir os comportamentos observados nos seres vivos através 

da inteligência computacional. Tais conteúdos cobrem fatores nos três níveis de abstração 

propostos por Marr & Poggio (1976): 

i. Computacional: descrições focadas na compreensão e discernimento do que o 

sistema faz e por que. Quais as informações processadas, quais os resultados 

produzidos. O sistema alvo é modelado a partir das operações e comportamentos 



59 
 

 

observados ou desejados, seus requisitos de entrada e restrições, bem como os 

respectivos resultados ou saídas. 

ii. Representacional/Algorítmico: nível que visa produzir um algoritmo para 

realização computacional dos processos analisados. As atividades desenvolvidas 

buscam a especificação de modelos de representação e processamento capazes de 

produzir a computação observada/requerida. O sistema é descrito considerando os 

algoritmos e estruturas de dados a serem empregados. 

iii. Implementacional: nível que especifica como realizar as representações e os 

algoritmos definidos no nível Representacional/Algorítmico, ou seja, quais os 

dispositivos computacionais envolvidos (hardware, linguagens e paradigmas de 

programação) e a implementação do algoritmo concebido. 

Marr e Poggio (1976) localizam os dois primeiros níveis como superiores ao terceiro, 

o qual no estudo do cérebro refere-se à anatomia e fisiologia dos mecanismos de percepção, 

cognição e ação. Em tese, uma vez estabelecida uma descrição para o processo 

computacional, seria possível considerar diferentes modelos de representação e algoritmos 

sendo a realização destes uma questão dependente apenas da tecnologia disponível. 

Nesta tese, não se intenciona a formulação de teorias acerca de processos cognitivos 

ou da composição dos substratos neurais encontrados nos seres vivos. Os esforços 

direcionam-se à proposição de modelos e algoritmos de processamento neural artificial com 

vistas à obtenção das capacidades e comportamentos necessários à realização das tarefas 

definidas para o agente robótico, elencadas a seguir: 

i. Reconstrução: construir uma malha de triângulos (mesh) que represente o 

ambiente em termos das superfícies que o delimitam. 

ii. Mapa cognitivo: construir uma representação do ambiente considerando a 

caracterização de lugares a partir de percepções sensoriais. 

iii. Auto-localização: confrontar as informações capturadas pelo sistema sensor com 

aquelas representadas no mapa cognitivo inferindo sua localização. 

iv. Navegação segura: movimentar-se desviando dos obstáculos percebidos. 
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v. Exploração: detectar pontos de interesse e utilizar as informações representadas 

no mapa cognitivo para guiar a exploração do ambiente. 

vi. Determinação de caminhos: Inferir caminhos entre lugares, a partir das 

informações representadas no mapa cognitivo. 

vii. Navegação Pró-Ativa: percorrer um caminho entre dois lugares conhecidos. 

Neste contexto, a descrição concernente ao nível Computacional (Subseção 5.3) 

concentra-se na proposição de um modelo conceitual de suporte às capacidades cognitivas 

consideradas como necessárias à solução do problema em mãos. O nível 

Representacional/Algorítmico (Subseção 5.4) aborda os caminhos de realização do modelo 

cognitivo proposto considerando as tarefas definidas acima. Os elementos que constituem o 

nível Implementacional são considerados em termos da realização e teste, por simulação, dos 

modelos propostos. 

Nesta tese, informações vestibulares de movimento, inclinação e rotação do robô são 

consideradas disponíveis através de um subsistema específico, sendo a constituição deste 

considerada fora do escopo desta tese. Desta forma, os modelos baseados em sistemas de 

referência são considerados correlacionados ao subsistema de estimativas por integração de 

informações vestibulares e, portanto, ao largo do escopo.  

5.2 Formalização do Problema 

No Capítulo 1, o problema foi enunciado considerando um agente robótico autônomo 

inserido em um ambiente inicialmente desconhecido. Tal agente deve então navegar e 

explorar seu ambiente produzindo representações que o capacitem a se auto-localizar, planejar 

e executar navegação pró-ativa e estratégias de exploração. O agente deve ainda produzir uma 

representação, 3D do ambiente, para posterior inspeção visual.  

Nesta tese, o problema acima é analisado e discutido considerando como principal 

inspiração o conhecimento atual sobre como os seres vivos aprendem sobre o ambiente no 

qual estão inseridos. Assim, esta tese tem por objetivo a proposição de um modelo conceitual 

e de mecanismos de inteligência computacional, bio-inspirados, para capacitar o agente 

robótico a desempenhar as tarefas de navegação e exploração pró-ativas.  
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As próximas quatro subseções definem o agente robótico, os sistemas motor e sensor, 

e o ambiente considerado. Na sequência, as subseções 5.2.5 a 5.2.8 apresentam um conjunto 

de definições, as quais têm por objetivo formalizar os elementos constituintes do problema em 

mãos, e subsidiar a proposição dos mecanismos de realização do modelo proposto na 

subseção 5.3. 

5.2.1 Agente Robótico 

Pesquisas anteriores tais como: Yeap & Jefferies (1999); Provost et al. (2007); 

Beevers (2007); têm assumido modelos de mundo em duas dimensões, sendo o agente 

robótico representado por um ponto ou por um pequeno círculo. Tais simplificações não 

capturam algumas situações de um experimento real, como por exemplo, possíveis 

impedimentos às ações de virar à direita ou à esquerda. Nesta tese, considera-se um agente 

robótico �, imerso no mundo real em três dimensões. Deste modo, o agente robótico é 

modelado com um corpo cuja forma pode ser abstraída para um paralelepípedo com 

dimensões B«, B�, B� (Figura 4) correspondendo respectivamente a comprimento, largura e 

altura. O agente robótico é equipado com sistema sensor e motor, os quais o capacitam a obter 

percepções sobre o ambiente ao seu redor, bem como a movimentar-se nesse ambiente. 

1l 2l

3l

 
Figura 4 – Descrição do corpo do agente robótico para um paralelepípedo e localização 
dos sensores de varredura laser acoplados.  

5.2.2 Sistema Sensor 

O sistema sensor foi definido como composto por seis sensores de varredura laser 

ortogonais às faces do paralelepípedo, como ilustrado na Figura 4. Cada sensor tem ângulo de 

varredura de 180º com passo ajustável para até 1º, e pode ser rotacionado em até 180º entorno 

de um eixo ortogonal à face em que está instalado. Deste modo é possível captar k conjuntos 

de amostras (leituras sensoriais), um para cada grau de rotação. 
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Cada sistema sensor *� produz um fluxo de dados +�, � ¾��t�,Y ¿ Y �%�,Y ¿ À, onde �%�, é 

um vetor contendo as leituras do sistema sensor *� no instante de tempo -. Cada componente f� de �%�, é constituída por 

fI � 6ÁY e8�Y �Á� � ±�Y fI ¥ �-*I Y (4)

em que Á é o vetor direção da linha de varredura e e é a distância medida até o 

obstáculo que intercepta o feixe da varredura laser ou, na ausência de obstáculos, a distância 

de alcance máximo do sensor. 

5.2.3 Sistema Motor 

Assume-se que o agente robótico é dotado de um sistema motor que o capacita a 

flutuar no espaço. Tal sistema motor apresenta uma interface de alto nível, a qual aceita 

comandos tais como: navegar para frente e para trás, manobrar à direita ou à esquerda, para 

cima ou para baixo. É considerado que cada comando pode ser emitido com um fator no 

intervalo [0,1] indicando a potência motora a ser empregada na ação. Assim, a execução de 

movimentos com velocidades variáveis é possível, entretanto, as ações de parada e retomada 

do movimento são consideradas instantâneas. Considera-se, ainda, que a execução de um 

comando produz um sinal de realimentação informando sobre o resultado de cada ação 

especificada. A execução de um comando pode, então, ser abstraída para uma função que 

toma como entrada um vetor comando ', executa as ações referentes ao comando e produz 

como retorno um vetor '( contendo a informação sobre o resultado de cada ação. 

' � RutY ¿ Y u�Y ¿ Y u�TÂY�uI ¥ R¯Y±TY�I ° k Y (5)

em que k é o número de ações possíveis. 

'Ã � R�tY ¿ Y ��Y¿ Y ��TÂY��I ¥ � ¾ÄÅÆÅY ÇÈÉÊÇÇËY ÌÄÇÈÉÊÇÇËÀ Y (6)

em que Â significa transposto e a valoração ÄÅÆÅ indica que a ação não foi solicitada para 

execução. 

5.2.4 Ambiente 

O agente robótico � está inserido em um ambiente do �, o qual apresenta uma 

configuração estruturada e delimitada, composta por salas, corredores e passagens entre 

recintos. 
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A Figura 5 mostra a renderização do ambiente simulado para fins de validação do 

modelo proposto nesta tese. Uma câmera instalada na face frontal do agente robótico produz a 

visão renderizada na Figura 5 (a). A visão em (b) é produzida por uma câmera que acompanha 

a movimentação do agente. Esta câmera pode ser movimentada em torno do agente 

permitindo inspecionar suas atividades sob diferentes pontos de vista. A visão da Figura 5 (c) 

é proporcionada por uma câmera panorâmica que mantêm uma visão do layout do ambiente 

no entorno do agente, deslocando-se quando necessário de modo a manter o agente sempre 

visível. 

 
Figura 5 - Ambiente virtual: a) visão dada pela câmera frontal; b) visão dada pela câmera que acompanha 
o agente robótico; c) visão dada pela câmera de observação “grande irmão”.  

O ambiente de simulação descrito acima foi desenvolvido a partir da plataforma 

Ogre3D (www.ogre3d.org), a qual é um framework para o desenvolvimento de jogos em três 

dimensões. A simulação da dinâmica considera apenas a detecção de colisões do agente com a 

estrutura do ambiente. Sendo que a simulação de elementos tais como inercia aceleração e 

força de gravidade, é remetida a trabalhos futuros. O Apêndice B aborda os detalhes que 

envolvem a criação, compilação e configuração do ambiente para simulação. 

5.2.5 Percepção 

Percepções são interpretações sobre os dados provenientes de um sistema sensor *�, 
produzidas por computações específicas as quais são consideradas inatas. O resultado dessas 

computações são fluxos de percepções (fluxos perceptivos), cada qual capturando uma 

característica ou conjunto de características específicas e representam o modo como o agente 

(a)

(b) (c)
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robótico “enxerga” o meio ao seu redor. Por exemplo, um determinado processo pode ser 

especializado na extração e codificação de contornos, outro pode ter por base a representação 

de cores e assim por diante. 

Definição 2  � Percepção 

Uma percepção 2 constitui-se de uma característica 4 do ambiente, capturada pelo 

vetor �%�,, extraída e codificada por um pré-processamento Í6�%�,8.  2 Î ÏÍ6�-*I8 � �4 Ð �%�,Y ©�%�, ¥ +*I Y (7)

lê-se: têm-se a percepção 2 se e somente se existe um processo Í6�%�,8 que extrai e codifica a 

característica 4 contida na leitura �%�, proveniente do fluxo +�, do i-ésimo sistema sensor *�, 
gerando a sua representação. 

Definição 3  � Espaço Perceptivo 

Um espaço perceptivo 9 é o conjunto de todas as percepções 2� que podem ser 

extraídas e codificadas por um processo Í aplicado aos dados de um ou mais fluxos +�,. 
9 ��Ñ 2�Ò�2� � Í��%�,�Y ��%�, ¥ +�,Y *� ¥ )7 (8)

Definição 4  � Fluxo Perceptivo 

Um fluxo perceptivo +9 é formado pela sequência de percepções 2� extraídas e 

codificadas por um processo Í aplicado aos dados de um ou mais fluxos sensoriais +�,. 
+9 � �2tY 2«Y ¿ Y 2�Y ¿�� Y 2� � Í��%�,� ¥ 97 (9)

Definição 5  � Percepção Singular Temporal 

Uma percepção 2% obtida no fluxo +�, é dita singular temporal 62�%8 se e somente se é 

distintiva em relação a todas as outras percepções obtidas através do sensor Ó� em todo e 

qualquer instante de tempo - 
2% � 2�% Î 2% ;; 2%Ã�Y ©�-Ã ; -Y (10)

em que o duplo sinal de diferença ;; representa o caráter distintivo da percepção; a 

singularidade e o caráter temporal são sinalizados pelo sobrescrito *-. A diferença (símbolo ;) difere do conceito de distintividade (símbolo ;;), o primeiro considera diferente tudo o 

que não é exatamente igual, enquanto que o segundo considera como diferentes apenas 

elementos que diferem mais do que um limiar especificado. 
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Definição 6  � Percepção Singular Local 

Uma percepção 2?,% obtida na posição .� é dita singular local �2?,�#��se e somente se é 

distintiva em relação às percepções obtidas em qualquer outra posição .@ independentemente 

do instante de tempo -: 
2?,% � 2?,�# Î 2?, ;; 2?A�Y ©� ; IY ©-Y (11)

em que o duplo sinal de diferença ;; representa o caráter distintivo da percepção; a 

singularidade e o caráter local são sinalizados pelo sobrescrito ÓB. 
5.2.6 Marca (Landmark)

Em um sistema biológico, uma marca pode ser representada por um padrão de 

atividade neural específico. Episódios são representados no hipocampo como uma seqüência 

de eventos caracterizados por combinações particulares de estímulos de layout espacial, 

outros estímulos e ações comportamentais (Eichenbaum et al., 1999). Identificar marcas 

requer a capacidade de generalizar e extrair características invariantes (Blair et al., 2007). A 

percepção de marcas poderia emergir como características intrínsecas das leituras do sistema 

sensor (Ducket & Nehmzow, 1996). Marcas locais são empregadas no discernimento entre 

lugares próximos enquanto que um marca global identifica um lugar, com respeito ao 

conjunto deles, de forma inequívoca. Segue-se a necessidade de definição dos conceitos de 

marca, local e global como uma função das percepções do agente. 

Definição 7  � Marca Local 

Uma marca local B# é definida por um conjunto não-vazio e localmente único de 

percepções 2?,m , capturadas no fluxo de um ou mais sistemas sensores 

BB � B.IB � Ô2.I¯ Y ¿ Y 2.In Y ¿��Õ�Ò B.IB ; B.�B Y ©.� Ö .IY (12)

em que o símbolo Ö deve ser lido como “nas proximidades de” (.@ é um lugar vizinho a .�) e 

dá o caráter de unicidade local da marca. 

Definição 8  � Marca Global 

Uma marca global Bh é definida por um conjunto não vazio e único de percepções 2.In , 

capturadas no fluxo de um ou mais sistemas sensores: 

B5 � B.I5 � Ô2.I¯ Y ¿ Y 2.In Y ¿��Õ �Ò B.I5 ; B.�5 Y ©.� ; .IY (13)
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a distinção para com a Definição 7 ocorre pela substituição do caráter local dado pela 

expressão ©.@ Ö .� pelo caráter global espresso por ©.@ ; .�. 
5.2.7 Mapa Cognitivo 

O conteúdo neurofisiológico observável em ratos movendo-se livremente no ambiente 

(Subseção 2.1) apresenta três conjuntos de células com padrões de ativação correlacionados 

com as atividades de navegação: i) Células de posição; ii) Células de direção da cabeça; iii) 

Células de grade. Basicamente, tais conjuntos de células produzem uma memória que suporta 

os processos cognitivos de auto-localização, orientação e planejamento da navegação. Os 

conceitos de mapas cognitivos artificiais (Subseção 2.3) são formalizados na seqüência. 

Mapa Métrico 

Um mapa métrico capacita o agente robótico a interpretar matematicamente a 

configuração do ambiente no seu entorno. O conceito de mapa cognitivo como um registro de 

relacionamentos geométricos entre superfícies no ambiente (Gallistel, 1989; 1990) pode ser 

computacionalmente interpretado como uma representação em forma de malha de triângulos 

aderente às superfícies encontradas no ambiente. A representação interna é, em parte, uma 

virtualização simplificada do ambiente real onde estruturas reais são simplificadas e 

representadas na forma de conformações ou dobras do aramado. A malha define o 

posicionamento das superfícies observadas de forma genérica e a segmentação por objetos 

não está disponível. 

Definição 9  � Mapa Métrico 

Um mapa métrico ×� consiste de uma malha de triângulos cujos vértices representam 

coordenadas cartesianas Rf�g�ØTU. 

×� � 6VY W8 Y V ¹ j�Y� (14)

em que V é o conjunto de vértices dos triângulos e W é o conjunto de conexões entre nodos da 

malha (lados dos triângulos). 

A navegação local pode ser suportada por um mapa métrico que representa o espaço 

no alcance do sistema sensor do agente. O suporte à navegação em 2D pode ser obtido a partir 

de uma malha de triângulos que tem como origem a localização do agente robótico e se 

estende no plano azimutal demarcando o espaço percebido como livre de obstáculos e a 

localização dos obstáculos. E para navegação 3D uma malha na forma de treliça espacial. 
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Mapa Topológico 

Mapas topológicos são construídos com base na caracterização de partes distintivas do 

ambiente (Provost et al., 2006), identificadas a partir das informações extraídas do sistema 

sensor e seus inter-relacionamentos (Kuipers & Byun, 1991). 

Definição 10  � Lugar Localmente Discernível 

Um lugar .� é localmente discernível (.�#�8 em função das percepções do agente, se 

está associado a uma ou mais marcas locais. 

.� � .�#� Î ÏB?,B �7� (15)

Definição 11  � Lugar Globalmente Discernível 

Um lugar .� é globalmente discernível (.�h�8 em função das percepções do agente, se 

e somente se está associado a uma ou mais marcas globais. 

.� � .�h� Î ÏB?,5 7� (16)

Definição 12  � Célula de Posição 

Uma célula de posição x� representa um lugar localmente discernível .�#�, e está 

associada a um conjunto 3?,ÙÚ das percepções obtidas nas imediações da posição .�#�. 

x� � Û.�#�Y 3?,ÙÚÜ7� (17)

Definição 13  � Mapa Topológico 

Um mapa topológico ×% consiste de um grafo simétrico de posições discerníveis 

interconectadas. Cada posição (nodo) no mapa consiste de um lugar localmente discernível 

(.�#�) e está associada a um conjunto de posições vizinhas, em um caminho que preserva as 

respectivas disposições relativas locais. 

×% � 6VY W8 Ñ �VY ^Y �#�����VY WY ^Y �#�Y (18)

em que V é o conjunto de nodos do grafo (Células de Posição); W é o conjunto dos arcos u6x�Y x@8 entre nodos; � é o conjunto de marcas locais e ^ o conjunto das conexões entre 

marcas em � e nodos em V. 

Alternativamente, mapas topológicos podem ser enriquecidos com informações 

métricas, tais como estimativas de localização e orientação em relação a um sistema de 
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coordenas global e/ou estimativas de distâncias. No primeiro caso, o mapa topológico 

estendido possui organização topológica e as estimativas de localização das células de posição 

podem ser empregadas na estimação da orientação relativa do agente e dos lugares anotados 

no mapa. 

Definição 14  � Mapa Topológico Estendido e Organizado 

Um Mapa Topológico Estendido e Organizado ×%�! é composto pela união de um 

Mapa Topológico e um conjunto H de estimativas de localização em um sistema Cartesiano 

de referência global. A cada Célula de Posição x� ¥ ×% é associada uma estimativa de 

localização. 

×%�! � ×% Ñ H�Ò�©x� ¥ ×%���� ¥ HY H � ¾�tY ¿ Y ��Y ¿ ÀY �� ¥ j� 7� (19)

No segundo caso, existe apenas a noção de espaço e a orientação tem de ser obtida a 

partir do reconhecimento de características do ambiente. Além disso, neste caso, o mapa 

carece de organização e de informações acerca da localização dos lugares adjacentes. 

Definição 15  � Mapa Topológico Estendido e não Organizado 

Um Mapa Topológico Estendido e não organizado ×%��! é composto pela união de 

um Mapa Topológico e um conjunto K de estimativas de distâncias de tal modo que cada 

conexão uy,YyA tem associada uma estimativa da distância entre as Células de Posição x� e x@. 

×%��! � ×% Ñ K�Ò�©x�Y x@ ¥ ×% �F� ¥ KY K � ¾FtY ¿ Y F�Y ¿ ÀY F� ¥ j�7� (20)

O conceito de Localidade remete a uma região delimitada e prontamente reconhecível 

a partir de marcas ou conjuntos de percepções. 

Definição 16  � Localidade 

Uma localidade ]� compreende um ou mais lugares discerníveis (.��) e define, de 

forma abstrata, um espaço delimitado como, por exemplo, uma sala ou um corredor. 

]� � ¾.�� ¿ ÀY (21)

lê-se: a existência da localidade ]�  implica a existência de um conjunto de lugares, .��, 

localmente ou globalmente discerníveis. 

Definição 17 – Mapa Topológico de Localidades 

Um mapa topológico de localidades ×%# consiste em um grafo de localidades 

interconectadas. Cada nodo do grafo representa uma localidade ]� e os arcos representam os 
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caminhos entre essas localidades. A cada arco está associado um conjunto de lugares 

discerníveis .�� delineando o caminho entre as localidades representadas pelos nodos nas suas 

extremidades. 

×%# � 6VY W8 Y V ¹ ��Y F�@ ¥ W � Ý.��Y ¿ Y .@�Þ Ò�.Ie ¥ ]I Y .�e ¥ ]� (22)

em que V é o conjunto de nodos do grafo; W é o conjunto dos arcos entre nodos; � é o 

conjunto das localidades definidas; F�@ representa o arco entre as localidades ]� e ]@ e implica 

na existência de pelos menos dois lugares dicerníveis associados respectivamente às 

localidades ]� e ]@. 
5.2.8 Navegação e Exploração 

O comportamento navegacional do agente robótico compreende ações de navegação e 

exploração pró-ativa com base nas informações contidas na sua representação do ambiente. O 

agente tem de fazer uso do seu mapa cognitivo para se auto-localizar e orientar, planejar e 

executar deslocamentos, seja para revisitar uma determinada posição, seja para avançar em 

direção ao desconhecido segundo uma estratégia exploratória. 

Definição 18 – Auto-Localização 

O agente encontra-se auto-localizado em relação ao seu mapa cognitivo se e somente 

se é capaz de validar os conjuntos de percepções (marcas) anotados em sua representação da 

posição atual. 

.(�� � .�� Î 3?,< _ 3?,�Y� (23)

em que .(�� e .�� representam, respectivamente, a posição na qual o agente imagina estar e a 

posição na qual ele realmente está; 3?,< é o conjunto de percepções que o agente observa na 

posição atual; 3?, é o conjunto de percepções anotadas no mapa cognitivo para a posição .��; o 

símbolo _ impõe que a similaridade entre os dois conjuntos envolvidos esteja acima de um 

limiar de certeza mínimo. 

Definição 19  – Auto-Orientação 

O agente encontra-se orientado em relação ao seu mapa cognitivo se e somente se é 

capaz de validar o conjunto de percepções singulares de orientação associadas à posição atual. 

a�< � a� Î 3?,<ß _ 3?,ß�Y� (24)
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em que a� e a�< representam, respectivamente, a orientação real do agente e a noção de 

orientação; 3?,<ß é o conjunto de percepções de orientação que o agente observa na posição 

atual; 3?,ß é o conjunto de percepções anotadas no mapa cognitivo para a orientação a�; e o 

símbolo _ impõe que a similaridade entre os dois conjuntos envolvidos esteja acima de um 

limiar de certeza mínimo. 

Definição 20  � Ação de Navegação 

Uma ação navegacional entre duas posições conhecidas, distintas e adjacentes entre si, 

é uma função `� �.� � .@ que toma como entradas a posição e orientação atuais do agente; a 

direção relativa5 da posição destino; e uma estimativa da distância a ser percorrida; e produz 

os comandos motores necessários para levar o agente até a posição destino onde o respectivo 

conjunto de percepções singulares pode ser validado. 

`� Û.�Y aY a?AY 3?A�#Ü � .@�Y� (25)

em que .I é a posição atual, a é a orientação local do agente, a?A é a direção relativa da 

posição destino, 3?A�# é o conjunto de percepções singulares a serem validadas na posição .@. 

Definição 21  � Caminho 

Um caminho u6.Y .(8 entre duas posições, . e �.(, não adjacentes é uma lista ordenada 

de posições adjacentes e prontamente acessíveis através de uma função `� �. � .(. 
u6.Y .(8 � R.Y¿ Y .�Y ¿ .(T�Ò�Ï`�  .� � .�ª« �.Y .�Y .( ¥ ×% Y (26)

em que . é a posição atual, .� é uma posição intermediária a ser visitada na ordem dada por I, 
e .( é a posição de destino. 

Definição 22  – Espaço Vazio 

Um espaço vazio c é uma característica 4c do ambiente, capturada na leitura �%�, do 

fluxo +�, de um sensor *� a qual permite ao agente inferir que o volume de espaço vazio até o 

obstáculo mais próximo, em uma dada direção, é grande o suficiente para ensejar ações 

exploratórias naquela direção. 

i.                                                 �
5 Direção da posição de destino relativamente à posição e orientação atuais do agente. 
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c � 4c Î e6�Y à8 ² á�Y� (27)

em que�e6�Y à8 é a distância euclidiana entre o agente robótico � e o obstáculo à; e á é um 

parâmetro informando um limite mínimo a ser considerado para iniciar uma ação exploratória. 

Definição 23  � Ação de Navegação Exploratória 

Uma ação de navegação exploratória em direção a um espaço vazio e inexplorado é 

uma função `� �.� � .@ que toma como entrada a posição corrente .� e a direção aâ do 

espaço vazio a ser explorado e leva o agente até uma nova posição .@ a uma distância menor 

ou igual à distância medida até o obstáculo mais próximo e àquela percorrida pelo agente no 

intervalo de tempo ã- necessário à avaliação das percepções correntes e definição de um 

comando motor. 

`F�.IY ad� � .��Ò�e Û.IY .�Ü ¨ ãF Y� (28)

em que e�.�Y .@� é a distância euclidiana entre as duas posições;�ã� é o espaço percorrido 

pelo agente no intervalo de tempo ã-, entre dois comandos motor consecutivos. 

Definição 24  � Estratégia de Exploração Local 

Uma estratégia de exploração local pró-ativa é uma função `�# �.� � ä.@Y ¿ å que toma 

como entradas a posição corrente do agente e um mapa métrico local (L�#) e leva o agente a 

navegar no espaço vazio inexplorado, percorrendo uma lista de novas posições e fazendo uso 

do mapa de modo a evitar revisitar posições. 

`FB�.I�Y L�B� � æ.�Y ¿�ç �Ò�.� è L�BY (29)

em que .� é a posição atual do agente robótico, �.@ é uma posição ainda não visitada, uma 

posição no espaço vazio e inexplorado. 

Definição 25  � Estratégia de Exploração Global 

Uma estratégia de exploração global pró-ativa é uma função `�h �.�� � ä.@�Y ¿ å que 

toma como entradas a posição atual do agente e seu respectivo mapa cognitivo topológico; e 

leva o agente a navegar no espaço vazio inexplorado, incorporando ao mapa uma lista de 

novas posições localmente discerníveis, enquanto utilizando o mapa cognitivo de modo a 

evitar revisitar lugares ou posições, bem como determinar as regiões a serem exploradas. 
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`F5�.Ie�Y L-� � [(e Ñ [e\�Ò�[(e � Ý.neY ¿ Þ Y .ne ¥ L-Y [e\ � Ô.�eY ¿ Õ Y �.�e è L-�Y� (30)

em que [(� é o conjunto de posições discerníveis revisitadas e [�\ é o conjunto de novas 

posições discerníveis incorporadas ao mapa L%. 
Definição 26  � Estratégia de Exploração Global Ótima 

A função de exploração global ótima `�h! é aquela que maximiza o número de novas 

posições discerníveis incorporadas ao mapa topológico (L%) enquanto minimiza o total de 

posições revisitadas. 

`F5é � `�F5�.Ie Y L-��Ò�ê�`�F5� � �wf Ûê�`F̄5�Y ¿ Yê�`kF5�ÜY
(31)ëìí� ê� �̀�h� � ê�[�\� �ê�[(��Y

em que ê67 8 é a cardinalidade do conjunto. 

5.3 Nível Computacional 

Esta subseção descreve o nível Computacional do modelo proposto, o qual busca 

agregar as diferentes concepções e proposições discutidas nos capítulos anteriores enquanto 

considera o suporte aos processos cognitivos e a produção dos comportamentos e resultados 

desejados. 

A teoria do desenvolvimento cognitivo proposta por Jean Piaget (Gruber & Voneche, 

1977) contém quatro estágios e aponta para um processo hierárquico de aquisição de 

conhecimentos e habilidades. Estudos mais recentes (Hirtle & Jonides, 1985; Haxby et al., 

1994; Schneider & Logan, 2006) corroboram com Piaget fornecendo novos indicadores de 

que os processos cognitivos se desenvolvem de modo hierarquizado. Observa-se que muitos 

destes processos cognitivos são modulares em termos da informação que processam (Marr, 

1982; Gardner, 1983; Scholl & Leslie, 1999) ou são classificados considerando os substratos 

neurais em que operam: Células de Posição (O´Keefe & Dostrovsky, 1971; O´Keefe, 1976; 

Wilson & McNaughton, 1993; Mittelstaedt & Mittelstaedt 1980); ou Células de Direção 

(Ranck, 1984; Taube et al., 1990); ou Células de Grade (Fhyn et al. 2004; Hafting et al., 

2005). Entretanto, outros estudos (McGurk & MacDonald, 1976; McClamrock, 1989; Golob 

& Taube, 1997; Fodor, 2000; Greve et al., 2006) sugerem a existência de processos 

cognitivos atravessando os limites entre módulos. Assim, a proposição de um modelo 

computacional que intencione reproduzir o comportamento de um sistema cognitivo biológico 
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ou mesmo parte deste, requer uma esquematização capaz de comportar diferentes níveis de 

processamento e modularidades, bem como suas interdependências. Modelos que consideram 

representações e processos cognitivos hierarquicamente executados foram anteriormente 

propostos por Kuipers & Byun (1991), Kuipers (2006) e Weng (1995, 2006), entre outros. 

A estrutura do modelo cognitivo proposto nesta tese é sintetizada na Figura 6 e 

compõe-se de quatro camadas interconectadas que realizam representações e processos 

cognitivos distintos. A composição de módulos cognitivos com finalidades específicas é 

transversal à hierarquia de camadas cognitivas e considera que diferentes módulos executam 

diferentes funções simultaneamente. Alguns módulos requerem atividades em todas as 

camadas cognitivas, outros, em função de suas especificidades, restringem sua atuação às 

camadas inferiores, intermediárias ou superiores. A ocorrência de interdependências 

determina a sobreposição dos módulos envolvidos, como por exemplo, os módulos III e IV da 

Figura 6. A seguir, cada camada é descrita considerando as entradas, os processos envolvidos, 

as respectivas saídas, bem como algumas interdependências visualizadas. 

 
Figura 6 – Estrutura do modelo cognitivo proposto. A divisão em camadas representa a 
hierarquização de processos cognitivos distintos e as possíveis interdependências. A 
realização de tarefas específicas é representada pela definição de módulos tranversais à 
estrutura de camadas, segundo a localização dos processos envolvidos.  

 1 Sensorial Perceptivo: Esta camada é o ponto de entrada dos sistemas sensoriais e 

forma o substrato perceptivo básico que compreende os processos de extração e 

codificação de informações. As leituras dos sistemas sensores são processadas sob 

diferentes perspectivas produzindo sinais que são entradas adequadas aos módulos 

neurais das camadas superiores. Deste modo, um único fluxo sensorial pode originar 

vários fluxos perceptivos. Um exemplo de processo desta camada é a extração de 
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informações sobre a localização de obstáculos a partir das informações contidas nas 

leituras do sistema sensor. 

 2 Mapeamento Básico: Nesta camada, o objetivo é a obtenção de mapeamentos sobre 

os espaços perceptivos (8). Assim, cada mapeamento básico atua em um único espaço 

perceptivo 9 e produz uma base de conhecimento intimamente ligada à forma com 

que o agente percebe o ambiente. Tais mapeamentos produzem representações que 

subsidiam capacidades de reconhecimento e abstração considerando apenas elementos 

sensoriais básicos. As saídas do nível sensorial perceptivo são tratadas como fluxos 

perceptivos +9 (9) e mapeadas como traços de memória (Bartllet, 1932), colagens 

cognitivas (Tversky, 1993). A ocorrência de percepções similares produz lembranças 

que podem disparar um processo cognitivo específico, memória procedimental (Graf 

& Schacter, 1985; Schacter, 1987) ou subsidiar processos cognitivos superiores. Um 

exemplo de mapeamento básico é a percepção do layout espacial no entorno do agente 

produzindo um conjunto de Células de Grade (Fhyn et al., 2004; Hafting et al., 2005; 

Solstad et al., 2007). 

 3 Mapeamento Superior: Compõe-se de módulos neurais e processos cognitivos que 

congregam informações originárias de processos cognitivos e mapeamentos inferiores, 

produzindo novas representações e abstrações. Os mapeamentos desta camada podem 

considerar a fusão de mapeamentos inferiores produzindo associações entre 

percepções de diferentes sistemas sensoriais. Tais mapeamentos poderiam considerar 

associações temporais ou de localidade, assim, as representações produzidas nessa 

camada poderiam, em tese, suportar memórias episódicas (Tulving, 1972, 2002) 

necessárias à obtenção de associações temporais (Hassabis et al., 2007; Schacter & 

Addis, 2007) e memórias semânticas (Tulving, 1972) associadas à aquisição de 

significados e a associação destes com elementos do ambiente ou mesmo elementos 

abstratos. Os mapeamentos desta camada poderiam ainda produzir Células de Posição 

(O´Keefe & Dostrovsky, 1971; O´Keefe, 1976; Wilson & McNaughton, 1993) com 

ativação correlacionada a associações entre caracteres (traços definidores de 

características do ambiente) reconhecidos em diferentes fluxos sensoriais. Um 

mapeamento conjugando diferentes mapeamentos inferiores poderia produzir o 

conceito de marca (Muller & Kubie, 1987; Muller et al., 1987; Sharp et al., 1990) e 

subsidiar o processo cognitivo de reconhecimento de lugares. Outros mapeamentos 
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poderiam ser empregados na obtenção de representações de lugares e subsidiar 

processos cognitivos que objetivam a determinação de rotas ou caminhos. 

 4 Processos Cognitivos Superiores: A abrangência cognitiva desta camada envolve 

todo o conteúdo neuropsicológico descrito nas Subseções 2.2 e 3.1. Ou seja, os 

elementos utilizados na obtenção de processos cognitivos especializados, como por 

exemplo, a determinação de caminhos entre dois ou mais lugares distintos ou o 

planejamento e execução de comportamentos exploratórios pró-ativos de alcance 

global. Nesta camada, o desenvolvimento das capacidades cognitivas requeridas por 

uma determinada tarefa recebe como entrada as saídas dos processos dos níveis 

inferiores e pode considerar a aplicação de diferentes tipos de abordagens, tais como: 

redes neurais, algoritmos de busca e, algoritmos genéticos. 

As quatro camadas descritas acima compõem o modelo teórico proposto como 

subsídio para a definição dos elementos que compõe o nível Representacional/Algorítmico. A 

visualização de cada tarefa como um conjunto de processos cognitivos hierárquicos e 

possivelmente modulares permite distinguir sub-processos bem como seus respectivos 

algoritmos. Além disso, o modelo proposto é biologicamente plausível suportando os 

requisitos de hierarquização, modularidade e interdependências dos processos cognitivos e 

substratos neurais observados em animais. 

5.4 Nível Representacional/Algorítmico 

Nesta subseção o modelo proposto é visualizado como uma estrutura hierárquica 

composta por módulos transversais às quatro camadas cognitivas do modelo conceitual 

(Seção 5.3). Sendo que cada módulo abrange uma das tarefas previstas na definição do escopo 

(Seção 5.1). O Módulo I (Reconstrução) cobre a tarefa de representação dos dados sensoriais 

em forma de malha de triângulos representando as superfícies delimitantes do ambiente. O 

Módulo II (Representação Topológica) se ocupa com a produção de uma representação na 

forma de um mapa de posições no ambiente, a partir das percepções capturadas pelo agente 

robótico. O Módulo III (Percepção de Obstáculos) tem o objetivo de dotar o agente robótico 

com a capacidade de julgar a viabilidade de uma ação navegacional a partir do contexto local. 

O Módulo IV (Auto-Localização local) produz um mapa de Células de Grade que é 

empregado no acompanhamento da localização do agente. Este módulo é base para o 

planejamento e execução de ações de navegação no contexto local. O Módulo V (Auto-



76 
 

 

Localização Global) tem como objetivo o reconhecimento de lugares a partir das percepções 

atuais em contraposição àquelas anotadas no mapa produzido no Módulo II. Este módulo 

localiza o agente em relação a lugares no mundo conhecido por ele. O Módulo VI (Navegação 

Local) é responsável por definir caminhos e executar as ações de navegação necessárias para 

levar o agente de sua posição atual até outra posição contida nos limites do espaço 

representado no mapa de Células de Grade. O Módulo VII (Navegação Global) tem por 

objetivo a superação da tarefa de levar o agente a navegar entre lugares conhecidos e 

representados em seu mapa topológico. O Módulo VIII (Exploração Local) tem por objetivo 

dotar o agente robótico da capacidade de perceber acessos a recintos adjacentes ao atual, bem 

como produzir o comportamento necessário à exploração desses lugares. O Módulo IX 

(Exploração Global) faz uso de todo conhecimento armazenado e habilidades proporcionadas 

pelos demais módulos e tem por objetivo extrapolar o conhecimento adquirido inferindo sobre 

a existência de regiões com potencial de exploração. Na seqüência, cada um destes módulos é 

descrito em maiores detalhes. 

5.4.1 Módulo I - Reconstrução 

Este módulo compreende elementos das camadas: Sensorial Perceptivo e Mapeamento 

Básico (Figura 7). 

 
Figura 7 – Modelo Representacional e Algorítimico: extensão do módulo de 
Reconstrução, sobre as camadas do modelo cognitivo.  

Na concepção de Galistell (1989; 1990), o mundo é representado a partir da percepção 

de superfícies e seus relacionamentos, logo, aprender um modelo de mundo consiste em 

construir uma representação das superfícies percebidas. Nesta tese, propõe-se que tal 

representação pode ser obtida a partir do fluxo de um sistema sensor que captura pontos sobre 

as superfícies delimitantes do ambiente. O fluxo de entrada é, portanto, uma nuvem de pontos 
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capturada por sensores de varredura laser, a qual deve ser transformada em uma 

representação das superfícies percebidas no ambiente. O objetivo deste módulo é, portanto, a 

obtenção de um modelo virtual do ambiente, uma representação para inspeção a posteriori. 

Após sua produção, o modelo virtual poderia ser renderizado para inspeção visual, ou 

subsidiar a determinação dos volumes dos sub-ambientes e o planejamento de ações a serem 

executadas pelo agente, ou por seres humanos, quando de uma nova incursão àquele 

ambiente. 

5.4.2 Modulo II – Representação Topológica 

No contexto de mapas topológicos, aprender um modelo de mundo envolve a 

assimilação de percepções e seus inter-relacionamentos (Downs & Stea, 1973; Golledge, 

1999; Tversky, 2000, 2001; Eichenbaum et al., 1999; Wang et al., 2001; Montegomery, 

2002). O reconhecimento dos elementos espaciais está intimamente ligado à recuperação de 

estímulos sensoriais e suas associações (Jefferies & Yeap, 1998; Meyer & Filiat, 2003). O 

mapa topológico constitui-se, portanto, de uma representação fiel ao modo como o agente 

robótico percebe o meio ao seu redor (Ranvaud & Nehmzow, 2005). 

Uma representação topológica não é ancorada, por definição, em coordenadas ou 

medidas de distâncias entre elementos como nas representações métricas que consideram o 

espaço ocupado versus espaço vazio (Elfes, 1987; 1989a, b) ou superfícies delimitantes 

(Galistell, 1989; 1990). Um mapa topológico representa lugares e referências de 

geolocalização em relação a outros lugares, bem como indicações de caminhos que levam até 

eles (Kuipers & Byun, 1991; Ranvaud & Nehmzow, 2005; Vasudevan et al., 2006). O suporte 

ao reconhecimento de um lugar deve tomar como base a confrontação das percepções atuais 

do agente com aquelas representadas no mapa. Assim, o objetivo deste módulo é produzir um 

mapa do ambiente a partir de elementos caracterizadores conforme percebidos pelo agente 

robótico nos lugares visitados. Tal representação deve suportar os processos cognitivos de 

reconhecimento de lugares e de inferência de localização relativa dentre eles. 

Este módulo é localizado nas camadas Sensorial Perceptivo, Mapeamento Básico e 

Mapeamento Superior (Figura 8). 
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Figura 8 – Modelo Representacional e Algorítimico: Extensão do módulo de 
Representação Topológica, sobre as camadas do modelo cognitivo.  

Nesta tese, propõe-se que a representação topológica do ambiente seja obtida pela 

representação de conjuntos de percepções conforme capturadas pelo agente ao visitar cada 

lugar no ambiente. O conjunto de percepções define como o agente percebe cada lugar e, se 

esse conjunto é suficientemente rico e sua representação é tal que preserve os elementos 

caracterizadores, então, o lugar pode ser reconhecido. Se cada espaço perceptivo 9 for 

representado por um mapeamento básico então a assinatura que permite o reconhecimento de 

um lugar pode ser capturada por um mapeamento superior. Tal mapeamento considera o 

padrão de ativação observado nos mapeamentos inferiores num instante de tempo -, bem 

como informações sobre estimativas de posicionamento local e global. Tais estimativas de 

posicionamento subsidiam a organização do mapa de modo que a representação dos lugares 

preserve as informações de sua disposição relativa. Deste modo, o mapa resultante representa 

a topologia do ambiente e permite o reconhecimento de lugares e a determinação de caminhos 

ou rotas entre eles. 

5.4.3 Módulo III – Percepção de Obstáculos Imediatos 

Este módulo compreende elementos das camadas: Sensorial Perceptivo, Mapeamento 

Básico e Mapeamento Superior (Figura 9).  Este módulo atua como uma memória episódica 

(Tulving, 1972; 2002)  e sua função é dotar o agente com a capacidade de perceber a presença 

de obstáculos no seu entorno, distinguindo entre ações de navegação factíveis de serem 

executadas com segurança e aquelas potencialmente perigosas. 
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Figura 9 – Modelo Representacional e Algorítimico: Extensão do módulo Percepção de 
Obstáculos, sobre as camadas do modelo cognitivo.  

O discernimento entre ações de navegação viáveis e aquelas potencialmente perigosas 

ou impossíveis subsidia o processo cognitivo responsável pela condução da navegação local. 

5.4.4 Módulo IV – Auto-Localização Local 

Neste módulo, a auto-localização ocorre por meio da simulação de um conjunto de 

Células de Grade (Fhyn et al., 2004; Hafting et al., 2005; Sargolini et al., 2006; Solstad et al., 

2007) geradas por um processo de mapeamento básico localizado na Camada 2 do modelo 

proposto. Este módulo compreende elementos das quatro camadas do modelo cognitivo 

proposto (Figura 10). 

 
Figura 10 – Modelo Representacional e Algorítimico: Extensão do módulo de Auto-
Localização Local, sobre as camadas do modelo cognitivo.  

O objetivo deste módulo é produzir um mapa do espaço percebido como diretamente 

acessível ao agente, considerando o suporte ao planejamento de ações de navegação segura. A 
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localização do agente é acompanhada a partir de subsistemas os quais podem considerar 

informações vestibulares de movimento e mudança de direção. 

5.4.5 Módulo V - Auto-Localização Global 

Neste módulo, a auto-localização ocorre por meio de Células de Posição (O´Keef & 

Dostrovsky, 1971; O´Keef & Nadel, 1978), as quais compõem o substrato básico de suporte à 

obtenção do mapa topológico. Este módulo é entendido como um processo cognitivo alocado 

na Camada 4 do modelo conceitual proposto, e possui dependências nos módulos 

Representação Topológica e Navegação Local (Figura 11). 

 
Figura 11 – Modelo Representacional e Algorítimico: Extensão do módulo de Auto-
Localização Global, sobre as camadas do modelo cognitivo e interdependências com 
outros módulos.  

A função deste módulo é produzir uma estimativa da localização do agente, 

considerando: i) os lugares conhecidos e representados no mapa; ii) o histórico de 

localizações do agente numa janela de tempo que compreende o histórico dos lugares 

recentemente visitados; iii) as percepções do agente numa janela de tempo curta o suficiente 

para permitir a distinção entre lugares, e longa o suficiente para comportar o reconhecimento 

do lugar atual. A localização é representada por um padrão de ativação na representação 

topológica do ambiente. 

5.4.6 Módulo VI – Navegação Local 

A função do módulo de navegação resume-se em conduzir o agente robótico através 

de um caminho que o leva de sua posição atual até uma posição objetivo. Tal processo tem 

significativas diferenças quando analisado sob ponto de vista local ou global. Nesta tese, 



81 
 

 

navegação local é entendida como aquela que se dá nos limites do espaço perceptível ao 

agente. O caminho a ser percorrido é definido em um frame de referência centrado no agente 

e as informações disponíveis sobre o layout do ambiente são aquelas representadas no mapa 

de Células de Grade. 

Este módulo é visualizado como um processo cognitivo da camada de processos 

cognitivos superiores do modelo conceitual proposto, com dependência nos módulos: 

Percepção de Obstáculos e Auto-Localização Local (Figura 12).  

 
Figura 12 – Modelo Representacional e Algorítimico: Extensão do módulo de Navegação 
local, sobre as camadas do modelo cognitivo e interdependências com outros módulos.  

O processo de condução de ações de navegação local considera a posição atual do 

agente, a posição objetivo a ser alcançada e a viabilidade de cada ação de navegação. A 

definição da posição objetivo para uma tarefa de navegação é considerada como 

responsabilidade de outro processo cognitivo, o qual compreende tal determinação como uma 

sub-meta de um objetivo maior, como por exemplo, percorrer um caminho entre dois lugares 

ou explorar uma região desconhecida. 

Localmente, o objetivo pode ser definido como: a partir da posição atual atingir uma 

posição diretamente acessível com poucas ações navegacionais. Assim, a tarefa é entendida 

ser constituída de duas sub-tarefas: i) definir um caminho a ser seguido, considerando a 

representação do layout do ambiente entre as duas posições; ii) Definir ações de navegação 

considerando a posição atual e o caminho a ser percorrido, bem como possíveis obstáculos. 

5.4.7 Módulo VII – Navegação Global 

Na navegação global, o caminho a ser percorrido consiste de uma lista de lugares 
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previamente visitados cujas caracterizações foram representadas em um mapa topológico. 

Percorrer tal caminho requer auto-localização e orientação, durante o processo de navegação o 

agente robótico tem de reconhecer cada lugar e determinar a direção a ser seguida pelo 

agente. 

Este módulo é visualizado como um processo cognitivo da Camada 4, com 

dependências nos módulos: Representação Topológica, Auto-Localização Global e 

Navegação Local (Figura 13). 

 
Figura 13 – Modelo Representacional e Algorítimico: Extensão do módulo de Navegação 
Global, sobre as camadas do modelo cognitivo e interdependências com outros módulos.  

A função deste módulo pode ser definida como: dada a posição corrente do agente 

robótico e uma posição destino situada em algum lugar representado no mapa topológico, 

produzir um caminho (um conjunto de lugares a serem visitados) ligando o agente a seu 

destino. Logo, coordenar o processo de navegação significa conduzir o agente através da lista 

de lugares a serem visitados. A definição dos objetivos ou estratégias que definem a 

necessidade da navegação é considerada como pertencente a outro módulo cognitivo, um 

processo da Camada 4 do modelo proposto. 

5.4.8 Módulo VIII – Exploração Local 

A obtenção de comportamentos exploratórios advém da motivação do agente em 

ampliar o seu mapa cognitivo. Explorações locais levam o agente robótico a conhecer o 

ambiente nas imediações do espaço percebido como diretamente acessível. 

Este módulo é visualizado como um processo cognitivo localizado na Camada 4 com 

processos perceptivos localizados na primeira e quarta camadas do modelo proposto e com 
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dependência nos módulos: Auto-Localização Local, Navegação Local e Percepção de 

Obstáculos Imediatos (Figura 14). 

 
Figura 14 – Modelo Representacional e Algorítimico: Extensão do módulo de 
Exploração Local, sobre as camadas do modelo cognitivo e interdependências com 
outros módulos.  

A função deste módulo é identificar a existência de acessos para lugares localizados 

fora do alcance direto do sistema sensor do agente robótico. Traçar um caminho ligando o 

agente até o acesso e então conduzir um processo de navegação local levando o agente a 

explorar aquela parte do ambiente. 

5.4.9 Módulo IX – Exploração Global 

Explorações de alcance global consideram o conhecimento armazenado na 

representação topológica do ambiente como base para a identificação de lugares ou regiões de 

interesse. A execução da exploração global é visualizada a cargo de um processo cognitivo 

localizado na Camada 4 do modelo proposto (Figura 15), com forte dependência nos 

módulos: Representação Topológica, Auto-Localização Global, Navegação Global e Local, e 

Exploração Local.  

O processo cognitivo deste módulo analisa e interpreta a representação topológica 

identificando áreas de interesse para exploração, considerando como meta a expansão dessa 

representação. Selecionado o ponto de interesse, a exploração passa a ser suportada pelo 

módulo de Navegação Global, o qual conduz o agente até o local determinado, e então 

transfere o encargo para o módulo de Exploração Local. 
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Figura 15 – Modelo Representacional e Algorítimico: Extensão do módulo de 
Exploração Global, sobre as camadas do modelo cognitivo e interdependências com 
outros módulos.  

A estratégia de exploração por bordas (Yamauchi, 1997; Yamauchi & Schultz, 1998) é 

vista como a mais promissora. Entretanto, capacitar o agente a executar tal estratégia tem 

como pré-requisito as capacidades de auto-localização, orientação e navegação globais. 

5.5 Tarefas versus Módulos 

Nesta seção, as tarefas definidas na Seção 5.1 são correlacionadas aos módulos 

definidos nas seções anteriores. A realização de cada tarefa é brevemente discutida em termos 

dos processos cognitivos envolvidos. 

Reconstrução

Esta tarefa pode ser considerada realizada com o módulo I. Considerando um 

ambiente contendo um conjunto finito de recintos, esta tarefa estará completa quando o agente 

concluir a inspeção de todo o conjunto de recintos. A versão reconstruída do ambiente pode 

então ser obtida a partir da fusão das representações parciais. 

Mapa Cognitivo 

Diferenciam-se dois modelos de mapa cognitivo, um local e outro global. O mapa 

local é formado como uma memória de trabalho e tem curta duração, sua obtenção se dá no 

módulo III (Auto-Localização Local) por meio de um conjunto de Células de Grade. Esse 

mapa tem for finalidade subsidiar os módulos de Navegação Local e Exploração Local. O 

mapa global representa todo o conhecimento que o agente robótico tem acerca do layout de 

seu ambiente. Este mapa corresponde ao mapa topológico obtido a partir dos módulos de 
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Representação Topológica e Auto-Localização Global e subsidia as tarefas de auto-

localização (módulos III e IV), navegação (módulos VI e VII) e exploração (módulos VIII e 

IX). 

A tarefa de produzir um mapa local pode ser considerada completa quando o mapa, 

em construção, reproduz satisfatóriamente a configuração do ambiente local (espaço vazio e 

obstáculos). A definição e verificação de critérios de satizfação devem considerar a tarefa 

para a qual o mapa está sendo construído (Módulo VI e Módulo VIII). Assim um possível 

critério poderia ser a obtenção de certa estabilidade, com o mapa apresentando pouca ou 

nenhuma modificação com a apresentação dos dados sensoriais. 

De modo similar, a tarefa de produzir um mapa topológico poderia ser considerada 

completa se o agente visitou e registrou em seu mapa todos os lugares perceptualmente 

discerníveis do ambiente.  Entretanto, a identificação a priori desses lugares pode mostrar-se 

um exercício muito além do trivial. Além disso, o conteúdo da Seção 2.2 conduz à conclusão 

de que, em seres vivos, o processo a aquisição de uma representação mental do ambiente se 

dá de modo contínuo, com níveis de detalhes sendo incorporados à medida que o indivíduo se 

familiariza com seu ambiente. Assim, esta tarefa não poderia possuir um critério para 

identificar a sua conclusão. O processo tem seu início com a ativação do agente robótico e se 

extende até sua desativação. 

Auto-localização

Diferenciam-se dois momentos de auto-localização, o primeiro diz respeito ao grau de 

certeza que o agente tem acerca de sua verdadeira localização no ambiente em termos do 

lugar ou recinto em que este se encontra. Esse processo cognitivo abarca os módulos de 

Representação Topológica e Auto-localização Global. O segundo refere-se à capacidade 

cognitiva do agente robótico em perceber o meio ao seu redor e movimentar-se nele, 

mantendo conhecimento de sua localização em relação ao layout percebido. Esse processo 

cognitivo faz uso da representação em forma de mapa de Células de Grade (módulo III) e do 

módulo de integração de informações vestibulares. Este último assumido existente como um 

subsistema pré-instalado cujas peculiaridades e funcionamento estão fora do escopo desta 

tese. O subsistema subsidia os processos de navegação e exploração provendo informações de 

localização relativa. Tais informações também são empregadas na formação de um contexto 

de histórico que subsidia a desambiguação no processo de auto-localização Global. 
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O processo de auto-localização local encerra-se com a integração das informações 

vestibulares culminando na produção de uma estimativa de localização e orientação em 

relação a um sistema local de coordenadas cartesianas. Por outro lado, a Auto-Localização 

Global pode requerer a análise do histórico dos lugares recentemente visitados e/ou a 

validação das lembranças associadas ao suposto lugar atual. Essas atividades podem requerer 

mais de ciclo de processamento para serem consideradas concluídas. Entretanto, a 

incapacidade de reconhecer o lugar atual como sendo outro, diferente daquele reconhecido no 

ciclo imediatamente anterior, resulta na manutenção deste último como noção de localização.  

Assim, essa atividade pode ser considerada finalizada com o término do ciclo, ou com a 

ocorrência da mudança da noção de localização.  

Determinação de Caminhos 

Em um frame de referência local, a determinação de caminhos considera o mapa de 

Células de Grade e produz a indicação de um caminho potencialmente livre de obstáculos, o 

qual será empregado no processo de navegação.  

A determinação de caminhos entre dois “lugares” considera o mapa topológico 

produzido no módulo II. Tais caminhos subsidiam a execução de tarefas envolvendo 

navegação e exploração globais. 

Nos dois casos, essa tarefa pode ser considerada finalizada com a definição de um 

caminho ou a conclusão de que não existe um caminho viável entre as posições desejadas. 

Navegação Segura 

Este processo cognitivo é responsável pela execução de ações de navegação com base 

no caminho a ser seguido, considerando as informações provenientes do módulo de Percepção 

de Obstáculos para garantir a seguridade da navegação. A ação de navegação definida para ser 

executada pode ser inviável devido à presença de um obstáculo não percebido quando da 

geração do caminho, ou devido ao acumulo de erros no processo de integração das 

informações vestibulares de movimento e mudança de direção. 

O processo de julgamento da viabilidade de uma ação de navegação ocorre pela 

recuperação do conhecimento armazenado, em função das percepções atuais. Portanto, esta 

tarefa ocorre repetidamente em ciclos que envolvem o julgamento da viabilidade, a tomada de 

decisão (execução/suspensão da ação), e a atualização do conhecimento.  
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Exploração

Localmente, o processo cognitivo que guia a exploração faz uso de sub-processos para 

identificar pontos de interesse. A representação topológica é empregada como base à 

inferência de cada ponto de interesse ser um lugar conhecido ou uma oportunidade de 

exploração. O mapa de Células de Grade é empregado na definição de caminhos entre a 

posição atual e os pontos identificados e os módulos de navegação são empregados no 

processo de guiar o agente robótico de um ponto de exploração para outro. 

A tarefa de exploração é cíclica e possui três momentos distintos: i) definição do ponto 

de interesse; ii) definição de um caminho; iii) percurso do caminho até o ponto de interesse. 

Assim, um ciclo é considerado completo se a posição destino é alcançada ou, se o caminho 

definido se torna inviável para navegação.  

Navegação Pró-Ativa 

A execução de navegação pró-ativa é o resultado de um processo cognitivo que requer 

subsídios de todos os módulos propostos, com exceção ao módulo de Reconstrução. No 

entanto, observa-se que este processo cognitivo também subsidia a obtenção dos resultados 

esperados para tais módulos. 

5.6 Conclusão 

Neste Capítulo, o escopo da tese foi revisitado, o agente robótico foi definido e o 

ambiente de simulação foi descrito. Os elementos que compõem o problema base desta tese 

foram formalizados e o modelo proposto foi apresentado e discutido considerando os dois 

níveis de abstração Computacional e Representacional/Algorítmico. No nível Computacional 

o modelo foi descrito considerando a arquitetura cognitiva, sua hierarquia e modularidade. No 

nível Representacional/Algorítmico o modelo proposto foi discutido considerando os 

comportamentos e tarefas a serem desenvolvidos pelo agente, tendo sido apresentados os 

possíveis caminhos de sua realização. 

O modelo proposto nesta tese difere substancialmente dos modelos anteriores em 

forma e conteúdo. Um incontável número de modelos (Elfes, 1989a; Thrun et al., 2003 

Provost, 2006; Beevers, 2007; Kwak et al., 2008) entre outros, apresentam abordagens 

métricas nas quais o mapa cognitivo consiste de uma representação discretizada do ambiente, 

ancorada em um sistema de coordenadas cartesianas. O mapa cognitivo armazena um 
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subconjunto das posições passíveis de serem ocupadas pelo agente robótico, ou um 

subconjunto das posições contendo obstáculos, ou ambos. No modelo proposto nesta tese, 

representações métricas são produzidas no módulo de Reconstrução (Módulo I) e de Auto-

Localização Local (Módulo IV). O Módulo I tem por objetivo a construção de um modelo 

virtual do ambiente para inspeção visual a posterior, não estando relacionado com os 

processos cognitivos do agente robótico. O Módulo IV produz uma representação local, a 

partir da configuração de layout (espaço livre e obstáculos) no entorno do agente, conforme 

capturada pelo seu sistema sensor, que subsidia o agente na definição e percurso de caminhos. 

Este módulo, juntamente com os módulos de Navegação e Exploração Local (Módulos VI e 

VIII) apresenta uma abordagem métrica ancorada em um sistema de coordenadas cartesianas 

locais. Entretanto, dado o escopo desta tese, o desenvolvimento destes módulos considera um 

nível de abstração que elege subsistemas, assumidos disponíveis, para a condução de tarefas 

de suporte tais como a produção e manutenção de estimativas de localização e direção. 

Outros modelos (Kuipers & Byun, 1991; Kuipers, 2000; Kuipers et al., 2004; Kuipers, 

2008; Meyer & Filiat, 2003; Ranvaud & Nehmzow, 2005; Vasudevam et al., 2006) 

consideram uma representação topológica similar àquela proposta no Módulo II 

(Representação Topológica). Entretanto, esses modelos não possuem o conceito de memória 

de percepções, introduzido nesta tese, e diferem substancialmente em termos de conteúdo.  

Basicamente, nesses modelos, o mapa cognitivo armazena conjuntos de dados sensoriais 

representando assinaturas perceptivas para a identificação de lugares. No modelo proposto 

nesta tese, o conceito de percepção é dissociado do de mapa cognitivo. Uma Percepção é o 

produto de processamentos realizados sobre os dados oriundos do sistema sensor e representa 

uma característica do ambiente. O mapa cognitivo forma contextos perceptivos registrando as 

conexões entre lugares no ambiente e memórias relativas às percepções que o agente 

vivenciou nesses lugares. 

O modelo proposto nesta tese toma como base os conhecimentos, em neuropsicologia 

e neurofisiologia, sobre os processos cognitivos desenvolvidos por seres vivos quando 

imersos em um ambiente inicialmente desconhecido. Logo, dado um agente robótico 

capacitado para as tarefas envolvendo os sistemas motor e sensor, esta tese concentra-se na 

arquitetura do modelo conceitual e envolve: i) a definição de processos e atribuições; ii) 

hieraquiazação e interdependências entre processos; iii) proposição de mecanismos de 

realização para as tarefas definidas.   
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O conteúdo apresentado na Seção 5.4 é indicativo de que o modelo conceitual 

proposto é adequado comportando a especificação de módulos transversais aos diversos níveis 

da hierarquia cognitiva, bem como dependências e sobreposições entre módulos. Foram, 

ainda, dados indicativos de como a hierarquização de mapeamentos pode produzir substratos 

de suporte a processos cognitivos elaborados. O conteúdo apresentado no nível 

Representacional/ Algorítmico é indicativo de que além de biologicamente plausível o modelo 

proposto é computacionalmente realizável. 

Na seqüência, os capítulos 6, 7 e 8 apresentam a realização de parte do modelo 

proposto. O Capítulo 6 apresenta o Mapa Auto-Organizável Crescente que Aprende 

Topologia – GTLSOM (Growing Topology Learning Self-Organizing Map) desenvolvido 

com a finalidade de suprir os requisitos da camada 2 (Mapeamento Básico) do modelo 

proposto. Nos Capítulos 7 e 8 o modelo proposto é validado com a realização de um 

subconjunto dos módulos que compõem a solução proposta. Nestes, o GTLSOM foi 

empregado como ferramenta base para a realização das tarefas envolvendo o mapeamento de 

percepções. 
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6 Mapa Auto-Organizável Crescente que Aprende Topologia 

Este capítulo apresenta o Mapa Auto-Organizável Crescente que Aprende Topologia - 

em inglês Growing Topology Learning Self-Organizing Map (GTLSOM) - desenvolvido 

como parte da realização do modelo proposto nesta tese. O desenvolvimento deste modelo de 

rede neural serviu de base para a publicação de artigos completos nos seguintes eventos: IEEE 

International Joint Conference On Neural Networks (DalleMole & Araújo, 2008a); Simpósio 

Brasileiro de Redes Neurais (DalleMole & Araújo, 2008b). Outro no periódico Neural 

Computation (DalleMole & Araújo, 2010) e um capítulo de Livro (DalleMole et al., 2010). 

O GTLSOM é uma variante dos diversos modelos de mapas SOM incrementais 

apresentados no Capítulo 4. O GTLSOM aprende a topologia de um espaço W ¹ j� 

produzindo, rapidamente, uma triangulação que segue a dimensionalidade da distribuição das 

amostras. O mapa final preserva a distribuição topológica das amostras e reflete a 

dimensionalidade dessa distribuição, a qual pode ser diferente da dimensionalidade do espaço 

que contém as amostras. 

A dinâmica do modelo GTLSOM é governada pelos conceitos de correlação, indução, 

dominância e regiões de Voronoi (Aurenhammer & Klein, 1996). Esses conceitos são usados 

para definir uma nova regra de aprendizado denominada de Aprendizado Competitivo 

Hebbiano de Conexões - Competitive Connection Hebbian Learning (CCHL) - a qual supera 

uma dificuldade encontrada na aplicação da regra de Aprendizado Competitivo Hebbiano 

(CHL) proposta por Martinez (1993). Na CHL a inserção de conexões considera somente os 

dois nodos mais próximos da amostra atual, tendo sido detectado que, sob certas 

circunstâncias, esta regra é incapaz de produzir uma triangulação completa. Malhas 

produzidas com a CHL geralmente apresentam buracos em forma de losangos, pentágonos e 

hexágonos. Diferentemente, a regra CCHL considera o triângulo formado pelos três nodos 
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mais próximos da amostra atual e insere a conexão que representa o lado mais próximo da 

amostra atual. 

O algoritmo do GTLSOM possui nove passos: (i) determinação dos parâmetros; (ii) 

captura de uma nova amostra; (iii) recuperação dos três nodos mais próximos da amostra 

corrente; (iv) inserção de novos nodos; (v) adaptação; (vi) fusão de nodos; (vii) determinação 

da conexão que captura a amostra corrente; (viii) inserção ou substituição de conexões; e (ix) 

remoção ou substituição de conexões. Na seqüência, o algoritmo do GTLSOM é discutido 

considerando o seu conjunto de parâmetros e os operadores que realizam os passos acima. 

6.1 Conjunto de Parâmetros 

A parametrização do modelo GTLSOM é composta por quatro valores reais: F�=>, �, �a��� e �����; 

F�=> Erro local máximo, cujo valor está diretamente relacionado com o 

comprimento esperado para os lados dos triângulos que compõem o mapa. 

� Coeficiente ou taxa de aprendizagem, determina o grau de influência de 

cada estimulo sobre a configuração corrente do mapa. 

a��� Menor valor aceito para o coeficiente de similaridade relativa entre os 

lados de cada triângulo. Geometricamente, esse parâmetro especifica o 

maior ângulo permitido para um triângulo em processo de formação e para

identificação e destruição de triângulos cuja configuração é 

demasiadamente discrepante da eqüilateral. O valor deste parâmetro 

equivale ao cosseno do ângulo especificado. 

����� Coeficiente de correlação mínima requerida entre a ativação dos nodos nos 

extremos de uma conexão que está para ser criada. Esse parâmetro governa 

a percepção de continuidade na distribuição das amostras impondo 

restrição à formação de conexões entre regiões próximas, porém 

descontínuas, tais como superfícies paralelas próximas uma da outra. 

Informações sobre as funções, ajuste de valores e propriedades dos parâmetros são 

apresentadas nas próximas seções. 
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6.2 Mapa Inicial 

O GTLSOM é um mapa com crescimento incremental, no qual nodos e conexões são 

criados em função das amostras apresentadas. No estágio inicial, GTLSOM é um mapa vazio p � ¾îÀ, o primeiro nodo é inserido com a apresentação da primeira amostra. Novos nodos 

são inseridos quando atendidos os critérios requeridos pelo operador de inserção de nodos. A 

regra de aprendizagem CCHL, que insere conexões entre nodos, requer que o mapa tenha, no 

mínimo, três nodos, deste modo, o processo de inserção de conexões se inicia somente após a 

inserção do terceiro nodo. As relações de vizinhança de cada nodo são representadas pelas 

respectivas conexões e definem a topologia da distribuição espacial das amostras. 

6.3 Operador de Inserção de Nodos 

A inserção de nodos tem por objetivo distribuir nodos de modo a representar, de forma 

homogênea, todas as regiões do espaço de entrada com densidade amostral positiva. 

No GTLSOM, cada nodo *� possui um vetor de pesos associado, qr,, e representa um 

conjunto de amostras apresentadas durante o processo de aprendizado. Cada nodo é tido como 

sendo o centro de um campo receptivo na forma de uma hiperesfera com raio F�=> e qualquer 

amostra � situada no interior dessa hiper-esfera é considerada mapeada. Assim, a inserção de 

um novo nodo é considerada como inicialmente viável quando for apresentada uma amostra � 

que não está dentro do campo receptivo de nenhum dos nodos atualmente presentes no mapa. 

A criação de uma conexão pressupõe a sinalização de uma continuidade entre dois 

nodos já existentes, a qual se dá em função de novas amostras terem sido capturadas naquela 

região. Assim, ao ser criado, um nodo o�!"! não possui nenhuma conexão e seu vetor de 

pesos qrïðñð é igual à amostra � que provocou a sua inserção. 

O GTLSOM tem por objetivo produzir um mapa cujas unidades básicas sejam 

triângulos aproximadamente eqüiláteros e com aproximadamente a mesma área. Em um 

triângulo eqüilátero, para que todo o espaço seja mapeado, as hiper-esferas que determinam os 

campos receptivos dos nodos em seus vértices precisam se intersectar no centro do triângulo. 

Logo, o raio dessas hiper-esferas 6�F�=>8 tem de ser igual a dois terços da altura do triângulo, 

assim o comprimento desejado dos lados 6e�=>8 pode ser obtido por 

e�=> � F�=>ò³�7� (32)
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No GTLSOM, os nodos sofrem a ação do operador de adaptação (Seção 6.4). O 

processo de adaptação pode mover um nodo para o interior do campo receptivo de outro 

nodo, disparando um processo de fusão (Seção 6.5). O GTLSOM busca evitar a fusão de 

nodos recém-inseridos considerando uma hiper-esfera com raio �e����z% (Equação 33) ao redor 

de cada nodo já existente ao invés de uma hiper-esfera com raio �F�=>. Portanto, para induzir 

a inserção de um novo nodo, a amostra atual � precisa ser tal que satisfaça a Equação 34. 

e����z% � e�=> � F�=> �Y� (33)

ersrïðñð � ¦qrs � qrïðñð¦ � ¦qrs � �¦ ² e����z% Y (34)

em que qrs e qrïðñð são os vetores modelo dos nodos ot e o�!"! respectivamente e �7 � é a 

distância Euclidiana. 

No exemplo da Figura 16 uma amostra � capturada na região cinza escuro ao redor do 

nodo ot e fora da esfera com raio �e����z% irá provocar a inserção de um novo nodo. A faixa 

entre �e����z% e �F�=> consiste de uma folga na qual o novo nodo pode ser livremente 

movimentado pelo processo de adaptação sem ensejar a sua remoção. 

1u

maxe

0u
insertd

�

 

Figura 16 – Área de inserção de um novo nodo. A inserção de um novo nodo ocorre 
quando a amostra atual encontra-se fora do campo receptivo do nodo mais próximo a 
ela. 

6.4 Operador de Adaptação dos Vetores de Peso 

O operador de adaptação do modelo SOM (Kohonen & Ritter, 1989) move o nodo 

vencedor ot, em direção à amostra atual � segundo a taxa de aprendizado �: 
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qrs � qrs � �ä� � qrså7� (35)

Este esquema de adaptação produz bons resultados quando as amostras são 

aleatoriamente selecionadas a partir de uma base de dados pré-construída. Entretanto, 

apresentará falhas se as amostras forem apresentadas em uma seqüência na qual cada nova 

amostra é similar à anterior (próxima no espaço amostral). Neste caso, um único nodo é 

continuamente sinalizado como vencedor para a amostra atual e move-se acompanhando o 

deslocamento da amostra. No modelo GWR (Marsland et al., 2002) esse problema é 

endereçado por um esquema de saturação que inibe a capacidade de um nodo responder para 

além de um determinado número máximo de amostras. 

O esquema de adaptação aplicado no modelo GTLSOM é composto por dois 

operadores que atuam em momentos distintos sendo mutuamente excludentes. Dada uma 

amostra �, GTLSOM determina os três nodos (otY o«Y o�) mais próximos: 

i6�8 � � ¾otY o«Y o�À�Ò�¦qrs � �¦ ¨ ¦qró � �¦ ¨ ¦qrô � �¦ ¨ ¦qr, � �¦�
©o� ¥ p � ¾otY o«Y o�À7 (36)

Os nodos ot, o« e o� formam um triângulo imaginário � determinando um plano 3 

que contém �. O GTLSOM considera o prisma � definido pelos três planos ortogonais a 3 

através dos lados do triângulo �. Assim, o operador de adaptação (Equação 35) é aplicado se 

a amostra atual � estiver fora do prisma � (Figura 17 (a)) ou o triângulo � não estiver 

completamente formado, isto é, se os nodos ot, o« e o� não estejam todos interconectados 

entre si. Entretanto, se as conexões ursYró, ursYrô e uróYrô existem e a amostra � está dentro do 

prisma � (Figura 17 (b)), então a amostra � está localizada em uma região já mapeada. Deste 

modo, a única informação útil a ser derivada é a distância local entre a amostra e o plano 3 . 

Neste caso, a adaptação é obtida pela rotação do triângulo � sobre um eixo imaginário através 

de uróYrô (Equação 37), reduzindo a distância entre o plano 3 e a amostra �. 

qrs � qrs � �����e63Y �8Y� (37)

em que �� = vetor normal do plano 3 e e63Y �8 = distância Euclidiana entre � e o plano 37 
A aplicação deste operador impede que a apresentação de amostras repetitivas ou 

altamente correlacionadas produza uma movimentação, do nodo vencedor, capaz de modificar 

a configuração eqüilateral dos triângulos. 
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(a)  (b) 
Figura 17 – Posição da amostra � em relação ao prisma �: a) A amostra � está fora do 
prisma � e portanto aplica-se a adaptação definida pela Equação 35; b) A amostra � 
está dentro do prisma�� logo aplica-se a adaptação definida pela Equação 37. 

O esquema de adaptação com dois operadores habilita o GTLSOM a mover nodos de 

borda na direção das bordas do espaço amostral e também contribui para o aparecimento de 

uma configuração de triângulos praticamente eqüiláteros (DalleMole & Araújo, 2008) como 

ilustrado na Figura 18. 
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(a) (b) 

Figura 18 – Operador de adaptação contribui para o aparecimento de triângulos 
eqüiláteros: (a) Uma amostra � capturada fora do prisma definido pelos respectivos três 
nodos mais próximos; (b) a nova configuração após a aplicação do operador de 
adaptação. 

Na Figura 18, a amostra � está fora do prisma � (ot, o«, o�), portanto é aplicado o 

operador de adaptação do modelo SOM (35) o qual move o nodo �ot em direção a � 

resultando em uma configuração mais uniforme e regular Figura 17 (b). A probabilidade de 

ocorrência de configurações similares à da Figura 17 (a) decresce com a maturação do 

processo de mapeamento, ou seja, à medida que os triângulos se aproximam da 

equilateralidade. 
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6.5 Operador de Fusão 

GTLSOM não impõe qualquer restrição à distribuição ou ao processo de captura e 

apresentação das amostras, em conseqüência, bordas próximas, sob a forma de “fissuras”, 

podem aparecer durante o processo de mapeamento. O operador de inserção de nodos 

assegura que a distância entre dois nodos seja inicialmente sempre maior ou igual a e����z%, 
entretanto, todos os nodos estão sujeitos a serem reposicionados pelo operador de adaptação. 

Ao ser reposicionado, um nodo pode invadir o campo receptivo de outro produzindo 

triângulos indesejados, triângulos com pelo menos um lado substancialmente menor do que o 

esperado (ué�2�I�Fk-é º e�=>). 

GTLSOM elimina fissuras (Figura 19 (a)) através do operador de fusão, similar ao 

operador de colapso (Hoppe, 1994), que funde os nodos das extremidades de uma conexão 

com comprimento menor que um valor predefinido. GTLSOM considera �F�=> como limite 

de proximidade, assim dada uma amostra �Y os dois nodos mais próximos ot e o« são 

fundidos em um só sempre que a distância entre eles for menor que �F�=>, mesmo que não 

exista uma conexão entre eles. O novo nodo é obtido pela média entre os vetores modelos dos 

nodos ot e o« (38) e recebe todas as respectivas conexões (Figura 19 (b)). 

qrïðñð � ¯7½äqrs � qróåY� (38)
em que qrïðñð é o vetor de pesos do novo nodo; qrs e qró são os vetores de peso dos nodos ot e o«. 

0u1u 0u1u
newu

 
(a) (b) 

Figura 19 – Visualização do colapso (fusão) de duas unidades, õ� e õ´ em õ� e õ�ö÷ö . 

Comparativamente, o operador de fusão do GTLSOM sintetiza os operadores de 

“colapso de meio-arco” e “junção de bordas” encontrados no modelo Neural Mesh 

(Ivrissimtzis et al., 2004a). 
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6.6 Aprendizado de Conexões Competitivo Hebbiano – Competitive
Connection Hebbian Learning – CCHL 

GTLSOM introduz uma nova regra de Aprendizado Competitivo Hebbiano de 

Conexões em substituição à regra CHL (Competitive Hebbian Learning) proposta por 

Martinez & Schulten (1991). Em muitas aplicações, onde o objetivo é produzir um 

mapeamento, é interessante alcançar uma triangulação completa e nesse ponto CCHL é mais 

efetiva que CHL. 

A regra CHL executa uma competição entre todos os nodos no mapa e os dois nodos 

mais próximos à amostra atual são selecionados para serem conectados. Apesar de seus 

méritos, CHL é incapaz de produzir uma triangulação completa em alguns casos. Sejam, por 

exemplo, quatro nodos formando um quadrilátero sem qualquer diagonal e uma amostra � tal 

como representado na Figura 20 (a). Nesta configuração, os nodos mais próximos de � são 

respectivamente �ot e o«, assim CHL sinaliza a inserção de uma conexão entre eles. 

Entretanto, esses nodos já estão conectados e adicionalmente para completar a triangulação é 

necessário inserir uma conexão entre �o« e�o� formando dois triângulos. 

�
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(a) (b) 

Figura 20 – Triangulação local: a) quadrilátero; b) Pentágono; Em ambos os casos a 
regra CHL falha enquanto que CCHL produz uma triangulação local completa. 

Na Figura 20 (b), a triangulação ideal consiste em inserir um nodo no centro do 

pentágono. Entretanto, qualquer amostra � capturada dentro do pentágono não pode provocar 

a inserção de um novo nodo em razão da restrição de esfera vazia com raio �F�=> (e����z% no 

GTLSOM). Por outro lado, toda e qualquer amostra � interna ao pentágono tem como mais 

próximos dois nodos consecutivos e, assim, CHL sempre sinaliza a inserção de uma conexão 
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lateral, não sendo capaz de completar a triangulação interna ao pentágono. 

Na CCHL, a competição ocorre em duas fases distintas: A primeira fase consiste em 

determinar os três nodos mais próximos da amostra atual; Na segunda fase esses três nodos 

são considerados vértices de um triângulo cujos lados representam as conexões virtuais que 

podem ser estabelecidas, a conexão virtual mais próxima da amostra � é então definida como 

vencedora. Os fundamentos da regra de aprendizado CCHL são discutidos na seqüência. 

6.6.1 Diagrama de Voronoi de Conexões 

Dado um espaço j� e um conjunto p de nodos, sendo qr, ¥ j� o vetore de pesos 

associado a cada nodo o� ¥ p, juntamente com a noção da “influência” que um nodo o� 
exerce sobre um ponto qm ¥ j�. A região de Voronoi (V�) de um nodo o� consiste de todos 

os pontos qm para os quais a “influência” de o� é mais forte do que a de qualquer outro nodo o@ ¥ p�Y � ; I, adaptado de Aurenhammer & Klein (1996). Deste modo, a região de Voronoi 

de um nodo o�, V�6o�8, em um mapa p contido em j� é formalmente definida pela Equação 

39. O diagrama contendo a representação dos nodos e de suas respectivas regiões de 

influência, uma decomposição celular do espaço j� em hiper-poliedros convexos, é 

denominado diagrama de Voronoi e denotado por V6p8. A Figura 21 (a) ilustra essa 

decomposição no espaço j� 

V�6o�8 � �� ¥ j��Ò�¦qr, � �¦ ¨ øqrA � �ø ©o@ ¥ p Y I ; �Y (39)

A Delaunay Tessellation (Delaunay, 1934) de ), K�6p8, é obtida conectando-se os 

pares de nodos o� e o@ de p para os quais existe um círculo, passando por o� e o@, que não 

contém qualquer outro nodo. E se K�6p8 não contém nenhum conjunto com quatro nodos co-

circulares, então K�6p8 é um dual do diagrama de Voronoi V6p8, chamado de Triangulação 

de Delaunay (Aurenhammer & Klein, 2000). 

Definição 27  – Região de Voronoi de Conexão 

Dada uma tessellation K�6p8, toda e qualquer conexão ur,YrA possui uma região, ao 

seu redor, na qual a sua influência é maior do que a de qualquer outra conexão ur{YrÙ ¥K�6p8��©nY B� ; IY �. Essa região de Voronoi, V^6ur,YrA8,  é formalmente definida por 

V^ Ûur,YrAÜ � �� ¥ j��Ò��e Ûur,YrAY �Ü ¨ e�ur{YrÙY ��  © ur{YrÙ ; ur,YrA ¥ �K�6p8. (40)
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Os limites de uma V^ Ûur,YrAÜ são os segmentos de reta conectando os nodos em suas 

extremidades ao incenter6 dos triângulos para os quais ur,YrA é um lado. O diagrama de 

Voronoi de conexões de uma K�6p8, V$6p8, é uma decomposição celular do espaço em 

hiper-poliedros. Cada célula de Voronoi ao redor de uma conexão ur,YrA contém todos os 

pontos que são mais próximos de ur,YrA do que para qualquer outra conexão ur{YrÙ. Um 

exemplo de diagrama de Voronoi de conexões no espaço j� é dado na Figura 21 (b). 

Se todos os triângulos em K�6p8 são eqüiláteros, então V$6p8 é igual ao diagrama de 

Voronoi de segunda ordem (Martinez & Schulten, 1994). Cada poliedro Vr,YrA em um 

diagrama de Voronoi de segunda ordem contém todos os pontos para os quais o� e o@ são os 

nodos mais próximos, Vr,YrA é definido por 

Vr,YrA � Ô� ¥ j��Ò¦� � qoI¦ ¨ ¦� � qoù¦ ú ¦� � qoû¦ ¨ ¦� � qoù¦Õ�©�n ; IY �7 (41)

(a) (b) 
Figura 21 – Diagramas de Voronoi no espaço j�: a) diagrama de células de Voronoi das 
regiões de “influência” dos nodos; b) diagrama de Voronoi das regiões de “influência” 
das conexões. 

Os conceitos acima constituem a base para a especificação da regra de aprendizado 

competitivo hebiano de conexões CCHL, a qual é formalmente definida a seguir. 

Definição 28  – Conexão Vencedora na Regra CCHL 

Dada uma amostra � e os três nodos mais próximos ¾�otY �o«Y �o�À, a conexão 

vencedora é a que está mais próxima da amostra �. 

i.                                                 �
6 Ponto eqüidistante dos lados do triângulo. 
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Dados os três nodos mais próximos da amostra atual �, determinados pela Equação 36, 

formando um triangulo �. O incenter q��$ de � é determinado por (42).  

q��$ � ¦qró � qrô¦7qrs � ¦qrs � qrô¦7qró � ¦qrs � qró¦7qrô¦qrs � qró¦ � ¦qrs � qrô¦ � ¦qró � qrô¦ �7� (42)

A conexão vencedora u���, entre o� e o@, para a amostra � é aquela que satisfaz as 

condições a seguir: q��$ � qr,¦q��$ � qr,¦ 7� ¨ � � � qr,¦� � qr,¦ 7�Y 
,com � � qrA � qr,øqrA � qr,ø7 (43)q��$ � qrAøq��$ � qrAø 7 6��8 ¨ � � � qrAø� � qrAø 7 6��8 

A Equação 43 não assegura uma conexão vencedora para toda e qualquer amostra �. 

Amostras capturadas a uma distância maior que a distância entre o incenter e os lados do 

triangulo � não produzem uma indicação de conexão vencedora. Isto pode ocorrer quando a 

amostra atual não pertence à região de Voronoi de nenhuma das três possibilidades de 

conexões consideradas. 

6.7 Operador de Inserção de Conexão 

O principal objetivo da inserção de conexões é obter uma triangulação de Delaunay 

(Delaunay, 1934) completa e válida. Dada uma amostra � e a indicação da conexão vencedora u���, GTLSOM impõem três condições que precisam ser satisfeitas pela conexão que está 

para ser criada: i) que o coeficiente de correlação � (Equação 44) entre a ativação de o� e o@ 
satisfaça a Equação 45; ii) que o coeficiente de similaridade a entre o� e o@ com respeito ao 

nodo om�Y n ¥ R¯Y±YT�Y n ; IY � seja maior ou igual a a���; iii) que a conexão u��� não 

intercepte nenhuma região de Voronoi de outras conexões. 

A primeira condição verifica a continuidade do espaço das amostras entre os nodos o� 
e o@; a condição (ii) assegura a formação de triângulos aproximadamente eqüiláteros; e a 

condição (iii) procura impedir a criação de conexões que resultem em superposições. 

Coeficiente �
O coeficiente � é calculado pela Equação 44 e os valores válidos estão no intervalo 

definido pela Equação 45. 
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� � � Û�¼qü,Ü7ÛqüA¼qü,ÜøqüA¼qü,øô � Y ¦� � qr,¦ ¨ ø� � qrAø, (44)

���� ¨ � ¨ ± � ����Y ���� ¥ R¯Y¯ ¸ ¯Y½T. (45)

O coeficiente � indica a projeção da amostra � sobre a conexão entre os nodos o� e o@, 
como ilustrado na Figura 22. O valor de � cresce à medida em que a projeção se aproxima do 

ponto médio da conexão ur,YrA e indica a continuidade do espaço amostral. Os efeitos da 

valoração do parâmetro ���� podem se visualizados na Figura 23. 

�

�
iu ju

 

Figura 22 – Visualização do coeficiente � como uma projeção da amostra sobre a 
conexão candidata.  

(a) ���� � ¯Y¯½ (b) ���� � ¯Y 

(c) ���� � ¯Y³ (d) ���� � ¯Yý½ 

Figura 23 – Efeito da variação do valor do parâmetro �����. 
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O parâmetro ���� especifica o nível mínimo de correlação entre a amostra � e o vetor 

de pesos de cada um dos nodos nas extremidades da conexão que está para ser criada. A 

inserção de novas conexões é facilitada à medida em que o valor de ����� se aproxima de 

zero. Por outro lado, a capacidade de distinção entre partes distintas, porém próximas entre si, 

cresce à medida em que ����� se aproxima de 0,5 reduzindo a probabilidade de inserção de 

uma conexão cruzando uma região de descontinuidade no espaço amostral. Um valor de ������ próximo de 0,5 exige que a projeção da amostra � sobre a conexão que está para ser 

criada esteja próxima do ponto médio dessa conexão, sinalizando uma alta probabilidade de 

continuidade no espaço amostral. Deste modo, é possível controlar a capacidade de 

distinção/generalização do GTLSOM variando o valor do parâmetro ������. Outra 

conseqüência é que a densidade de amostragem necessária para a obtenção de uma 

representação adequada é função de �����. 

 

Coeficiente a
O coeficiente a é uma medida de similaridade entre dois nodos �o�� e o@ referenciados 

em um terceiro nodo om. Geometricamente, a representa o cosseno do ângulo entre os vetores þ � qr, ��qr{�e Á � qrA ��qr{, logo, a ¥ R�±Y±T. A inserção de uma nova conexão no 

interior de uma configuração na forma de pentágono regular (Figura 20 (b)) requer a��� �ëìÓ�6±¯��8 dado que este é o ângulo entre cada dois lados consecutivos. Entretanto, se a��� Ö �± o algoritmo se torna ineficiente gerando conexões que são rapidamente removidas 

porque produzem triângulos com grande variação no comprimento de seus lados. O 

coeficiente a é determinado por: 

a � qr, � qr{¦qr, � qr{¦ S qrA � qr{øqrA � qr{ø 7 (46)

Detecção de Conexões Sobrepostas 

A restrição (iii) sentencia: a conexão vencedora u��� não intercepta nenhuma região de 

Voronoi de outras conexões. Os cruzamentos mais comuns podem ser detectados aplicando 

CCHL para verificar se a amostra corrente � não é capturada pela região de Voronoi de 

nenhuma conexão (ur{YrN�Y - ; IY �) existente, entretanto, essa regra INSUCESSO em casos 

como o da Figura 24 a seguir: 
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Figura 24 – Sobreposição de conexão não detectada pela CCHL. 

Neste exemplo, em resposta à apresentação da amostra �, CCHL sinaliza a inclusão da 

conexão ursYrô, interceptando a região de Voronoi da conexão uróYr�. Entretanto, como a 

amostra � é externa à região de Voronoi dessa conexão, CCHL encontra-se incapacitada de 

perceber a intersecção a partir de �. Casos como estes são facilmente evitados considerando-

se o ponto médio (�) da nova conexão (Equação 47) em substituição à amostra �. Além disso, 

esta substituição permite restringir a busca às conexões que partem de om em direção a � 

(Equação 48). 

� � ¯Y½ Ûqr, � qrAÜY� (47)

þm% S þm� ² �þm� S þm��wke�þm% S þm� ² þm@ S þm� Y
(48) þm� � qr, � qr{¦qr, � qr{¦ þm@ � qrA � qr{øqrA � qr{ø�

 þm% � qrN � qr{¦qrN � qr{¦ þm� � ��qr{¦� �qr{¦�7�
Coeficiente d

Detectada a intersecção de u��� com a região de Voronoi de outra conexão ur{YrN 
existem duas ações possíveis: 1) abortar o processo de inserção da nova conexão; 2) remover 

a conexão ur{YrN e inserir u���. A seleção da ação a ser efetivada considera os respectivos 

coeficientes de indução d${ e d$�,ï e escolhe a ação que preserva a conexão com maior 

coeficiente d. O valor do coeficiente d�é obtido da Equação 49. 
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d � �± � Ò� � ¯7½Ò � e6ur,YrAY �8øur,YrAYø 	¼«Y (49)

com e Ûur,YrAY �Ü � ø
qr, � � æqrA � qr,ç� � �ø Y
e øur,YrAø � øqrA � qr,ø Y

em que qr, e qrA são os vetores modelo dos nodos nas extremidades da conexão ur,YrA. 
O coeficiente d representa a excitação da conexão como uma função direta das 

amostras capturadas em sua região de Voronoi. O valor máximo de d é 1 e decresce em 

função do coeficiente � e inversamente em função da distância entre a amostra � e a linha que 

passa através da conexão ( Figura 25). 

 
Figura 25 – Decaimento do coeficiente 	 em função do coeficiente � e da distância entre 
a conexão e a amostra �. O valor de 	 informa o quanto a conexão esta ajustada à 
conformação da topologia do espaço das amostras. O valor de 	 é considerado quando 
da remoção de uma entre duas conexões. 

Cada conexão mantém o valor do seu coeficiente de indução d para fins de 

comparação futura, esse valor é atualizado toda vez que a conexão é sinalizada como 

vencedora pela CCHL, de modo que a conexão mantém sempre o seu maior valor. O principal 

efeito desse mecanismo é a sobrevivência das conexões que melhor se ajustam às dobras do 

espaço das amostras. Em áreas com alto grau de curvatura podem aparecer conexões que não 

representam fielmente essas quinas (Figura 26). Na ocorrência de sobreposições, GTLSOM 
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usa o valor de d para identificar a conexão que melhor se ajusta à conformação do espaço 

amostral, removendo aquela com menor valor de d. 

�

Figura 26 – Substituição de conexão em função do coeficiente 	; a amostra corrente 
induz uma conexão com valor maior para o coeficiente 	 do que a conexão sobreposta 
existente a qual é removida. 

6.8 Operador de Remoção de Conexão 

O principal objetivo do GTLSOM é gerar uma malha cujo elemento básico de 

construção seja o triângulo eqüilátero. Entretanto, os processos de criação de nodos e de 

conexões não são capazes de gerar, por si só, uma distribuição compatível com este objetivo. 

Conexões longas ué�2�I�Fk-é £ e�=> combinadas com conexões normais ué�2�I�Fk-é _ �e�=> produzem triângulos que estão muito distantes de serem eqüiláteros 

(Figura 27 (a)) enquanto que conexões sobrepostas produzem triângulos sobrepostos (Figura 

27 (b)). 

0u 1u

2u

�

 

1u

2u0u
�

 

(a) (b) 

Figura 27 – Configurações com conexões a serem removidas: a) uma conexão longa; b) 
conexões sobrepostas. 
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O operador de remoção de conexões do GTLSOM é composto por dois sub-

operadores auto excludentes: o primeiro é baseado no operador de remoção de conexões do 

modelo ITM (Jockusch & Ritter, 1999) e remove conexões longas; o segundo detecta e 

remove conexões sobrepostas, eliminando a formação de triângulos sobrepostos. 

O operador de remoção de conexões do modelo ITM considera as conexões do nodo 

vencedor ot como candidatas à remoção. Uma conexão ursYr{ é removida sempre que o nodo o« estiver contido na esfera de Tales com diâmetro �ursYr{, como ilustrado na Figura 28. Em 

termos geométricos, este operador determina o ângulo a entre os vetores þ � qrs � qró e Á � qr{ � qró, a conexão �ursYr{ é removida sempre que a ² ô. 

0u

1u
�

ku

 
Figura 28 – Remoção de conexão a partir do conceito de esfera de Tales. 

O GTLSOM modifica este operador adaptando-o a seus requisitos. Os nodos �o� e o@ 
nas extremidades da conexão vencedora u��� são considerados em substituição aos nodos �ot 

e o«; Na seqüência, são consideradas candidatas à remoção apenas as conexões �ur,Yr{ que 

satisfizerem a Equação 50, onde o nodo �o� é mais próximo da amostra atual � do que o nodo o@. Além disto, no GTLSOM o parâmetro a��� substitui o valor fixo �ô do modelo ITM, 

conseqüentemente, uma conexão ur,Yr{ é removida sempre que a Equação 51 é satisfeita. 

qr{ � qr, S � � qr, » ¯�Y ©n ; � Y (50)qr, � qrAøqr, � qrAø 7 qr{ � qrAøqr{ � qrAø ° a���7 (51)

Este operador remove conexões longas (Figura 27 (a)) eficientemente, entretanto, a 

remoção da conexão indicada resulta em um losango sem nenhuma diagonal. Em casos como 
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este, uma nova conexão deveria ser inserida entre os outros dois vértices do losango, para 

manter a triangulação local completa. Assim, GTLSOM usa o operador de troca (swap) como 

proposto por Hoppe (1994). 

A detecção de conexões sobrepostas é realizada aplicando CCHL para verificar se o 

ponto médio da conexão u��� é capturado pela região de Voronoi de alguma das conexões que 

partem do nodo oposto no triângulo formado por �ot, o« e o�, como discutido na Seção 6.7. 

Detectada uma superposição (Figura 27 (b)), o operador remove a conexão com o menor valor 

de d, calculado segundo a Equação 49. 

6.9 Algoritmo 

Nesta Seção o pseudocódigo do modelo GTLSOM é apresentado, o algoritmo resume 

a dinâmica do processo de mapeamento. 

1. Dados os valores do conjunto de parâmetros (Seção 6.1); 

2. Criar um mapa vazio (Seção 6.2); 

3. Enquanto a condição de término não for satisfeita 

3.1. Capturar uma amostra �;
3.2. Executar o operador de inserção de nodos (Seção 6.3);

� Se um nodo foi criado ou o mapa possui menos de três nodos, retornar 
ao passo 3; 

3.3. Construir o conjunto i6�8 com os três nodos mais próximos da amostra �
empregando a Equação 36;

3.4. Executar o operador de adaptação (Seção 6.4); 

3.5. Executar o operador de fusão com o par otY o« (Seção 6.5); 
� Se a fusão ocorreu, retornar ao passo 3; 

3.6. Determinar se existe uma conexão vencedora u��� para a amostra �
(Seção 6.6);

3.7. Se a conexão vencedora (u���) ainda não existir 
� Executar o operador de inserção de conexão (Seção 6.7); 

� Se uma nova conexão foi inserida, retornar ao passo 3; 

3.8. Senão

� Atualizar o coeficiente d da conexão u���;
� Executar o operador de remoção de conexão; 

Fim_Enquanto;
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6.10 Preservação da Topologia 

No senso comum, a preservação da topologia é entendida como sendo o grau com que 

um mapeamento preserva as informações sobre a continuidade do espaço de entrada. A 

preservação da topologia implica na equivalência entre a continuidade do mapa gerado e a 

continuidade do espaço de entrada, para todos os nodos do mapa e suas respectivas 

vizinhanças (Vilmann, 1999). 

Definição 29  

Um grafo X com seus vértices I associados a pontos ��� forma um mapa que preserva 

a topologia de um espaço amostral (manifold) ·, se existem um mapeamento Q · � X que 

leva grupos de amostras vizinhas em · a nodos vizinhos em X; e seu inverso Q¼«  X � · 

que leva nodos vizinhos em X a locais vizinhos em · (Martinez, 1994). 

Do operador de inserção (Seção 6.3) vem que toda e qualquer amostra � é categorizada 

por um nodo o� ¥ p, ou produz a inserção de um novo nodo o��� com vetor de pesos qrïO� � �. Ou seja, um mapeamento Q que leva grupos de amostras � a nodos o� em�p. 

Q · � p | Q6�m8 � o�Y ��m ¥ ·Y o� ¥ p. (52)

O mapeamento inverso Q¼« levando cada nodo o� ¥ p a uma amostra �m ¥ ·, é 

verificado a partir do fato de que a inserção de um nodo o��� se dá com qrïO� � �. 

Q¼« p � · | Q¼«6o�8 � �mY o� ¥ pY �m ¥ ·. (53)

A existência dos mapeamentos Q e Q¼« é suficiente para provar que o GTLSOM 

produz um mapa que preserva a topologia. Além disso, no GTLSOM a regra de aprendizado 

de conexões (CCHL) define conexões a partir da apresentação de amostras no interior das 

respectivas regiões de Voronoi e a criação de uma conexão, �ur,YrA, entre os nodos o� e o@ é 

restringida pelo coeficiente � o qual é uma medida acerca da continuidade de L entre qr, e qrA. 

6.11 Determinação da Ativação de Cada Nodo 

No GTLSOM o índice de ativação de cada nodo *� é determinado como uma função 

da sua distância em relação à amostra atual e considera uma curva gaussiana com � � F�=>: 
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wr, � Ff2 ¬�¦�Yqr,¦�7 F�=>� ®Y (54)

em que wr, é a ativação do nodo o� e �S� é a distância euclidiana entre a amostra � e o vetor 

modelo qr,. 

6.12 Indexação no Espaço N-Dimensional 

A eficiência computacional do modelo GTLSOM está intimamente ligada ao processo 

de busca pelos três nodos mais próximos da amostra �, uma vez que a aplicação da CCHL 

requer que essa busca seja executada a cada nova amostra. Sem o uso de um sistema de 

indexação, o processo de encontrar a vizinhança de uma amostra irá requerer o cálculo da 

distância entre esta e todos os nodos já existentes no mapa, logo o tempo de processamento 

cresce linearmente com o número de nodos. 

Considerando o exposto acima, na implementação do GTLSOM foi empregada a 

estrutura de indexação em árvore n-dimensional (KD-Tree) (Bentley, 1975). Essa estrutura de 

indexação consiste de n (n � k) níveis de árvores binárias encadeadas. Cada um desses níveis 

faz uso da n-ésima componente da amostra � como critério de indexação. A busca pela 

posição de armazenamento do nodo correspondente a amostra � é iniciada a partir da raiz da 

estrutura com a determinação da posição da primeira componente de �; na seqüência a busca 

desloca-se para árvore que representa a segunda componente, e assim, sucessivamente até a 

determinação da localização da n-ésima componente em uma das folhas da n-ésima árvore 

binária. Cada folha da estrutura em árvore n-dimensional contém um hiper-cubo com 

dimensão n e arestas com comprimento �, o qual mantém uma lista de todos os nodos do 

mapa cujos vetores representam amostras no seu interior. 

Uma busca pelo nodo mais próximo de uma amostra � pode ser realizada com custo 

computacional �6�ì� �k8. O procedimento de recuperação dos nodos que compõem a 

vizinhança de uma amostra � considera sua posição no espaço n-dimensional com o centro de 

uma hiper-esfera com raio inicial igual aos lados de um hiper-cubo, o processo de busca 

considera então todos os nodos dentro dessa hiper-esfera. O raio da hiper-esfera é 

seqüencialmente incrementado até obter-se o número requisitado de nodos vizinhos. Logo, o 

custo para recuperar uma vizinhança de tamanho B é B7�6�ì� �k8, como B é constamte (B � ³) 

obtem-se �6�ì� �k8. 
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No GTLSOM, nodos podem ser movidos de posição em função do processo de 

adaptação e/ou de fusão. Entretanto, o algoritmo proposto por Bentley (1975) não prevê a 

possibilidade de movimentação dos nodos, o que poderia tornar o conteúdo dos hiper-cubos 

inconsistente. Deste modo, a aplicação da estrutura de indexação em árvore n-dimensional 

demanda por uma adaptação que incorpora o monitoramento da movimentação de um nodo 

para além dos limites do seu hiper-cubo, e um processo de realocação para o hiper-cubo 

adequado mantendo a indexação consistente. 

6.13 Conclusão 

Neste capítulo um novo modelo de rede neural chamado GTLSOM foi apresentado e 

discutido. O GTLSOM pertence à família de mapas auto-organizáveis (SOM) Kohonen 

(1982) e distingue-se de seus antecessores por não apresentar dependências em acumuladores 

de erro ou contadores de ciclos. O conjunto de parâmetros do novo modelo foi apresentado e 

sua influência no comportamento do modelo foi discutida ao longo do capítulo. Uma nova 

regra de aprendizado foi introduzida com a extrapolação do conceito de região de Voronoi de 

nodo para região de Voronoi de conexão. A dinâmica do algoritmo foi discutida com a 

apresentação dos operadores em termos de seus objetivos e funcionalidades. O pseudocódigo 

foi apresentado na Seção 6.9 e na Seção 6.10 foi demonstrado que o GTLSOM produz um 

mapa que preserva a topologia do espaço de entrada. Essa é uma característica importante no 

tocante ao emprego do GTLSOM em diferentes aplicações. Nesta tese, o GTLSOM foi 

empregado na obtenção do conceito de memória de percepções suportando os requisitos da 

Camada 2 (Mapeamento Básico) do modelo proposto no Capítulo 5. O GTLSOM foi ainda 

empregado na obtenção de mapas métricos locais e na obtenção de uma versão virtual do 

ambiente na forma de malha de triângulos. 



 
 

 
 

7 Reconstrução e Representação Topológica 

Neste capítulo a validação do modelo proposto no Capítulo 5 é discutida considerando 

a realização do módulos de Reconstrução (Seção 7.1) e Representação Topológica (Seção 

7.2). A realização destes módulos é apresentada e discutida considerando os processos 

cognitivos, os algoritmos e estruturas de dados e respectivas interdependências. 

7.1 Reconstrução (Módulo I) 

A realização deste módulo implica a elaboração de um algoritmo capaz de produzir 

uma malha de triângulos que represente as superfícies delimitantes do ambiente. Esta tarefa 

pode ser plenamente suportada pelo GTLSOM (Dalle Mole & Araújo, 2009). Logo, a 

reconstrução das superfícies do ambiente considera três etapas: i) obtenção de nuvens de 

pontos que representem as superfícies do ambiente (Subseção 7.1.2); ii) conversão de cada 

nuvem de pontos em uma malha de triângulos (Subseção 7.1.3); iii) obtenção da reconstrução 

global a partir do registro e da fusão das reconstruções parciais. A iteração entre estes 

processos e sua localização no modelo proposto é representada no diagrama de blocos da 

Figura 29. 

Figura 29 – Diagrama de Blocos do Módulo de Reconstrução.  
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O processo de registro de malhas, caixa inferior do diagrama de blocos da Figura 29, 

pode ser obtido de modo eficaz a partir do algoritmo do ponto mais próximo (Besl & McKay, 

1992) (Zhang, 1994) sendo considerado fora do escopo desta tese. 

7.1.1 Parâmetros 

O conjunto de parâmetros a serem definidos para este módulo resume-se ao conjunto 

de parâmetros do algoritmo do modelo de rede neural GTLSOM e sua estrutura de indexação 

KD-Tree como descrito descritos na Seção 6.1. O parâmetro F�=> define a granularidade da 

malha de triângulos e sua valoração deve considerar a fidelidade desejada para a 

representação. A valoração dos demais parâmetros é padrão (� º ±, a��� � ëìÓ�6±¯��8, ����� _ ¯Y½). 

7.1.2 Obtenção da Nuvem de Pontos 

Cada um dos sensores laser descritos na Subseção 5.2.1 produz um fluxo +�, �¾��t�,Y ¿ Y �%�,Y ¿ À, na qual �%�, é um vetor contendo as leituras do sensor *� durante a varredura 

realizada no instante de tempo - (Seção 5.2.2). A obtenção de um fluxo perceptivo na forma 

de nuvem de pontos é um processo Í realizado na Camada 1 (Sensorial/perceptivo) do 

modelo proposto. O processamento realizado considera cada leitura f� ¥ �%�, no fluxo de 

dados +�, de cada um dos sensores laser *� (Equação 4), assim da Definição 2, tem-se 

2� � Í6f�8 �� e7 Á � 2� � � ¥ j�Y��©f� ¥ �%�, Y (55)

Então, o espaço amostral 9 (Definição 3) do fluxo perceptivo +9 gerado por Í�f%�,� 

pode ser definido como 

9 ��Ñ 2�Ò�2� � �� ¥ j��Y���2� ¥ +9Y (56)

Assim, dada a configuração de sensores definida na Subseção 5.2.1, a nuvem de 

pontos � que forma a entrada para o processo de geração da malha de triângulos é dada por 

� ��C ¾�tY¿ Y��Y ¿ À�Ò��� ¥ j�Y (57)

em que o símbolo C significa a união de múltiplos conjuntos. 
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7.1.3 Geração da Malha de Triângulos 

A geração da malha de triângulos se dá por meio de um processo da Camada 2 

(Mapeamento Básico) do modelo proposto. A nuvem de pontos � (Equação 57) é 

transformada em um mapa p na forma de malha de triângulos 

p � �56�8Y� (58)

em que p é a representação das superfícies na forma de malha de triângulos e 56�8 é um 

processo que define um mapemaento incremental � � � p. 

A realização do processo 56�8 foi obtida com o emprego direto do GTLSOM 

(Capítulo 6). O GTLSOM é capaz de converter nuvens de pontos capturados sobre superfícies 

contidas no espaço j³ em uma representação na forma de malha de triângulos (DalleMole & 

Araújo, 2009; 2008a; 2008b). Com relação ao seu emprego neste módulo, as seguintes 

características são consideradas essenciais: i) reconstrução incremental; ii) inexistência de 

dependências em acumuladores de erro ou contadores de ciclos, as quais estão presentes em 

modelos como o GCS e o GNG; iii) regra de aprendizado que aceita como entrada um fluxo 

de amostras com distribuição equiprovável ou altamente correlacionadas e repetitivas; iv) 

capacidade de criar e juntar representações parciais automaticamente a partir da apresentação 

de amostras. 
 

Pseudocódigo

O pseudocódigo para obtenção da representação das superfícies delimitantes do 

ambiente, por meio de malhas de triângulos, é dado a seguir: 

1. Instancie um mapa GTLSOM vazio; 

2. Enquanto a tarefa de reconstrução estiver ativa 

2.1. Determine a nuvem de pontos � a partir dos fluxos de dados dos 
sistemas de varredura laser;

2.2. Apresente � ao mapa GTLSOM; 
Fim_Enquanto;

3. Fim;

7.1.4 Validação 

Como mencionado anteriormente, a etapa de registro de malhas de triângulos foi 

considerada além do escopo desta tese. Deste modo, os testes realizados consideraram um 
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sistema de referência global de modo que se obteve uma única malha. Na sequência, os 

resultados obtidos são apresentados para inspeção visual. 

(a) - � ± (b) - � ½¯ 

(c) - � ±00 (d) - � ±½¯ 

Figura 30 - Reconstrução do ambiente em tempo real: a) malha produzida a partir da 
nuvem de pontos obtida a partir dos dados da primeira varredura; b) visualização 
parcial após cinquenta varreduras; c) após 100 varreduras; e d) após 150 varreduras.  

Nas imagens da Figura 30, o quadro superior esquerdo corresponde à imagem 

capturada pela câmera instalada na face frontal do agente robótico. O quadro inferior 

esquerdo corresponde à imagen capturada por uma câmera que segue o agente robótico e o 

quadro do lado direito apresenta a imagem capturada por uma câmera externa “Visão 

Superior”. As linhas em cor laranja representam as linhas de varredura dos sensores laterais. 

7.1.5 Discussão 

Os resultados apresentados em Dalle Mole e Araújo (2009) mostram que o GTLSOM 

pode ser empregado na reconstrução de superfícies planas, côncavas e convexas ou com 
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acentuado grau de detalhes. Além disso, GTLSOM apresenta um conjunto de características 

que o capacitam para a tarefa definida para este módulo, as principais são: i) mapeamento 

incremental; ii) insensibilidade a fluxos de dados repetitivos ou altamente correlacionados; iii) 

inexistência de contadores de ciclo ou acumuladores de erro; iv) fusão automática de 

representações parciais a partir da apresentação de uma nuvem de pontos representando as 

regiões de fusão. Entretanto, o GTLSOM requer a manutenção de um sistema referencial 

único o que pode ser extremamente difícil ou até mesmo impossível de se obter em 

determinados ambientes. Nestes casos o GTLSOM poderia ser empregado em modo off-line 

após o alinhamento e registro dos conjuntos de dados. Outra possibilidade seria a construção 

de malhas parciais com sistema de referência local. A reconstrução completa poderia então 

ser obtida por meio de um pós-processamento empregando algoritmos de registro, tais como o 

ICP (Zhang, 1994). Entretanto, como mencionado anteriormente, tais atividades foram 

consideradas como estando além do escopo definido para esta tese. 

Os resultados apresentados na Figura 30 são indicativos da validade dos algoritmos 

propostos nesta seção e sugerem que uma reconstrução global pode ser obtida com o emprego 

de técnicas de registro e fusão adequadas. 

7.2 Representação Topológica (Módulo II) 

O módulo de Representação Topológica se ocupa com a produção de uma 

representação interna, um mapa do ambiente, a partir das percepções que o agente é capaz de 

capturar em cada local. Este módulo está intimamente ligado aos processos cognitivos de 

reconhecimento de lugares e auto-localização e compõe-se de quatro sub-tarefas: i) 

construção de uma memória capaz de agrupar, armazenar e correlacionar percepções atuais a 

percepções representadas na memória; ii) aquisição e representação de percepções sobre as 

características do ambiente; iii) definição de um mapeamento capaz de associar o conteúdo da 

memória com locais no ambiente, produzindo Células de Posição. iv) criação e organização 

de Células de Posição de modo a obter um Mapa Topológico Estendido, L%�. As iterações 

entre esses processos, bem como as respectivas localizações no modelo proposto são 

ilustradas no diagrama de blocos da Figura 31. 

O subsistema de Estimativas de Localização é responsável por manter estimativas 

acerca da localização do agente robótico, considerando frames de referência global e local. O 

processo de Aquisição e Representação de Percepções é responsável por extrair e representar 
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informações sobre o ambiente a partir dos dados sensoriais, produzindo um fluxo de 

percepções que ativam lembranças na Memória de Percepções. Essa ativação propaga-se 

através das sinapses ativando Células de Posição (Figura 32). 

 
Figura 31 – Diagrama de Blocos do Módulo de Rrepresentação Topológica.  

O processo responsável pela Criação e Organização de Células de Posição mantém um 

histórico sobre a localização do agente no Ambiente, o qual é empregado, juntamente com o 

conjunto das Células de Posição ativadas e a estimativa de localização, na determinação da 

célula que dá a noção de localização atual, bem como para a inserção de novas células. 

7.2.1 Mapa Topológico 

O mapa topológico é formado pelo conjunto de Células de Posição e suas 

interconexões (Kuipers & Byun, 1991) as quais representam caminhos entre lugares. Assim, a 

formação do mapa topológico consiste de um processo cognitivo da Camada 4 (Processos 

Cognitivos de Alto Nível) e faz uso de estimativas de deslocamento, orientação e localização 

para produzir um mapeamento de nível superior (Camada 3), no qual, para cada Célula de 

Posição é associado um conjunto de lembranças como ilustrado na Figura 32. 

Em termos computacionais, um Mapa Topológico Estendido L%� (veja Subseção 

2.3.2) consiste de um grafo (Meyer & Filiat, 2003; Vasudevan et al., 2006) onde cada nodo é 

uma Célula de Posição. No processo de construção do mapa são empregadas estimativas 

locais. No entanto, a obtenção da organização global do mapa considera estimativas de 

localização num sistema de referência global como em Ducket (2000) e Kuipers (2000). Na 

realização deste módulo, estimativas de deslocamento e orientação foram assumidas como 

prontamente disponíveis. 
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Figura 32 – Mapa Topológico formado por células de posição: a) memória de 
percepções, os tons de cinza sinalizam o grau de similaridade entre as percepções atuais 
e aquelas armazenadas na memória; b) representação do layout de parte do ambiente; c) 
célula de posição ativada por lembranças disparadas pelas percepções atuais; d) agente 
robótico; 

Para diferenciar entre percepções atuais e percepções representadas na memória, estas 

últimas passam a ser referenciadas apenas como “lembranças”. 

7.2.2 Parâmetros 

A parametrização deste módulo divide-se em três conjuntos. O primeiro é composto 

pelos parâmetros definidos para o GTLSOM e sua estrutura de indexação KD-Tree como 

descrito na Seção 6.1. O segundo contém os parâmetros usados na extração e 

codificação/representação de percepções a partir dos fluxos sensoriais +�, e contempla a 

formação da memória de percepções, descrita na Subseção 7.2.3. O terceiro conjunto de 

parâmetros governa a formação do mapa topológico e compõem-se de: 

�  .+/,  Peso associado a cada fluxo perceptivo +�,; 
�  F�=> Alcance do campo receptivo de cada célula de posição; 

�  | Ativação mínima requerida para uma Célula de Posição em diferentes 

momentos, tais como no estabelecimento de associações com 

percepções e/ou na troca da noção de localização; 
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�  }��� Limiar de ativação da Célula de Posição atual necessário para 

disparar a inserção de uma nova célula; 

�  � Taxa de aprendizado, empregada na modificação da intensidade das 

associações entre percepções e células de posição. 

7.2.3 Memória de Percepções 

A memória básica para o que Bartllet (1932) chamou de traços e que nesta tese 

denomina-se percepção, pode ser obtida por um mapeamento básico a partir do modelo de 

rede neural GTLSOM o qual apresenta características essenciais para a obtenção do conceito 

de memória, dentre elas citam-se: i) controle da granularidade a partir do parâmetro F�=>; ii) 

mapeamento incremental; iii) aprendizado rápido, contínuo e permanente; iv) recuperação 

indexada das lembranças correlacionadas aos estímulos presentes. 

No modelo GTLSOM, o nível de ativação associado às lembranças é obtido de uma 

função gaussiana (Equação 54) e pode ser utilizado para inferir, de forma direta, a distância 

entre uma percepção atual e a lembrança de uma percepção ocorrida em um momento 

passado. Notadamente, o uso desta graduação da ativação torna a sua análise independente 

dos parâmetros usados no GTLSOM. 

A memória de percepções (DE) é, portanto, um mapa GTLSOM que contém 

representações das percepções obtidas até o momento atual. Ou seja, a memória DE consiste 

de um mapeamento � que leva cada percepção 2� a um par (lembrança, ativação). 

� �2I � ÛB@Y w#AÜY� (59)

em que a lembrança B@ corresponde à unidade com maior ativação para a percepção 2�; e w#A é 

o nível de ativação de B@. 

Parametrização

A parametrização da memória de percepções (DE) é a mesma do GTLSOM, sendo 

que a valoração do parâmetro deve considerar a codificação/representação das percepções de 

modo a balancear os requisitos de distintividade e generalização requeridos pela aplicação. O 

parâmetro � define a dimensionalidade da estrutura de indexação KD-Tree e é igual ao 
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número de componentes dos vetores resultantes da codificação/representação das percepções. 

Os demais parâmetros têm valoração padrão (� º ±, a��� � ëìÓ�6±¯��8, ����� _ ¯Y½). 

Pseudocódigo

A obtenção da memória de percepções ocorre com o seguinte algoritmo: 

1. Instancie um mapa GTLSOM com dimensão �;
2. Enquanto houver fluxo de dados no sistema sensor 

2.1. Obtenha a representação �-dimensional da percepção 2�, �E, ¥ j�;
2.2. Apresente �E, ao mapa GTLSOM; 
Fim_Enquanto;

3. Fim;

7.2.4 Aquisição e Representação de Percepções 

Nesta tese, o agente é assumido dotado apenas de sensores de varredura laser, ou seja, 

com uma capacidade perceptiva extremamente reduzida se comparada com seres humanos. 

Apesar desta capacidade reduzida, trabalhos anteriores (Yeap & Jefferies, 1999; Zezhong et 

al., 2003; Provost et al., 2006) têm demonstrado que, em ambientes confinados, é possível 

obter alguma capacidade de auto-localização a partir da representação do contorno percebido. 

Deste modo, propõe-se a utilização de um mecanismo de representação de percepções sobre o 

layout no entorno do agente a partir de um conjunto de momentos geométricos (Apêndice C). 

Dentre as diferentes classes de momentos geométricos foram escolhidos os momentos de 

Zernike (1934) pela sua capacidade de representação (Teh & Chin, 1988; Bailey & Srinath, 

1996), e invariância à rotação. 

Momentos de Zernike têm sido extensivamente usados como ferramenta de extração e 

codificação de características para reconhecimento de textura (Ojala & Pietikänen, 2002), de 

faces (Haddadnia et al., 2003), de objetos em navegação robótica (Lin et al., 2005) e de 

formas (Elad et al., 2004; Zongmin et al., 2006). 

A obtenção de cada percepção é realizada por um processo 5��%�,Y��, o qual emprega 

momentos geométricos como mecanismo de representação. Tal processo inicia com extração 

da forma geométrica definida pelo contorno do layout capturado nos dados de cada leitura do 

sistema sensor. Na seqüência, essa forma geométrica é desenhada no interior de numa 

imagem bitmap circular, como ilustrado na Figura 33. 
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(a) (b) 

  
(c) (d) 

Figura 33 – Representação do layout do contorno do ambiente: a) agente na posição ��; 
b) agente na posição �´; c) contorno percebido na posição ��; d) contorno percebido na 
posição �´. 

A representação de cada percepção 2� é então obtida calculando um conjunto de � 

momentos geométricos, produzindo um vetor �E, ¥ j� que representa a forma geométrica do 

contorno. 

2I � �2I � 56�-*I Y�8Y �-*I ¥ +*I Y �2I � ä�«Y ¿ Y��Y ¿ Y��åUY ��� � �@�Y� (60)

em que �E, é o vetor que codifica a percepção 2�; 567 8 é o processo que produz �E, a partir 

de �%�,; +�, é o fluxo de dados do I � �*I�é sensor de varredura laser; �@� é o � � �*I�é 

momento geométrico de Zernike; e � é um parâmetro especificando a magnitude de �E,, ou 

seja, o número de momentos geométricos empregados na representação. 

A representação do contorno por meio de um vetor de momentos �E, requer dimensão 

substancialmente menor que a dos vetores �%�,. Outra importante vantagem do uso de 

momentos geométricos é a invariância com respeito ao alinhamento das leituras, ou seja, duas 

formas geométricas podem ser comparadas diretamente sem a necessidade de alinhá-las 

quanto ao ponto de começo. 
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A representação por momentos de Zernike deve considerar a capacidade discricionária 

requerida pela aplicação. Momentos de baixa ordem capturam carcterísticas gerais da forma 

geométrica, sendo que os de mais alta ordem são sensíveis aos detalhes (Kan & Srinath, 

2002). Deste modo, a representação do contorno considera os � primeiros momentos a partir 

de ��t� . A capacidade de representação é inversamente proporcional à razão definida na 

(Equação 61) e diretamente proporcional ao valor de � 

Considerando o custo de processamento, todo o processo de projeção e avaliação dos 

momentos pode ser facilmente programado em hardware (Kotoulas & Andreadis, 2005); 

(Aubetron et al., 2005) como parte do sistema perceptivo. 

Parâmetros 

Do exposto acima vem que o conjunto dos parâmetros para este bloco é constituído de:  

�  � Raio da imagem bitmap usada na codificação das percepções de 

contorno por momentos geométricos; 

�  � Número de momentos geométricos a serem usados na codificação das 

percepções. Define a dimensionalidade dos vetores que comporão a 

memória do agente robótico. 

�  P Profundidade de poda ou distância máxima a ser considerada na 

construção da imagem base para cálculo dos momentos geométricos;  

�  � Parâmetro com valor lógico (VERDADEIRO, FALSO) que especifica 

o emprego de invariância à translação. 

A valoração do parâmetro � relativamente ao valor parâmetro P impacta a capacidade 

de representação uma vez que a relação z� especifica um fator de compressão (zoom negativo) 

da imagem que representa o contorno. O parâmetro P deve ser igual ao alcance máximo do 

sistema sensor. 

Pseudocódigo

O pseudocódigo para obtenção da representação de uma percepção de contorno é dado a 

seguir: 
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1. Crie uma imagem circular � em forma de mapa de bits com raio �;
2. Considere o sensor no centro da imagem �;
3. Para cada componente f� � 6ÁY e8 do vetor �%�, no fluxo de dados +*I do sensor 

de varredura laser *�, definido na Equação 4 
3.1. Escalone e para uma medida no interior da imagem 

e< � �e� �P�Y� (61)

3.2. Marque na imagem �, o ponto �� ¥ j� que corresponde a e( na direção 
dada pelo I-ésimo passo de varredura;
�� � RfY gTU | f � e(ué*6I � a8, g � e<*Fk6I � a8 Y (62)

em que a é o ângulo de abertura de cada passo da varredura.  

4. Crie a forma geométrica traçando segmentos de reta para unir os pontos 
marcados na imagem; 

5. Se for necessário obter invariância à translação 

5.1. Determine o centro de massa da forma geométrica 

f � ��«t�tt � Y g � ��t«�tt�Y� (63)

em que�í�� são momentos de HU (1962)(Apêndice C) de ordem � e �; �� e   são as coordenadas do centro de massa. 
5.2. Mova a forma geométrica de modo que seu centro de massa coincida com 

o centro da imagem; 

��< � Rf(Y g(TU | f< � f � f, g< � g � g Y (64)

6. Determine o vetor � que codifica a percepção, como definido em (60); 

7. Fim;

7.2.5 Células de Posição 

Células de Posição (O´Keefe e Dostrovsky, 1971) apresentam atividade correlacionada 

com as percepções que o animal tem do ambiente ao seu redor. Elementos percebidos como 

salientes e estáveis são determinantes enquanto que elementos comuns são ignorados 

(Kinierim et al., 1995). Um conjunto de células ativadas por um determinado estímulo pode 

participar na representação de diferentes ambientes (O´Keefe & Conaway, 1978). Lesões que 

afetam as células posicionais provocam a perda da capacidade de reconhecer um ambiente 

previamente conhecido (Cauter et al., 2008). 

Uma Célula de Posição é, portanto, um ente associativo cuja ativação está diretamente 

relacionada à ativação simultânea de um conjunto ] � ÝBtY 7 7 7 Y B@Y ¿ Þ� de lembranças na 
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Memória de Percepções (DE). Cada Célula de Posição remete a um local no ambiente onde 

as percepções do agente maximizam a sua ativação (Ducket & Nehmzow, 1996). 

7.2.5.1 Associação de Lembranças às Células de Posição 

A memória de percepções DE emite para cada entrada um par contendo a lembrança B@ e a respectiva ativação w#A, esta última obtida através de uma gaussiana como discutido na 

Seção 6.11. Da Figura 34 conclui-se que um valor de ativação abaixo de 0,6 indica que a 

percepção ativou a lembrança está fora do alcance da região que representa seu campo 

receptivo, ou seja, esta região do mapa ainda não se encontra consolidada. Logo, a associação 

desta lembrança deve ser postergada até a consolidação do mapa. Estas considerações 

estabelecem w#A ² | (Subseção 7.2.2) como restrição para a efetivação da associação.  

 
Figura 34 – Curva de ativação gaussiana.  

A associação entre uma lembrança B@ e uma célula de posição x� é representada por 

uma conexão uy,#A. 
uxIB� � 6wxI Y wB�8Y� (65)

em que wy, é a ativação esperada para a célula de posição quando a ativação da lembrança B@ 

for igual a w#A. 
Pseudocódigo

1. Defina a Célula de Posição x� e o conjunto das lembranças ] � ¾BtY ¿ Y B@Y ¿�À a 
serem associadas; 

2. Para cada lembrança B@ ¥ ]
2.1. Estabeleça uma associação entre x� e B@ se w#A ² |;
Fim_Para;

3. Fim.
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7.2.5.2 Determinação da Ativação das Células de Posição 

A curva de ativação esperada para uma célula de posição tem a forma de uma função 

gaussiana da estimativa da distância entre a posição de captura do conjunto das percepções 

atuais e o centro de ativação da célula (Figura 34). A abertura dessa gaussiana é definida pelo 

parâmetro F�=>, o qual especifica o raio esperado para o campo receptivo. 

Células recém-criadas possuem poucas percepções associadas, logo sua ativação em 

função apenas das percepções produzidas pelo sistema sensor pode variar rapidamente com a 

movimentação do agente. No entanto, nos momentos seguintes à criação de uma célula, o 

acúmulo de erros nas estimativas de deslocamento e orientação, pode ser considerado 

desprezível. Logo, a estimativa da distância e, entre a posição atual do agente robótico e 

aquela que disparou a criação da célula pode ser utilizada para calibrar a avaliação da sua 

ativação. 

wyïðñ! � Ff2 " �e�7 F�=>�#�Y� (66)

em que wyïðñ! é a ativação da nova célula de posição; Ff267 8� é a função exponencial; e é a 

distância estimada entre a posição atual e o centro da célula x�!"=; e F�=> é o parâmetro que 

define a abrangência esperada para o campo receptivo da célula. 

Ativação em função das lembranças 

O cálculo da ativação de uma célula de posição $m em função dos conjuntos ]+/, �¾BtY 7 7 7 Y B@Y ¿ À das lembranças desencadeadas pelas percepções atuais, oriundas de cada fluxo 

perceptivo +�, (Equação 67) considera: i) o peso atribuído ao fluxo perceptivo +�,; ii) a 

intensidade emitida em cada uma das conexões uy{#A�, B@ ¥ � ]+/,  é definida pela ativação atual %#A da respectiva lembrança B@; ii) a singularidade & da lembrança, ou seja, o seu caráter 

distintivo;  

wy{# � ' �(.+*I 7%B� 7 &�(&� � com & � ±(6B�Yu8 Y (67)

em que wy{#  é a ativação da célula xm dada pelos conjuntos de lembranças ]+/,  , (6B@Y x8 é o 

número de células de posição associadas à lembrança B@. O termo (& atua como um fator de 

normalização. 
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Fator de ativação residual 

Da equação (67) observa-se que a lembrança de uma característica comum tem pouca 

influência se comparada a de uma característica singular. 

Quando uma célula xm vence a competição pela noção de localização, a sua ativação 

atual é registrada e a posição atual do agente passa a ser o ponto de referência para estimar o 

seu deslocamento. Posteriormente, essas informações são atualizadas continuamente 

conforme o agente navega. Se ele se aproxima do centro da célula sua ativação cresce e a sua 

posição atual passa a ser o novo ponto de referência. O fator de ativação residual, `w�, é 

obtido a partir da função gaussiana definida em (68) e tem por base a distância estimada entre 

a posição atual do agente e aquela considerada como ponto de referência. 

`w� � � Ff26� e�F�=>�8�Y� (68)

em que F�=> é o parâmetro que define o valor esperado para o raio do campo receptivo de 

cada célula de posição. 

Para a célula de posição que dá a noção de localização atual x=, a ativação residual wy!z  

é dada por: 

�wy!z � w�5�wf Ô�wy!%, Y ¿ Y �wy!%A Õ S `w�Y (69)

em que wy!z  é a ativação residual calculada com base na curva gaussiana representada na 

Figura 34; -� é o instante de tempo no qual a célula x= passou a ser considerada com 

referência à noção de localização atual e -@ é o instante de tempo imediatamente anterior ao 

atual. 

Cálculo da ativação atual 

A determinação da ativação atual da célula que dá a noção de localização resulta da 

comparação entre a ativação dada pelo conjunto de lembranças wy!#  e aquela calculada com 

base no fator de ativação residual �wy!z . 

wy!- � )wxwB ����� *F��wxwB » w�5�wf Ô wxw-I Y ¿ Y wxw-� Õwxw� ���� uw*é�uék-�*�Ié Y (70)

em que wy!%  é a ativação da célula x= no instante atual (- � -@ � ±). 
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Para as demais células de posição ativadas pelo conjunto de lembranças, a ativação é 

dada por: 

wy{% � �+wy{# �� ������������*F��wy{# » `w� S wy{%¼«`w� S wy{%¼«�����uw*é�uék-�*�Ié Y (71)

em que wy{%  é a ativação da célula xm no instante de tempo -, wy{#  vem da Equação 67 e `w� da 

Equação 68. 

As equações (70) e (71) definem um processo iterativo com memória, no qual a 

ativação da célula propaga-se através do tempo. Além disso, ações de rotação fazem com que 

o agente capture percepções sob diferentes perspectivas sem produzir quedas nos níveis de 

ativação da célula x=. 

Pseudocódigo
1. Para cada sensor *� considerado para a obtenção da noção de localização 

1.1. Determinar o conjunto de lembranças ]+/, ativadas pelas percepções 
produzidas a partir do fluxo sensorial +�, (Figura 31); 

1.2. Determinar o conjunto ^ das células de posição associadas às 
lembranças em ]+/, (Figura 31); 

1.3. Determinar a ativação de cada célula xm ¥ ^, Equação (67); 
2. Se a célula x= não está em ^

2.1. inserir x= em ^, ^ � ^ Ñ ¾x=À;
3. Calcular a ativação das células xm ¥ ^ (Equações (70) e (71)); 
4. Ordenar o conjunto ^ de modo decrescente segundo os níveis de ativação 

das respectivas células; 

5. Fim.

7.2.5.3 Operador de Inserção de Células de Posição 

O objetivo deste operador é produzir Células de Posição representativas de lugares 

ainda não presentes no mapa topológico. A inserção de uma nova Célula de Posição x�!"= 

obedece ao critério de distância mínima, entre a localização do centro de ativação da célula 

que dá a noção de localização atual (x=) e o centro de ativação da nova célula. O valor dessa 

distância mínima é derivado da análise da Figura 35 e determinado por 

e��� _ ��F�=>Y� (72)

em que e��� é a distância para inserção de uma nova célula de posição. A constante 2 

considera a curva da função gaussiana (Figura 34) e foi estabelecida empiricamente a partir de 

testes preliminares. 
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A distância e, entre a posição atual do agente e o centro de ativação da célula x= pode 

ser estimada a partir da ativação desta última. Deste modo, considerando a curva representada 

na Figura 34 uma nova Célula de Posição, x�!"=, é criada sempre que wy!% ° }��� _ ¯Y±³½. 

Ao se deslocar no ambiente, o agente mantém uma lista B] dos últimos conjuntos de 

lembranças juntamente com a informação da posição estimada de sua ativação. O tamanho de B] pode variar significativamente dependendo de como o agente se desloca no ambiente. Após 

a inserção, a célula x�!"= é associada às lembranças cujas posições de ativação estejam dentro 

do seu campo receptivo. Com vistas à obtenção de uma organização global, nova célula 

recebe a estimativa da localização atual do agente robótico. Os conjuntos de lembranças em B] 

também são considerados para associação com Célula de Posição atual. 

O processo de criação da nova Célula de Posição se completa com a criação de uma 

conexão desta para com a célula x=. A nova célula passa então a ser considerada como 

referência à noção de localização, x= , x�!"=. 

Pseudocódigo

1. Se wxw% ° }���
1.1.Criar uma nova Célula de Posição, x�!"-;
1.2.Atribuir a estimativa de localização atual à célula x�!"-;
1.3.Associe a célula x�!"- aos conjuntos de lembranças em �B], cujas 

posições de captura estejam dentro do campo receptivo desta. 

1.4.Associe a x= aqueles conjuntos de lembranças em �B] ativados quando wy! » | e faça (B] � ~wØIé);
1.5.Criar uma conexão entre $�!"= e $-;
1.6.Tornar x�!"= o ponto de referência à noção de localização (x= , � x�!"=);
1.7.Marque a posição atual como novo ponto de referência para as 

estimativas por integração; 

2. Fim;

7.2.5.4 Operador de Troca da Noção de Localização 

O objetivo deste operador é a troca da noção de localização atual e deve considerar: i) 

o nível de ativação da célula atual em relação à ativação de outras células; ii) o histórico de 

posições visitadas; e iii) a localização relativa dos lugares representados pelas células 

candidatas. 
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A Figura 35 mostra o ponto de intersecção onde a ativação de uma célula deveria 

deixar de ser menor e passar a ser maior que a de outra. Neste ponto, a ativação esperada para 

cada uma das células é de aproximadamente 0,6. Este valor define o parâmetro |. 

  
Figura 35 – Intersecção das curvas de ativação esperadas para as células de posição.  

A troca da noção de localização em função do nível de ativação das células tem de 

satisfazer três condições: i) a ativação da célula candidata deve ser superior a | (wy§% » | _¯7.); ii) A ativação da célula candidata deve ser maior do que a da célula atual (wy§% » wy!% ); e 

iii) a célula candidata x$ é diretamente acessível a partir de da célula atual x=. 

As duas primeiras condições são diretamente verificáveis, no entanto a validação da 

terceira condição requer analisar o histórico de lugares visitados e a organização do mapa de 

modo a inferir sobre a acessibilidade da posição representada pela célula candidata. O 

conhecimento acerca da localização relativa dos lugares pode ser derivado das estimativas de 

localização associadas às Células de Posição. Embora, em termos globais essas estimativas 

sejam suscetíveis de erro, elas foram consideradas como sendo acuradas o suficiente para a 

obtenção da noção de localização relativa de lugares imediatos. 

Pseudocódigo
1. Determine a célula candidata (x$) à noção de localização; 
2. Considere a antecipação de wy§ obtida a partir do histórico, e da 

disposição relativa dos lugares nas proximidades de wy! como registrado 
no mapa topológico; 

2.1. Se a célula wy§ for diretamente acessível 
� Se ainda não existir uma conexão entre x= e x$, crie-a; 
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� Associe a x= os conjuntos de lembranças em �B] que foram ativados 
quando wy! » |

� Associe a x$ os conjuntos de lembranças em �B] que foram ativados 
quando wy§ » |

� Descarte as lembranças relacionadas na lista B], (B] � ~wØIé);
� Proceda a troca da noção de localização de x= para x$;
� Marque a posição atual como novo ponto de referência para as 

estimativas por integração; 

3. Fim.

7.2.5.5 Operador de Fusão 

A inserção de novas Células de Posição considera apenas a estimativa da distância 

entre o centro da célula x=, a qual dá a noção de localização atual, e a posição atual do agente 

robótico. Deste modo, é factível que uma nova célula, x�!"=, seja criada justamente no 

interior do campo receptivo de outra célula. Em um mapa estável, tal situação deveria ser 

prontamente detectável pelo nível de ativação da respectiva célula. No entanto, um mapa em 

construção apresenta regiões imaturas onde associações entre lembranças e células de posição 

ainda são incompletas e tal situação pode não ser prontamente detectável. Logo, o uso de 

estimativas locais é insuficiente para determinar a criação de Células de Posição com campos 

receptivos não sobrepostos. Disto decorre a necessidade de um operador capaz de realizar a 

fusão de células próximas. 

Da Figura 35 nota-se que o processo de fusão deveria ocorrer quando as duas células 

apresentam ativação superior a 0,6 (valor estimado para o parâmetro |). Porém, além da 

ativação das células também é necessário observar o contexto local e a proximidade estimada 

dessas células. Células criadas para contextos distintos podem apresentar ativação elevada 

simultaneamente, indicando que as mesmas representam lugares percebidos como similares. 

Entretanto, a fusão de tais células não deve ser executada e um mecanismo de desambiguação 

se faz necessário. Informações de contexto podem ser obtidas a partir do histórico da 

navegação e das estimativas de localização relativa dos lugares próximos à posição atual. O 

pseudocódigo deste operador é dado a seguir. 

Pseudocódigo
1. Dado o conjunto / das k Células de Posição simultameamente ativadas; 
2. Para cada célula xm em /;

2.1. Se wy{ ² |
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2.1.1. Estimar a distância e entre as células x= e xm;
2.1.2. Proceda a fusão das duas células, se e ¨ �±Y½F�=>
� Determine a célula com maior ativação 

x��� � � 0x=����*F ���wy! ² wy{xm���uw*é�uék-�*�Ié� (73) 

� Determine a localização estimada de x��� como a média entre as 
posições das células x= e xm;

� Destrua a célula com menor ativação transferindo as suas conexões e 
lembranças associadas para a célula x���;

� Marque a posição atual como novo ponto de referência para as 
estimativas por integração; 

� Associe a $- os conjuntos de lembranças em ��], ativados quando 123 » |;
� Exclua os de lembranças em �B], fazendo (B] � ~wØIé);

3. Fim.

7.2.6 Aprendizado do Mapa Topológico 

O algoritmo de construção do Mapa Topológico Estendido L-F é dado a seguir:  

1. Para cada fluxo sensorial +�,
� Capture um conjunto 3 de percepções; 
� Determine na memória de percepções DE, o conjunto ]= das lembranças 

ativadas pelo conjunto 3;
Fim_Para;

2. Se L-F � ¾îÀ
� Crie uma nova Célula de Posição associando a ela o conjunto ]=;
� Retorne ao passo 1; 

3. Registre ]= no histórico de lembranças B] � � B] �Ñ Ý�]=Y wy! Y ��Þ� (74) 

em que B] é o histórico de lembranças, ]= é o conjunto de lembranças 

ativadas na posição atual, wy! é a ativação da Célula de Posição atual, � � R�Y  Y 4TU é a estimativa de localização da posição atual. 
4. Determine o conjunto � das Células de Posição ativadas pelas lembranças 

em ]-. Se a célula x= não estiver presente em � adicione; 
5. Determine a ativação da célula x= e das demais células xm ¥ �;
6. Aplique o operador de fusão com x= as células xm ¥ �;

� Se a fusão tiver ocorrido, retorne ao passo 1; 

7. Aplique o operador de troca da noção de localização entre a célula x= e 
as células xm ¥ �;
� Se a troca tiver ocorrido, retorne ao passo 1; 
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8. Se wy! ° }���
� Aplique o operador de inserção de Células de Posição; 

� Retorne ao passo 1; 

9. Fim.

7.2.7 Validação 

Os testes apresentados nesta seção têm por objetivo analisar o comportamento do 

algoritmo proposto para a obtenção de uma representação topológica do espaço conhecido 

pelo agente robótico a partir do conceito de Células de Posição. São apresentados quatro 

conjuntos de testes, nos três primeiros o agente foi restringido para navegar em 2D flutuando 

a uma altura fixa do solo. No quarto conjunto o agente foi liberado para navegar em 3D. 

O conjunto de testes A (Subseção 7.2.7.1) teve como objetivo investigar o 

comportamento do algoritmo e a influencia em da ativação das células da memória de 

percepções na determinação da ativação das Células de Posição.  

O conjunto B (Subseção 7.2.7.2) teve por objetivo avaliar como o cálculo da ativação 

das células da memória de percepções influência no reconhecimento dos lugares e na 

conformação do mapa. 

Para o conjunto C (Subseção 7.2.7.3) o objetivo foi avaliar o comportamento do 

algoritmo com a substituição do fluxo perceptivo +9 definido no Conjunto de Testes A, 

constituído por percepções de contorno, por um fluxo +(9 constituído por percepções que 

representam semicontornos. 

O conjunto de testes D (Subseção 7.2.7.4) teve por objetivo avaliar o comportamento 

do algoritmo proposto, com o agente robótico navegando em 3D. Neste conjunto de testes 

foram considerados os resultados obtidos nos testes anteriores e, deste modo, foram mantidos 

os parâmetros e o fluxo perceptivo definidos no conjunto A. 

7.2.7.1 Conjunto de Testes – A 

Este conjunto de testes teve como objetivo investigar o comportamento do algoritmo 

em função da ativação das células da memória de percepções e sua influência na 

determinação da ativação das Células de Posição. O agente robótico foi restringido a navegar 

em um plano horizontal. A navegação no ambiente de teste foi limitada a um subconjunto 
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composto por dois recintos interligados por uma passagem em forma de U (Figura 36), 

medindo aproximadamente 384o x 768o (o = unidades de medida). As ações de navegação 

foram produzidas por um algoritmo heurístico definido a priori, o qual produz uma seqüência 

de ações pseudo-aleatórias. Considerando a discussão apresentada na seção 5.5, o tempo total 

de cada caso de teste foi definido como o tempo necessário para que fossem efetuadas 

100.000 ações de navegação. 

Fluxo Perceptivo 

O fluxo perceptivo +9 foi obtido a partir da superposição das leituras, com rotação 

zero, dos sensores laser instalados nas laterais do agente (Figura 4). As percepções que 

integram o fluxo +9 foram codificadas como descrito na Subseção 7.2.4 e representam o 

layout do ambiente como percebido pelo agente em cada posição visitada (Figura 33).  

Parametrização

A memória de percepções DE foi fixada com dimensionalidade � � ±¯. Foram 

realizadas cinco séries de testes onde a parametrização do GTLSOM foi estabelecida 

respectivamente com (F�=> � �±¯Y ¯Y ý¯Y .¯��F��¯, � � ¯Y¯¯½, ���� � ¯Y½, a��� ��¯Y³ý) sendo que a magnitude dos hiper-cubos da estrutura de indexação KD-Tree foi 

fixada em � � ³F�=>. Esta parametrização define cinco níveis diferentes de granulariade para 

memória de percepções DE. 

Os parâmetros para a codificação/representação das percepções que formam o fluxo +9 foram estabelecidos respectivamente com (P � ý¯¯, � � ¯¯, � � -�oF). A 

parametrização da representação topológica foi estabelecida com (.+9 � ±Y¯, F�=> � ±¯Y¯�5�³¯, | � ¯Y., }��� � ¯Y±, � � ¯Y½). Deste modo, foram realizados 15 casos de teste. 

A parametrização do agente robótico foi estabelecida por dimensões (B« � ³o, B� � ±o, �B� � ±o); velocidade linear ~# � �o6*; velocidade de rotação ~z � �5�wo*6*; 

sistema sensor (abertura = 180º, passo = 10º, alcance = 800o, rotação = 0º). 

Resultados Visuais 

A Figura 36 apresenta visualizações do mapa final obtido em cada um dos 15 casos de 

teste. Os resultados da parametrização do mapa topológico são apresentados na seqüência das 
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colunas, enquanto que as linhas apresentam os resultados da variação nos parâmetros da 

memória DE. 

A inspeção visual possibilita verificar a formação do mapa e a localização das Células 

de Posição ativadas durante a navegação. Na Figura 36 a localização de cada Célula de 

Posição é uma esfera amarela. A célula que dá a noção de localização atual é identificada com 

tamanho ligeiramente maior e com uma elipse de cor amarela ao seu redor. A intensidade da 

ativação de cada uma das demais Células de Posição está indicada por níveis de vermelho que 

decaem até a cor branca, a qual sinaliza células com ativação desprezível. As esferas 

vermelhas junto às paredes do ambiente representam os pontos de interseção com as linhas de 

varredura do sistema sensor laser. As conexões entre pares de células de posição são 

indicadas por linhas na cor cinza. Obstáculos são representados por paralelepípedos, um 

próximo à ligação entre o primeiro e o segundo recinto e outro impedindo a passagem para o 

terceiro recinto. 

Na inspeção visual do processo observou-se que a ativação das células de posição 

acompanha a movimentação do agente no ambiente, o que significa que as percepções atuais 

disparam a recuperação de lembranças associadas às respectivas células de posição. 

Observou-se também a ativação de células pertencentes a lugares distintos (Figura 36 

(g)(h)(i)(k)(m) e (n)) indicando a presença de similaridades e a necessidade de mecanismos de 

desambiguação por contexto. 

A formação do mapa topológico representa os caminhos percorridos pelo agente e suas 

interseções. Nas regiões mais amplas e intensamente visitadas a configuração aproxima-se de 

uma malha de triângulos, enquanto que em passagens estreitas e nas regiões pouco conhecidas 

o mapa restringe-se a uma seqüência de células interconectadas delineando o caminho 

percorrido. 

Os resultados mostraram uma forte dependência na capacidade de reconhecimento das 

percepções atuais frente àquelas armazenadas na memória. Nitidamente, observa-se que a 

qualidade do mapa resultante apresenta um pico quando F�=>DG � ý¯. 
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(a) F�=>DG � ±¯, F�=>MNO � ±¯ (b) F�=>DG � ±¯, F�=>MNO � ¯ (c) F�=>DG � ±¯, F�=>MNO � ³¯ 

 
(d) 57-8D9 � ¯, 57-8:;< � ±¯ (e) 57-8D9 � ¯, 57-8:;< � ¯ (f) 57-8D9 � ¯, 57-8:;< � ³¯ 

 
(g) 57-8D9 � ý¯, 57-8:;< � ±¯ (h) 57-8D9 � ý¯, 57-8:;< � ¯ (i) 57-8D9 � ý¯, 57-8:;< � ³¯ 

 
(j) 57-8D9 � .¯, 57-8:;< � ±¯ (k) 57-8D9 � .¯, 57-8:;< � ¯ (l) 57-8D9 � .¯, 57-8:;< � ³¯ 

 
(m) 57-8D9 � �¯, 57-8:;< � ±¯ (n) 57-8D9 � �¯, 57-8:;< � ¯ (o) 57-8D9 � �¯, 57-8:;< � ³¯ 

Figura 36 - Mapas Topológicos obtidos com a variação dos parâmetros 
��� da 
memória de percepções e do mapa topológico. 
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O não reconhecimento das percepções atuais induz o algoritmo a inserir uma célula 

cujo campo receptivo se sobrepõe ao de outra já existente, alguns casos de exemplo podem 

ser inspecionados nas áreas demarcadas pelas elipses de cor vermelha. Notadamente, a 

elevação do parâmetro F�=> da memória de percepções de F�=>DG � ±¯ para ¯ e de ¯ para ý¯ aumenta a capacidade de reconhecimento melhorando a distribuição das células de 

posição. Entretanto, a elevação de F�=>DG � ý¯ para .¯ e de .¯ para �¯ torna muitas 

percepções similares, o que dificulta a formação de um mapa topológico com alta resolução 

(F�=>MNO � ±¯Y ¯). 

A inserção de uma célula de posição muito próxima de outra já existente poderia ser 

restringida por um operador baseado em estimativas de localização precisas. Entretanto, 

busca-se a proposição de um algoritmo que tenha como base a captura, a representação e 

armazenamento, o reconhecimento de percepções e a associação destas com lugares no 

ambiente. Deste modo, se optou pela não implementação desse tipo de operador. 

Resultados numéricos 

Nesta subseção os resultados são estatisticamente analisados segundo diferentes 

métricas, sendo apresentados tabelas e gráficos comparativos. 

Na Tabela 1 a primeira coluna informa o valor do parâmetro F�=> para a memória de 

percepções (F�=>DG ). A segunda coluna refere-se ao valor do parâmetro F�=> na construção do 

mapa topológico extendido (F�=>MNO ). Na seqüência, dois conjuntos de colunas informam 

respectivamente a distância mínima e a máxima, a média, o desvio padrão e a média do 

desvio padrão das distâncias entre o agente robótico e a célula que dá a noção de localização 

atual. O primeiro conjunto refere-se aos dados coletados durante todo o processo, já no 

segundo conjunto esses dados são filtrados retendo apenas aqueles referentes aos momentos 

em que ocorreram as trocas da noção de localização. 

No primeiro conjunto, os resultados mostram que, em média, o algoritmo converge 

para o um valor próximo ao do parâmetro F�=>. A convergência pode ser mais bem analisada 

nos gráficos da Figura 37 e reflete a capacidade do algoritmo de manter uma estimativa da 

localização do agente a partir de suas percepções. 
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Tabela 1 – Distâncias entre o agente robótico e a Célula de Posição que dá a noção de 
localização atual.  


����  
���=>
  

Durante todo o processo No momento da troca da noção de 
localização 

Mín. Máx. Média 
Desv. 

Pad. 
D. Pad. 
Médio Min. Max. Média 

Desv. 

Pad. 
D. Pad. 
Médio 

10 

10 0,00 66,86 11,34 7,00 5,72 0,37 19,99 13,08 4,87 4,13

20 0,00 109,63 25,03 13,69 11,11 0,27 39,98 25,01 10,03 8,62

30 0,00 148,74 31,41 19,81 15,61 1,21 59,97 37,61 15,12 12,87

20 

10 0,00 65,16 12,53 6,80 5,30 0,22 19,99 14,34 4,65 3,88

20 0,00 92,79 22,81 13,26 10,64 0,77 39,99 27,12 9,83 8,31

30 0,00 126,57 32,37 18,48 14,99 2,24 59,98 41,04 14,35 12,12

40 

10 0,00 99,83 13,53 8,30 6,20 0,14 19,99 14,48 4,69 3,91

20 0,00 100,92 26,58 14,94 11,79 0,78 39,99 28,24 9,58 7,96

30 0,00 155,76 36,05 20,30 16,22 1,13 59,99 41,94 14,54 12,20

60 

10 0,00 157,34 15,63 11,19 7,83 0,47 19,99 14,92 4,60 3,85

20 0,00 150,41 25,91 15,69 11,70 1,44 39,99 28,79 9,61 8,09

30 0,00 159,88 38,75 23,92 19,56 0,29 59,99 42,19 15,03 12,64

80 

10 0,00 239,67 19,76 20,28 12,33 0,71 19,99 15,16 4,62 3,82

20 0,00 242,34 28,72 18,91 13,77 0,71 39,99 29,38 9,79 8,30

30 0,00 201,51 41,64 25,96 20,27 0,59 59,99 42,26 14,89 12,56

No segundo conjunto a média informa que a troca da noção de localização ocorre nas 

proximidades da intersecção dos respectivos campos de ativação. Entretanto, os valores do 

desvio padrão e do desvio padrão médio sugerem que o processo como um todo não converge 

para um padrão de comportamento uniforme, o que também pode ser constatado a partir da 

Figura 38. Isto se dá em razão de que a noção de localização desloca-se de uma célula para 

outra com a movimentação do agente e o reconhecimento de percepções associadas à célula 

de posição que vence a competição, sendo que a posição na qual o reconhecimento de uma 

percepção atinge o seu pico em geral difere do centro do campo receptivo da célula(s) de 

posição à(s) qual(is) a percepção está associada. 
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(a)�F�=>DG � ±¯, F�=>MNO � ±¯Y ¯Y ³¯. (b) F�=>DG � ¯, F�=>MNO � ±¯Y ¯Y ³¯. 

 

(c) F�=>DG � ý¯, F�=>MNO � ±¯Y ¯Y ³¯. 

(d)�F�=>DG � .¯, F�=>MNO � ±¯Y ¯Y ³¯. (e) F�=>DG � �¯, F�=>MNO � ±¯Y ¯Y ³¯. 

Figura 37 - Distância média entre o agente e a Célula de Posição que dá a noção de 
localização atual.  
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(a) F�=>DG � ý¯, F�=>MNO � ±¯. (b) F�=>DG � ý¯, F�=>MNO � ¯. 

 

(c) F�=>DG � ý¯, F�=>MNO � ³¯. 

Figura 38 - Distância entre o agente e a Célula de Posição que vence a competição pela 
noção de localização atual.  

Como discutido anteriormente, a análise visual da distribuição das células de posição 

(Figura 36) mostra a ocorrência de células com campos receptivos sobrepostos indicando a 

ocorrência de situações de falha no reconhecimento das percepções associadas à célula 

existente. Na seqüência, a Tabela 2 apresenta a distribuição percentual das células de posição 

em função da distância entre cada uma delas e a respectiva célula vizinha mais próxima. 

A Tabela 2 mostra que a capacidade de reconhecer um lugar está diretamente 

associada ao parâmetro F�=>DG , o qual determina a granularidade da memória de percepções. 

Como pode ser observada, a ocorrência de células com campos receptivos sobrepostos 

(terceira e quarta colunas) apresenta um comportamento que se aproxima de uma parábola 

com mínimo nas proximidades de F�=>DG � ý¯. Por outro lado, a regularidade do mapa 

apresenta comportamento inverso (sexta e sétima colunas) com máximo também nas 

proximidades F�=>DG � ý¯. 
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Tabela 2 – Distâncias entre Células de Posição.  


����  
���=>
  
Intervalos de Distância  

ä�¸ �Y?
���=>
 å å¿ ¸ 
���=>
 å å¿ ¸ ±Y½
���=>
 å å¿ ¸ 
���=>
 å å¿ ¸ Y½
���=>
 å äY½
���=>
 ¸ 7 7 ä
10 

10 37,0 % 41,1 % 15,3 % 5,3 % 1,1 % 0,3 %

20 26,1 % 25,5 % 18,3 % 22,2 % 7,8 % 0,0 %

30 17,2 % 27,6 % 6,9 % 24,1 % 22,4 % 1,7 %

20 

10 6,0 % 16,1 % 13,3 % 44,0 % 19,8 % 0,8 %

20 4,1 % 0,0 % 5,1 % 53,1 % 36,7 % 1,0 %

30 0,0 % 0,0 % 0,0 % 66,0 % 31,9 % 2,1 %

40 

10 2,5 % 6,0 % 4,4 % 49,7 % 34,0 % 3,5 %

20 0,0 % 0,0 % 2,2 % 62,9 % 33,7 % 1,1 %

30 0,0 % 0,0 % 0,0 % 54,3 % 43,5 % 2,2 %

60 

10 6,1 % 11,3 % 12,8 % 39,3 % 26,5 % 4,0 %

20 2,2 % 6,7 % 5,6 % 44,9 % 37,1 % 3,4 %

30 0,0 % 0,0 % 0,0 % 32,6 % 67,4 % 0,0 %

80 

10 1,4 % 13,1 % 6,4 % 40,3 % 32,2 % 6,7 %

20 0,0 % 14,9 % 5,7 % 35,6 % 39,1 % 4,6 %

30 8,7 % 6,5 % 0,0 % 39,1 % 43,5 % 2,2 %

A análise das razões que determinam a ocorrência de células de posição com campos 

receptivos sobrepostos sugere que a incapacidade de reconhecer um lugar visitado 

anteriormente está intimamente ligada à capacidade perceptiva do agente, ao processo de 

extração e ao mecanismo de representação/codificação das percepções. Momentos 

geométricos de Zernick apresentam invariância à rotação permitindo o reconhecimento de um 

contorno independentemente da orientação da agente. Entretanto, quando o agente se desloca 

da posição ft (Figura 33 (a)) para a posição f« (Figura 33 (b)) ocorre o deslocamento do 

desenho da forma geométrica no interior da imagem bitmap (Figura 33 (c) e (d)). A 

invariância à translação pode ser obtida com o reposicionamento da forma geométrica 

segundo o seu centro de massa, como mostra a Figura 39. 
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(a) (b) 

Figura 39 – Obtendo invariância à translação por reposicionamento da imagem em 
função do centro de massa: a) agente na posição ��; b) agente na posição �@. 

Após o reposicionamento, a codificação da percepção torna-se invariante à rotação e à 

translação. Entretanto, quando o agente se desloca no ambiente, a percepção do contorno 

muda em razão da perspectiva com que os obstáculos, as superfícies delimitantes e as 

saliências do ambiente são interceptadas pelos feixes dos sensores laser. O exemplo da Figura 

33 mostra que o contorno percebido na posição ft é ligeiramente diferente daquele percebido 

na posição f«. Esta diferenciação permanece presente após o reposicionamento pelo centro de 

massa (Figura 39) e é capturada no processo de cálculo dos momentos geométricos. Assim, o 

conjunto de momentos que representam a percepção de contorno em ft apresenta valores 

ligeiramente diferentes daqueles calculados na posição f«. Logo, a capacidade de 

diferenciação entre layouts similares é uma função inversa do parâmetro F�=> empregado na 

estruturação da memória de percepções decrita na Subseção 7.2.3. 

A singularidade de uma percepção é definida pela Equação 67 como o inverso do 

número de lugares conhecidos, aos quais a lembrança está associada. A Tabela 3 apresenta 

estatísticas de singularidade das percepções em função da valoração do parâmetro F�=> da 

memória de percepções (coluna F�=>DG ) e do parâmetro F�=> da representação topológica 

(coluna F�=>MNO ). Nas colunas subseqüentes são apresentados respectivamente: o total de 

lembranças armazenadas na memória DE; os valores de mínimo e de máximo; a média e o 

percentual de percepções com singularidade superior a ela; a mediana e o percentual de 

percepções com singularidade superior a ela; e na última coluna, o desvio padrão. 
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Tabela 3 – Singularidade das Percepções.  
Singularidade = Percepção x Células de Posição Associadas 


����  
���=>
  Total Min. Max. Média % > 
Média Mediana % > 

Mediana 
Desv. 
Pad. 

10 

10 24.935 0,100 1,000 0,847 72,46 1,000 - 0,253

20 24.829 0,167 1,000 0,873 76,13 1,000 - 0,230

30 25.855 0,200 1,000 0,894 79,45 1,000 - 0,169

20 

10 5.873 0,030 1,000 0,594 38,02 0,500 38,02 0,337

20 6.179 0,059 1,000 0,630 40,08 0,500 40,08 0,317

30 5.923 0,059 1,000 0,652 41,83 0,500 32,04 0,308

40 

10 734 0,006 1,000 0.446 43,18 0,333 57,49 0,336

20 736 0,016 1,000 0,481 48,37 0,333 65,35 0,320

30 731 0,029 1,000 0,511 26,26 0,500 26,26 0,315

60 

10 200 0,004 1,000 0,388 38,50 0,250 48,50 0,323

20 198 0,015 1,000 0,421 39,39 0,333 55,05 0,313

30 190 0,026 1,000 0,434 43,68 0,333 66,84 0,283

80 

10 79 0,004 1,000 0,321 35,443 0,200 48,10 0,311

20 78 0,012 1,000 0,350 35,897 0,333 55,13 0,242

30 76 0,022 1,000 0,390 39,47 0,333 51,31 0,289

Os valores de mínimo e de média do coeficiente de singularidade expressam uma 

relação inversa com a granularidade da memória DE, ou seja, quanto maior a granularidade 

da DE maior o número de lugares associados a uma mesma lembrança. 

7.2.7.2 Conjunto de Testes – B 

No conjunto de testes apresentado nesta subseção o cálculo da ativação das células de 

posição foi modificado para considerar as lembranças ativadas pelas percepções atuais sempre 

com ativação máxima. O objetivo foi verificar a influência da gradação da ativação no 

reconhecimento dos lugares e na conformação do mapa. 

Resultados Visuais 

A inspeção visual dos mapas apresentados na Figura 40 não revela diferenças 

significativas para com aqueles apresentados na Figura 36.  
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(a) F�=>DG � ±¯, F�=>MNO � ±¯. (b) F�=>DG � ±¯, F�=>MNO � ¯. (c) F�=>DG � ±¯, F�=>MNO � ³¯. 

 
(d) 57-8D9 � ¯, 57-8:;< � ±¯. (e) 57-8D9 � ¯, 57-8:;< � ¯. (f) 57-8D9 � ¯, 57-8:;< � ³¯. 

 
(g) 57-8D9 � ý¯, 57-8:;< � ±¯. (h) 57-8D9 � ý¯, 57-8:;< � ¯. (i) 57-8D9 � ý¯, 57-8:;< � ³¯. 

 
(j) 57-8D9 � .¯, 57-8:;< � ±¯. (k) 57-8D9 � .¯, 57-8:;< � ¯. (l) 57-8D9 � .¯, 57-8:;< � ³¯. 

 
(m) 57-8D9 � �¯, 57-8:;< � ±¯. (n) 57-8D9 � �¯, 57-8:;< � ¯. (o) 57-8D9 � �¯, 57-8:;< � ³¯. 

Figura 40 - Mapas Topológicos obtidos considerando ativação máxima para todas as 
lembranças.  
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Notadamente, a principal diferença a ser apontada diz respeito aos níveis de ativação 

(tonalidades de vermelho) das células de posição que representam lugares percebidos de 

modo similar, como, por exemplo, na Figura 40 (e) e (h). A atribuição de ativação integral 

melhora a capacidade de reconhecimento e distinção de qual célula melhor representa a 

localização atual. Entretanto, isto parece não ser suficiente para evitar a inserção de Células 

de Posição sobrepostas, ou seja, a dificuldade de reconhecer um lugar previamente visitado 

permanece e se acentua à medida que F�=>MNO  é decrementado de 30 para 20 e de 20 para 10. 

Resultados núméricos 

Os resultados numéricos apresentados na Tabela 4 comparados com aqueles 

apresentados na Tabela 1, bem como a comparação dos resultados apresentados na Figura 41 

com seus respectivos na Figura 37 sugerem que a mudança no cálculo da ativação não 

produziu mudanças significativas no comportamento do algoritmo. 

Tabela 4 – Distâncias entre o agente robótico e a Célula de Posição que dá a noção de 
localização atual.  


����  
���=>
  

Durante todo o processo No momento da troca da noção de 
localização 

Mín. Máx. Média 
Desv. 
Pad. 

D. Pad. 
Médio Min. Max. Média 

Desv. 
Pad. 

D. Pad. 
Médio 

10 

10 0 47,53 11,95 6,38 5,29 0,14 19,99 14,12 4,74 3,98

20 0 91,06 22,39 11,80 9,744 0,13 39,99 27,33 9,74 8,24

30 0 138,36 31,41 17,75 14,34 0,97 59,99 43,75 15,19 13,04

20 

10 0 49,75 12,15 5,87 4,77 0,11 19,99 15,29 4,34 3,55

20 0 89,17 23,33 12,57 10,41 0,84 39,99 29,74 9,31 7,76

30 0 124,30 34,26 18,67 15,81 1,00 59,99 42,57 14,67 12,29

40 

10 0 52,12 12,84 6,17 5,03 0,42 19,99 15,11 4,59 3,75

20 0 85,89 24,40 12,62 10,52 0,78 39,99 28,24 9,58 7,76

30 0 129,41 36,22 19,36 15,95 1,13 59,99 41,94 14,71 12,26

60 

10 0 45,01 12,66 6,55 5,41 0,20 20,00 15,11 4,60 3,76

20 0 88,68 24,57 12,80 10,72 0,30 39,99 30,30 9,51 7,81

30 0 131,68 34,22 20,04 16,88 0,83 59,99 45,07 14,70 12,15

80 

10 0 50,55 12,75 6,31 5,14 0,37 19,99 15,45 4,50 3,68

20 0 107,79 24,52 12,91 10,61 0.49 39,99 30,00 9,63 7,96

30 0 125,37 37,88 20,40 16,95 0,96 59,99 44,24 15,10 12,55
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(a)�F�=>DG � ±¯, F�=>MNO � ±¯Y ¯Y ³¯. (b) F�=>DG � ¯, F�=>MNO � ±¯Y ¯Y ³¯. 

 

(c) F�=>DG � ý¯, F�=>MNO � ±¯Y ¯Y ³¯. 

(d)�F�=>DG � .¯, F�=>MNO � ±¯Y ¯Y ³¯. (e) F�=>DG � �¯, F�=>MNO � ±¯Y ¯Y ³¯, 

Figura 41 - Distância média entre o agente e a Célula de Posição que dá a noção de 
localização atual.  
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Em comparação com a Tabela 2, os valores da Tabela 5 registram uma pequena 

melhora com aumentos pontuais nos intervalos da quarta e quinta colunas e reduções também 

pontuais nos intervalos da primeira e segunda coluna. 

Tabela 5 – Distâncias entre Células de Posição. 


����  
���=>
  
Intervalos de Distância  

ä�¸ �Y?
���=>
 å å¿ ¸ 
���=>
 å å¿ ¸ ±Y½
���=>
 å å¿ ¸ 
���=>
 å å¿ ¸ Y½
���=>
 å äY½
���=>
 ¸ 7 7 ä
10 

10 36,10 44,70 12,61 5,35 1,24 0,00

20 20,13 29,53 21,48 18,79 7,38 2,68

30 0,00 6,12 4,08 55,10 30,61 4,08

20 

10 6,98 14,71 15,21 39,90 21,70 1,50

20 0,00 2,04 4,08 56,12 33,67 4,08

30 0,00 4,00 2,00 54,00 40,00 0,00

40 

10 4,75 9,22 8,94 44,97 30,17 1,96

20 2,11 0,00 0,00 54,74 42,11 1,05

30 0,00 0,00 0,00 46,81 46,81 6,38

60 

10 12,76 23,43 15,55 30,16 16,47 1,62

20 4,30 5,38 2,15 39,78 41,94 6,45

30 0,00 0,00 0,00 45,24 50,00 4,76

80 

10 11,88 27,86 12,31 28,29 17,93 1,73

20 9,73 11,50 8,85 40,71 27,43 1,77

30 0,00 6,12 4,08 55,10 30,61 4,08

Entretanto, tais variações não são significativas nem indicativas de ganhos de 

desempenho. Logo, conclui-se que o principal fator de influência reside no mecanismo de 

captura e representação de características do ambiente. 

7.2.7.3 Conjunto de Testes - C 

Neste conjunto de testes o objetivo foi analisar o comportamento do algoritmo com a 

substituição do fluxo perceptivo +9 definido no Conjunto de Testes A, por um fluxo +(9 

constituído por percepções que representam semicontornos. O objetivo foi verificar a 

possibilidade de empregar o fluxo +(9 em substituição a +9 de modo a subsidiar a navegação 

em 3D. O ambiente de testes foi definido como interno e estruturado, composto de salas e 
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corredores, logo, o contorno percebido é em geral idêntico em diversas posições se o agente 

move-se na vertical. 

Fluxo Perceptivo 

O fluxo perceptivo +(9 foi definido como constituído pelas percepções de semi-

contorno do layout. Neste, cada percepção corresponde à representação do contorno capturado 

em uma varredura de um dos sensores, laser como ilustra a Figura 42.  

ix

 
(a) 

jx

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Figura 42 – Representação de características da conformação do solo abaixo do agente: 
a) agente numa posição ��; b) agente na posição �@; c) percepção na posição ��; d) 
percepção na posição �@. 
Parametrização

A memória de percepções DE foi fixada com dimensionalidade � � ±¯. Foram 

realizadas três séries de teste onde a parametrização do GTLSOM foi estabelecida 

respectivamente com (F�=> � �±¯Y ¯�F�ý¯) e os demais parâmetros foram mantidos iguais 

aos empregados para o conjunto de testes A (Subseção 7.2.7.1). 

Resultados Visuais 

Na análise visual dos resultados (Figura 43), observa-se a existência de grande número 

de células de posição com campos receptivos sobrepostos. A dificuldade de reconhecer um 

lugar como visitado anteriormente foi identificada como a principal causa de sobreposição 
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dos campos receptivos. Assim, a Figura 43 poderia ser considerada como indicativa de que o 

fluxo +(9 carrega baixa capacidade de representação e, portanto, é inviável como subsídio à 

formação do mapa topológico. 

 

(a) F�=>DG � ±¯, F�=>MNO � ±¯. (b) F�=>DG � ±¯, F�=>MNO � ¯. (c) F�=>DG � ±¯, F�=>MNO � ³¯. 

 

(d) 57-8D9 � ý¯, 57-8:;< � ±¯. (e) 57-8D9 � ý¯, 57-8:;< � ¯. (f) 57-8D9 � ý¯, 57-8:;< � ³¯. 

 

(g) 57-8D9 � �¯, 57-8:;< � ±¯. (h) 57-8D9 � �¯, 57-8:;< � ¯. (i) 57-8D9 � �¯, 57-8:;< � ³¯. 

Figura 43 – Mapa Topológico Extendido gerado em tempo real: a), b) e c) com 
��� �´�; d), e) e f) com 
��� � ��; g) h) e i) com 
��� � A�.  

Notadamente, as percepções oriundas do fluxo +(9 são dependentes da localização e 

orientação do agente em relação aos obstáculos. Pequenos deslocamentos e/ou rotações 

afetam significativamente o conjunto de informações capturadas em cada leitura do sistema 

sensor, produzindo grandes variações no semi-contorno percebido. Na Figura 44 (a) e (b), o 

agente robótico está na mesma posição, porém com uma rotação de aproximadamente 45º. Da 

Figura 44 (c) para a Figura 44 (d) a orientação é mantida, entretanto o agente deslocou-se para 

frente o equivalente a aproximadamente 50% do seu comprimento. Nos dois casos, a 
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movimentação do agente robótico produziu significativa variação no semi-contorno 

percebido. Tal variação reflete-se na memória DE com a ativação de lembranças distintas 

entre um momento e o outro implicando o não reconhecimento do lugar. Deste modo, ao 

revisitar um lugar o respectivo reconhecimento é prejudicado pelas diferenças de orientação e 

posição. 

 

(a) (c) 

(b) (d) 
Figura 44 – Exemplos de variação da percepção do semi-contorno em função das ações 
de navegação, fluxo B(9: a) ação de rotação; b) ação de movimento à frente.  

No fluxo +9 cada percepção é composta pela representação do contorno do ambiente 

como capturado pelo sistema sensor do agente (Figura 45 (a) a (f)) enquanto que no fluxo +(9 

tem-se apenas um semicontorno (Figura 45 (g) a (l)). Logo, o número de pontos necessários 

para representar uma percepção em +(9 é em geral inferior a 50% do número de pontos 

necessários para representar uma percepção oriunda do fluxo +9. Deste modo, a 

diferenciação entre percepções é diretamente afetada pelo valor do parâmetro F�=> da 

memória DE.  
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(a) (b) (c) (d) (e) (f) 

   
(g) (h) (i) (j) (k) (l) 

Figura 45 – Exemplos de percepções representadas na memória �: a), b), c), d), e) e f) 
percepções oriundas do fluxo B9; g), h), i), j), k) e l) percepções oriundas do fluxo B(9.  

A Tabela 6 apresenta o número médio de representações de percepções (lembranças) 

na memória DE para cada grupo de testes. 

Tabela 6 – Número de lembranças armazenadas na memória �.  
Lembranças na Memória � (média) 

C Fluxo Perceptivo 

����  

10 20 40 60 80 

10 
B9 30.636 6.298 751 200 78B(9 23.099 2291 169 41 16

Notadamente, em contraposição ao fluxo +(9, o fluxo +9 produziu um número 

significativamente maior de representações armazenadas na memória DE. Dado que o 

parâmetro � foi mantido (� � ±¯), essa diferença ocorre em função do número de pontos 

disponíveis para o cálculo dos momentos geométricos. 

7.2.7.4 Conjunto de Testes - D 

Neste conjunto de testes, o agente foi liberado para navegar em 3D, tendo sido 

mantida a parametrização e os recintos acessíveis definidos no conjunto de testes A. 

Fluxo Perceptivo 

Foram definidos dois fluxos perceptivos: o primeiro +9ó idêntico ao fluxo +9 

definido na Subseção 7.2.7.1; O segundo +9ô tem por finalidade produzir a noção de altura 

possibilitando a diferenciação entre layouts similares capturados em diferentes alturas 
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conforme o agente robótico movimenta-se na vertical. Deste modo, o fluxo +9ô foi definido a 

partir do sensor localizado na face inferior do paralelepípedo que abstrai o corpo do agente 

robótico (Figura 42). Basicamente, o fluxo perceptivo +9ô é composto por características da 

conformação do solo abaixo do agente. O peso .+9 com que cada fluxo perceptivo, afeta o 

reconhecimento dos lugares foi estabelecido com .+9ó � ¯YD e .+9ô � ¯Y±. A diferença entre 

os pesos de cada fluxo atribui ao fluxo +9ó a função de proporcionar o reconhecimento do 

lugar enquanto que o fluxo +9ô tem a função de selecionar entre lugares a partir da noção de 

altura. O emprego deste fluxo tem a finalidade de diferenciar entre posições com o agente 

navegando na vertical. 

Resultados Visuais 

A Figura 46 apresenta visualizações dos mapas obtidos com o agente robótico 

navegando em 3D. A sobreposição das células de posição próximas de um mesmo eixo 

vertical impossibilita auferir a qualidade dos mapas a partir da inspeção visual. 

(a) F�=>DG � ±¯, F�=>MNO � ¯. (b) F�=>DG � ¯, F�=>MNO � ¯. 

(c) 57-8D9 � ý¯, 57-8:;< � ¯. (d) 57-8D9 � .¯, 57-8:;< � ¯. 
Figura 46 – Mapa Topológico Extendido 3D gerado em tempo real. 
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Resultados Numéricos 

A comparação das estatísticas apresentadas na Tabela 7 com aqueles da Tabela 1 

mostra que: 1) a definição dos fluxos perceptivos +9ó e +9ô foi adequada e os mapas 3D 

resultantes são estatisticamente similares àqueles obtidos com o agente navegando em 2D; 2) 

Há uma pequena elevação na média da distância entre o agente robótico e a Célula de Posição 

que dá a noção de localização atual, o que pode ser facilmente constatado comparando os 

gráficos da Figura 47 com aqueles da Figura 37. Essa elevação era esperada em razão de que 

navegando em 3D o total das possíveis posições do agente robótico em relação às células de 

posição é aumentado em uma ordem de magnitude. 

Tabela 7 – Distâncias entre o agente robótico e a Célula de Posição que dá a noção de 
localização atual.  


����  
���=>
  

Durante todo o processo No momento da troca da noção de 
localização 

Mín. Máx. Média 
Desv. 
Pad. 

D. Pad. 
Médio Min. Max. Média 

Desv. 
Pad. 

D. Pad. 
Médio 

10 

10 0 65,44 12,31 6,91 5,70 0,56 20,00 13,55 4,70 3,96

20 0 103,49 25,23 13,73 11,07 0,34 39,96 26,18 9,17 7,18

30 0 132,07 38,61 19,95 16,33 3,92 59,97 38,90 13,96 11,79

20 

10 0 71,80 13,35 7,35 5,81 0,22 19,99 15,34 4,04 3,29

20 0 133,11 27,05 14,12 11,09 2,13 39,99 29,44 8,60 7,14

30 0 145,95 41,90 19,95 15,76 2,24 59,98 42,73 12,95 10,78

40 

10 0 84,41 15,10 8,38 6,30 1,59 19,98 15,75 3,92 3,20

20 0 103,98 29,95 14,19 11,18 2,34 39,99 30,17 8,40 6,98

30 0 134,99 44,99 20,07 15,93 1,87 59,99 44,90 12,78 10,54

60 

10 0 95,73 15,59 9,24 6,90 0,53 20,00 15,67 4,05 3,27

20 0 126,30 31,31 15,71 11,96 0,90 39,99 30,43 8,34 6,84

30 0 173,40 46,77 22,91 17,56 3,81 59,99 45,80 11,99 9,80

80 

10 0 126,46 16,12 10,17 7,14 0,96 19,99 15,89 3,82 3,07

20 0 150,75 32,33 17,76 13,33 1,66 39,99 30,96 8,37 6,84

30 0 177,58 48,95 23,97 18,54 4,77 59,99 46,11 12,76 10,43
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(a)�F�=>DG � ±¯, F�=>MNO � ±¯Y ¯Y ³¯. (b) F�=>DG � ¯, F�=>MNO � ±¯Y ¯Y ³¯. 

 

(c) F�=>DG � ý¯, F�=>MNO � ±¯Y ¯Y ³¯. 

(d)�F�=>DG � .¯, F�=>MNO � ±¯Y ¯Y ³¯. (e) F�=>DG � �¯, F�=>MNO � ±¯Y ¯Y ³¯. 

Figura 47 - Distância média entre o agente e a Célula de Posição que dá a noção de 
localização atual.  

7.2.8 Discussão 

Os testes realizados mostram que o modelo proposto para Representação Topológica é 

capaz de produzir um mapa do ambiente conhecido, o qual permite ao agente se auto-localizar 

com base nos fluxos perceptivos produzidos a partir dos seus fluxos sensoriais. O modelo 
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proposto mostrou-se capaz de produzir mapas que representam o ambiente de modo coerente 

e útil tanto para navegação em 2D quanto para navegação 3D. 

A maior dificuldade para a realização do modelo proposto reside na especificação do 

sistema sensor e nos métodos de processamento dos respectivos fluxos sensoriais com vistas à 

extração e representação de percepções que capturem as características do ambiente e 

permitam o reconhecimento de lugares anteriormente visitados, dado que, os resultados 

obtidos mostram que o reconhecimento imediato de cada lugar é essencial para a obtenção de 

um mapa coerente, livre de células sobrepostas. 

7.3 Conclusão 

Neste capítulo foram apresentados, discutidos e validados os módulos de 

Reconstrução (Módulo I) e Representação Topológica (Módulo II). O desenvolvimento do 

módulo de Reconstrução (Seção 7.1) considerou resultados anteriores (Dalle Mole & Araújo, 

2008a; 2008b; 2009), em que o GTLSOM foi empregado com sucesso para a reconstrução de 

superfícies. Foram definidos os algoritmos necessários para a obtenção de nuvens de pontos a 

partir dos fluxos sensoriais do agente robótico. O GTLSOM foi empregado como ferramenta 

para a obtenção de representações, na forma de malhas de triângulos, das superfícies 

delimitantes do ambiente. Também foram dadas indicações dos algoritmos a serem 

empregados no registro de representações parciais com vistas à sua fusão para a obtenção de 

uma representação global. 

O desenvolvimento do módulo de Representação Topológica (Seção 7.2) considerou o 

GTLSOM como base para a obtenção de uma memória de percepções, a qual serviu de base 

para a proposição de um novo modelo de Mapa Topológico Extendido. O modelo proposto 

foi apresentado e discutido considerando os objetivos a serem alcançados, os operadores 

definidos e as respectivas funções que estes desempenham. Momentos geométricos foram 

introduzidos e empregados como mecanismos para a representação de percepções. Os 

resultados obtidos, com o ambiente simulado, são indicativos de sucesso e sugerem que o 

modelo proposto pode ser transposto para situações reais. 
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8 Auto-Localização, Navegação e Exploração 

Este capítulo é composto por seis seções, nas quais são apresentados e analisados os 

desenvolvimentos realizados nos módulos de Auto-Localização Local (Seção 8.1), Auto-

Localização Global (Seção 8.2), Percepção de Obstáculos (Seção 8.3), Navegação Local 

(Seção 8.4) e Exploração Local (Seção 8.5). Cada seção é dedicada à apresentação dos 

mecanismos de realização e validação de um módulo. O Capítulo é finalizado com uma breve 

conclusão englobando todas as seções. 

8.1 Auto-Localização Local (Módulo IV) 

Em um sistema de referência centrado no agente robótico, a auto-localização pode ser 

realizada através de padrões de ativação em um mapa de Células de Grade (Fyhn et al., 2004; 

Hafting et al., 2005). Células de Grade respondem a estímulos vestibulares (movimentação e 

mudança de direção) e sinalizam a localização do agente no layout do ambiente ao seu redor. 

A organização do mapa de Células de Grade reproduz uma malha de triângulos 

aproximadamente eqüiláteros (Hafting et al., 2005). Em seres vivos terrestres, esse mapa é 

observado por se formar quase instantaneamente como uma representação azimutal do espaço 

livre (Witter & Moser, 2006). Células de Grade apresentam remapeamento extensivo em 

resposta à ocorrência de modificações extensas no ambiente (Fyhn et al., 2007), deste modo o 

mapa é sempre fidedigno ao layout real.  

A realização deste módulo compreende: i) produzir um fluxo de dados na forma de 

nuvem de pontos representando o espaço livre de obstáculos e diretamente acessível; ii) 

transformar o conteúdo do fluxo perceptivo em uma representação computacional, um Mapa 

Métrico Local (L�#); iii) obter estimativas de localização a partir das sensações de 

deslocamentos e mudanças de direção; iv) produzir a representação da localização do agente 

no mapa; e v) monitorar o acúmulo de erros de estimativas e as modificações do layout 
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percebido reinicializando o mapa L�# quando necessário. O diagrama de blocos da Figura 48 

ilustra os processos envolvidos, as iterações entre eles e as respectivas localizações na 

estrutura de camadas do modelo proposto. 

 
Figura 48 – Diagrama de Blocos do Módulo de Auto-Localização Local.  

O bloco “Estimativas por integração” ilustrado na Figura 48 representa um subsistema 

considerado como pronto e disponível para ser integrado ao agente robótico. Na seqüência, a 

Subseção 8.1.1 apresenta o conjunto de parâmetros do módulo; as seções 8.1.2 e 8.1.3 

discutem a realização da representação computacional do espaço livre de obstáculos em 

termos de mapas em 2D e em 3D. A representação da localização do agente é brevemente 

discutida na Subseção 8.1.4 e finaliza a apresentação da realização do módulo. 

8.1.1 Parâmetros 

A parametrização deste módulo compreende dois conjuntos numéricos. O primeiro 

contém os parâmetros do GTLSOM (Subseção 6.1) e controla a formação do Mapa Métrico 

local (L�#). O principal valor a ser estabelecido é o do parâmetro F�=>, o qual regula a 

granularidade dos triângulos que compõem a grade. O segundo conjunto de parâmetros 

controla o processo de remapeamento ou reinicialização do mapa L�# com o objetivo de 

eliminar o acúmulo de erros e compõem-se de 

� P�=> Especifica um limiar de mudança no layout para disparar o remapeamento;

� Q�=> Número máximo de ações de navegação para disparar o remapeamento. 
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8.1.2 Células de Grade 2D 

O modelo neural GTLSOM (Subseção 7.2.2) é empregado na Camada 2 (Mapeamento 

Básico) do modelo proposto, com o objetivo de gerar uma representação azimutal (uma malha 

de triângulos) do layout do ambiente no entorno do agente. O fluxo de entrada +( é oriundo 

dos sensores de varredura laser instalados nas faces laterais do agente. A obtenção desse fluxo 

ocorre por um processo 56�%�,8 da Camada 1 (Sensorial Perceptivo), o qual filtra os vetores �%�, ¥ +�, retendo apenas aqueles que representem varreduras horizontais. 

+< � �5��%�,� � Ý~%tY ¿ Y ~%�Y ¿ Y ~%�Y ~%ª«t Y ¿ Þ Ò�~%� Î a��%�,� � ¯�Y �%�, ¥�C +�,�Y� (75)

com  ~%� � Ý�ttY ¿ Y �@tY 7 7 7 Y ��t Y ¿ 7 Y �tmY ¿ Þ | ¦�@m � �@¼«m ¦ _ } Y �@m ¥ j�Y���� � �E , 

em que C +�, é a união dos fluxos de dados dos k sensores nas faces laterais do agente; �%�, é 

um vetor contendo as leituras do sensor *� no instante -; a6�%�,8 é o ângulo de rotação do 

sensor *�, como definido na Subseção 5.2.1; ~%� é o conjunto de pontos �@m ¥ j� definidos ao 

longo das n linhas de varredura do I � �*I�é sensor; �7 � é a distância euclidiana e } é 

derivado do parâmetro F�=> do GTLSOM 6} º F�=>8; e e é a distância euclidiana medida 

na n � �*I�w linha, como definido na Equação 4. 

Notadamente, +< é uma nuvem � de pontos � ¥ j� que representa as regiões do 

plano horizontal que são percebidas como livres de obstáculos. A apresentação de +< ao 

GTLSOM resulta em uma malha de triângulos que representa as regiões acessíveis ao agente, 

um Mapa Métrico 2D local 6L�#8 e com sistema de referência centrado no agente robótico. 

O processo de remapeamento é controlado pelos parâmetros P�=> e Q�=>. O primeiro 

especifica um limiar de mudança no layout, e sua verificação considera a razão entre o total 

de Células de Grade existentes no mapa L�# quando de sua formação e o total atual após 

cada ação de navegação. O segundo restringe o número de ações de navegação a serem 

executadas considerando o mapa atual. A superação de qualquer um destes dois limiares 

dispara o processo de remapeamento e a reinicialização do sistema de coordenadas, 

eliminando o acúmulo de erros das estimativas locais. 

8.1.3 Expansão para 3D 

A expansão para 3D considera a formação de um Mapa Métrico local 6L�#8 na forma 

de uma treliça espacial (uma malha de tetraedros) em substituição ao mapa azimutal. A treliça 
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espacial é gerada pelo GTLSOM de modo similar ao mapa azimutal. Sua obtenção advém de 

um fluxo +< obtido do processo 56�%�,8 descrito na Subseção 8.1.2, com a inclusão dos 

sensores das faces superior e inferior e a exclusão da cláusula ~%� Î a6�%�,8 � ¯�. Deste modo, 

a treliça cobre todo o espaço 3D percebido como diretamente acessível e as suas bordas 

definem as fronteiras entre o espaço livre e os obstáculos. 

8.1.4 Representação da Localização do Agente 

A posição do agente é representada no mapa pelos níveis de ativação (Subseção 6.11) 

das células que melhor respondem à entrada que sinaliza a estimativa de localização atual no 

sistema de coordenadas locais, estabelecido no momento da formação do mapa L�#. 
Pseudocódigo

1. Defina a posição atual como origem do sistema de coordenadas e 

inicialize um mapa GTLSOM vazio, L�#;
2. Obtenha a nuvem de pontos �% a partir do fluxo +<, Subseção 8.1.2 para o 

caso 2D e Subseção 8.1.3 para o caso 3D; 

3. Apresente �% ao mapa L�#;
4. Considere a estimativa de localização local �#, fornecida pelo subsistema 

de integração de caminho; 

5. Apresente �# ao mapa L�#;
5.1. Assinale a localização atual em L�# considerando os três nodos com 

maiores níveis de ativação; 

6. Se a tarefa de navegação local estiver ativa 

6.1. Retorne ao passo 2; 

7. Fim.

A nuvem de pontos �% compreende os pontos gerados pelo processo 56�%�,8, a partir 

dos dados sensoriais capturados no instante de tempo -. O mapa L�# consiste de um mapa 

GTLSOM imerso no espaço j�, uma superfície para o caso 2D e uma treliça espacial para o 

caso 3D. 

8.1.5 Validação 

Nesta seção são apresentados os resultados obtidos com o emprego do GTLSOM na 
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formação do mapa de Células de Grade (caso 2D) e na formação da Treliça Espacial (caso 

3D). O objetivo é avaliar o GTLSOM como ferramenta de obtenção destes dois modelos de 

mapas métricos locais. 

8.1.5.1 Caso 2D 

Em 2D o objetivo é obter uma malha de triângulos que represente o layout do 

ambiente no entorno do agente. As bordas do mapa sinalizam: 1) obstáculos percebidos no 

alcance do sistema sensor; 2) regiões fora do alcance do sistema sensor, ou regiões ocultas 

pela presença de obstáculos. A realização desta tarefa seguiu o modelo proposto na Subseção 

8.1.2. 

Parametrização

O conjunto de parâmetros do GTLSOM foi estabelecido com: F�=>� � ±½o; � �¯Y¯¯½; ���� � ¯Y½; a��� � �¯Y³ý. O limiar de mudança no layout foi estabelecido em P�=> � ±, ou seja, o remapeamento ocorre quando o total de novas células é igual ou 

superior ao total de células existentes quando da consolidação do mapa. Foi estabelecido que 

um mapa é considerado consolidado quando - � ½, ou seja, após a apresentação dos ½k 

primeiros conjuntos de pontos (Equação 75). Deste modo, o processo de descoberta de 

caminhos pode ser disparado se - » ½. O limiar de remapeamento em função dos movimentos 

do agente robótico foi estabelecido em Q�=> � ±¯¯¯. A parametrização dos sistemas 

sensores foi estabelecida como na Subseção 8.3.6.1. Um sistema de molas virtuais (DalleMole 

& Araújo, 2008a) foi empregado como auxiliar para acelerar a formação de triângulos 

eqüiláteros. 

Resultados

A Figura 49 mostra a formação do mapa de células de grade. As esferas vermelhas 

junto às paredes marcam os pontos que interceptam os feixes da varredura dos sensores laser 

laterais com rotação a � ¯�. As esferas na cor azul celeste identificam as células que 

representam obstáculos. Cilindros nas cores azul, vermelha e verde e identificam 

respectivamente as três células com maior nível de ativação para a estimativa de posição atual 

do agente robótico. Na Figura 49 a visualização do cilindro azul, o qual representa a célula 

com maior ativação, é prejudicada em razão de este estar sobreposto pelo corpo do agente 

robótico. 
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O GTLSOM mostrou-se apto a reproduzir a característica biológica de formação 

instantânea do mapa de Células de Grade (Witter & Moser, 2006) produzindo um mapa 

consolidado em apenas cinco iterações. A Figura 49 (a) é subseqüente a apresentação do 

primeiro conjunto de pontos. Nesta primeira iteração ocorre basicamente a definição das 

Células de Grade (não renderizadas) e algumas conexões, porém já se tem a identificação 

daquelas que representam obstáculos. Nas iterações seguintes (Figura 49 (b)(c)(d)) são 

estabelecidas as conexões entre células vizinhas resultando em uma malha de triângulos 

aproximadamente eqüiláteros. 

(a) - � ¯ (b) - �  

(c) - � ³ (d) - � ý 

Figura 49 – Geração do Mapa de Células de Grade. A formação do mapa ocorre quase 
instantaneamente, requerendo apenas quatro apresentações da nuvem de pontos que 
representa os espaço percebido como livre de obstáculos. 

A equilateralidade dos triângulos que compõe a malha pode ser visualmente 

inspecionada na Figura 49 (d), onde é possível observar que o mapa de Células de Grade pode 
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ser empregado como base para a definição de pontos de interesse para exploração. Tais pontos 

podem ser identificados como conjuntos de células de borda que não representam obstáculos. 

8.1.5.2 Caso 3D 

A obtenção da Treliça Espacial a partir do GTLSOM requer uma densa nuvem de 

pontos (�) amostrados de modo a representar todo o espaço a ser mapeado. Tal nuvem de 

pontos pode ser obtida a partir do fluxo sensorial definido na Equação 75 como discutido na 

Subseção 8.1.3. Logo, a realização desta tarefa é diretamente alcançada a partir das atividades 

descritas na Subseção 8.1.5.1. 

Parametrização

Neste conjunto de teste foram mantidos os conjuntos paramétricos da Subseção 

8.1.5.1. 

Resultados

A formação da Treliça Espacial pode ser inspecionada na Figura 50, onde é possível 

notar que há um grande número de células representando os obstáculos, o piso e as paredes. 

Na Figura 50 (b) é possível visualizar, junto ao corpo do agente, a representação da estimativa 

de localização. 

(a) - � ¯ (b) - � ý 

Figura 50 – Mapa de Células de Grade em 3D. Em três dimensões o mapa é uma treliça 
espacial composta por tetraedros e representa todo espaço 3D percebido como livre de 
obstáculos. 
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8.1.6 Discussão 

Os testes realizados são indicativos da empregabilidade do modelo GTLSOM para a 

tarefa de obtenção de um mapa métrico local. Tanto o mapa de Células de Grade (Caso 2D) 

como a Treliça Espacial (Caso 3D) foram eficazmente gerados pelo GTLSOM a partir dos 

fluxos perceptivos produzidos pelos sistemas sensores. A localização do agente no ambiente 

pode ser localmente acompanhada a partir do mapa gerado pelo GTLSOM e das estimativas 

produzidas por um subsistema de integração de caminho. 

8.2 Auto Localização Global (Módulo V) 

A auto-localização global toma lugar em três cenários distintos: i) auto-localização 

contínua conforme o agente navega no ambiente; ii) o agente percorre um caminho por uma 

região desconhecida, expandindo a sua representação interna. Após algum tempo de 

exploração, o agente percebe estar em uma região muito similar a outra já representada em 

seu mapa topológico; iii) o agente é involuntariamente conduzido para um lugar distinto do 

atual, porém presente em sua representação interna. 

No primeiro cenário, o agente faz uso das informações de localização relativa entre os 

lugares representados em seu mapa topológico para validar suas percepções e atualizar a 

noção de localização. No segundo, o agente tem de validar suas percepções identificando a 

região atual como um lugar conhecido ou um lugar similar. Tal validação requer navegar nas 

redondezas da posição atual buscando validar as lembranças anotadas em seu mapa 

topológico. Se o agente obtém sucesso a região atual é validada como uma região conhecida, 

e o mapa topológico é atualizado de modo a representar esse conhecimento. Caso contrário, o 

mapa é expandido para acomodar a representação da nova região. No terceiro cenário, o 

agente confronta suas percepções com as lembranças anotadas em seu mapa topológico. A 

auto-localização se dá com a validação das relações de vizinhança e disposição relativa de um 

conjunto de lugares nas redondezas da posição inicial. 

Nesta tese, a realização do primeiro cenário é descrita na Subseção 7.2.5.4 como parte 

da construção do mapa topológico. A realização dos outros dois cenários consiste em 

enriquecer o processo cognitivo para incluir o passo de validação descrito acima e é remetida 

a trabalhos futuros. 
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8.3 Percepção de Obstáculos (Módulo III) 

Este módulo atua nos três primeiros níveis do modelo cognitivo proposto no Capítulo 

5 e seu objetivo é a obtenção do aprendizado sobre a viabilidade da execução de cada ação de 

navegação em razão das percepções do agente robótico. O processo cognitivo almejado é 

responsável por avaliar a configuração atual capturada pelos sistemas sensoriais juntamente 

com o conhecimento armazenado emitindo um julgamento de valor que subsidia a geração do 

comportamento. 

Nesta tese, propõem-se um sistema cognitivo capaz de aprender configurações 

associando estas com ações factíveis e não factíveis. Nenhum cálculo vetorial, estatístico ou 

sistema de coordenadas é requerido. O agente não memoriza as ações tomadas em uma dada 

configuração, isto é, ele apreende sobre a viabilidade da ação e posteriormente utiliza tal 

conhecimento como subsídio à decisão em situações semelhantes. O conhecimento adquirido 

produz um comportamento reativo que inibe a execução de uma ação conhecidamente 

perigosa considerando as percepções atuais. 

A capacidade cognitiva descrita acima é alcançada a partir de três atividades: i) 

assimilação de conhecimento sobre diferentes configurações produzindo uma memória de 

percepções; ii) aprendizado das associações entre os elementos da memória e o conhecimento 

sobre a viabilidade das ações de navegação; iii) confrontação das percepções atuais com o 

conhecimento armazenado e emissão do julgamento de valor. 

No modelo proposto o aprendizado é duradouro e reutilizável. A remoção do agente 

do ambiente no qual ocorreu o aprendizado e sua posterior inserção em outro ambiente com 

características similares, porém com configuração distinta, não implica a reinicialização do 

processo de aprendizado desde o início. Outra característica interessante do modelo é que o 

agente aprende de forma contínua aprimorando seu conhecimento sempre que uma 

configuração desconhecida é apresentada. Configurações já aprendidas são atualizadas 

continuamente de forma a refletir o conhecimento atual, este se sobrepõe ao armazenado. 

Os processos envolvidos, as iterações entre eles e as respectivas localizações na 

estrutura de camadas do modelo proposto são representadas no diagrama de blocos da Figura 

51. A dinâmica do módulo é discutida na Subseção 8.3.1; a Subseção 8.3.2 apresenta o 

conjunto de parâmetros; As Subseções 8.3.3 e 8.3.4 apresentam e discutem a construção dos 

algoritmos que compõem o módulo. A Subseção 8.3.5 apresenta e discute o pseudocódigo. 
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Figura 51 – Diagrama de Blocos do Módulo de Percepção de Obstáculos, processos que 
produzem o julgamento da viabilidade das ações de navegação.  

8.3.1 Dinâmica do Processo Cognitivo 

A extração e codificação de percepções acerca da configuração do layout do ambiente 

no entorno do agente constitui o processo cognitivo da Camada 1 (Sensorial Perceptivo). O 

processo cognitivo da Camada 2 (Mapeamento Básico) se ocupa em mapear o espaço 

perceptivo produzindo uma memória de percepções como descrita na Subseção 7.2.2. Essa 

memória é compartilha pelos dois módulos. Na Camada 3 (Mapeamento Superior) a tarefa 

consiste em associar percepções representadas na memória com o conhecimento a respeito da 

viabilidade das ações de navegação no contexto percebido (Figura 52). Esse processo 

cognitivo atua em uma janela de tempo que se inicia com a obtenção do conjunto de 

lembranças ativadas pelas percepções obtidas no instante - e estende-se até a atualização do 

conhecimento adquirido através da assimilação do retorno dado pelo sistema motor.  

De modo simplificado, têm-se: i) os fluxos perceptivos ativam lembranças na memória 

de percepções; ii) as lembranças ativadas determinam um contexto propiciando a recuperação 

do conhecimento adquirido sobre a viabilidade das ações de navegação, este conhecimento se 

encontra codificado nas sinapses (aqui o termo sinapse será empregado como sinônimo de 

associação) entre as lembranças e as ações; iii) o processo responsável pela navegação 

determina a ação ou as ações a serem executadas; iv) o sistema motor interpreta e excuta o 

comando e produz um retorno que indica o SUCESSO ou INSUCESSO de cada ação; v) a 

realimentação dada pelo sistema motor é empregada na atualização do conhecimento. 
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Figura 52 – Arquitetura da Memória do Módulo de Percepção de Obstáculos. O 
conhecimento que proporciona o julgamento de valor está codificado nas sinapses entre 
as lembranças e as ações. A inexistência de conhecimento acerca da viabilidade de uma 
ação no contexto representado pela lembrança é reconhecida pela falta da respectiva 
sinapse.  

Os processos cognitivos que coordenam a navegação desconhecem a estrutura 

responsável pela emissão do julgamento de valor e interagem apenas com a abstração que 

provê o conhecimento armazenado. 

8.3.2 Parâmetros 

Este módulo recebe os seguintes parâmetros: 

� � Número de momentos geométricos que compõe a representação de cada 

percepção; 

� � Raio da imagem bitmap usada na projeção das leituras do sistema sensor, 

para obtenção da percepção do entorno; 

� F�=> Raio do círculo que define a região no entorno do agente a ser considerado 

na produção da percepção dos obstáculos; 

� �z Coeficiente de recompensa; 

� �E Coeficiente de punição; 
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� � Número máximo de instantes de tempo para propagação do sinal de 

recompensa; 

� G Valoração inicial das sinapses; 

� H Número de lembranças a serem empregadas na produção do julgamento de 

valor; 

� I Número de sinapses afetadas pela atribuição de recompensa, I ¨ H. 

8.3.3 Captura e Representação das Percepções 

No nível perceptivo, um processo 5��%�, ¥ +�,Y � ¥ J� extrai e codifica percepções a 

partir dos fluxos +�, produzidos pelos sensores de varredura laser. Esse processo considera o 

vetor �%�, o qual carrega informações sobre a configuração do ambiente ao redor do agente 

(Figura 53) no instante -. 

     

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

Figura 53 – Exemplos de imagens formadas pela projeção da leitura do sensor de 
varredura frontal com 180 graus de abertura, o semi-círculo demarca o alcance da 
região considerada: a) nenhum obstáculo percebido; b) um obstáculo percebido à 
esquerda do agente; c) obstáculos à esquerda e à frente; d) percepção do início de uma 
parede na entrada de um corredor; e percepção de um corredor, obstáculos à esquerda 
e à direita, espaço livre à frente. 

Cada percepção 2 é um vetor � ¥ j� similar à Subseção 7.2.4, porém sem a 

aplicação da invariância à translação. Uma percepção representa a imagem que define o 

contorno dos obstáculos percebidos no entorno imediato ao agente. O parâmetro F�=> define 

o alcance dessa região de entorno, deste modo, o vetor �%�, ¥ +�, passa por um processo de 

poda antes de ser submetido ao processo 5��%�,Y�� (Equação 60). 
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�(%�, � Rft< Y ¿ Y f�<Y ¿ T�Y�f�< � 6Á�Y e�<8Y e�< � 0e� *F e� ° F�=>F�=> *F e� » F�=> Y (76)

em que ÁI e eI são oriundos das componentes f� ¥ �%�, como definido na Equação (4).�
Cada imagem na Figura 53 representa a configuração do espaço no entorno do agente 

tal como capturada pelo sensor laser. A codificação por momentos de Zernick (1934) 

preserva a capacidade discricionária da imagem e habilita a comparação direta através da 

distância euclidiana. A percepção de tais configurações, codificada em vetores ��, compõe as 

entradas para a memória de percepções DE (Subseção 7.2.2). 

O esquema perceptivo descrito acima reduz o total de configurações possíveis a um 

número finito. Tal redução é devida: i) à delimitação do espaço considerado a uma região de 

entorno, uma esfera com raio F�=>; ii) ao uso de um número finito de momentos geométricos 

para representar a forma geométrica; e iii) ao agrupamento de percepções similares segundo o 

campo receptivo de cada nodo no mapa GTLSOM da memória DE. 

8.3.4 Aprendizado da Viabilidade das Ações de Navegação 

O processo cognitivo que controla o aprendizado localiza-se na Camada 3 

(Mapeamento Superior) do modelo proposto. Sua função é tomar conhecimento de quais 

lembranças foram ativadas por quais sensores, as ações de navegação empreendidas a partir 

dessas lembranças e os respectivos sinais de realimentação recebidos do sistema motor. Tais 

informações são então empregadas na atualização da base de conhecimento, representada por 

um mapeamento que associa lembranças a ações de navegação, juntamente com o 

conhecimento de sua viabilidade. 

Os fluxos sensoriais são distinguidos por origem, a qual é considerada na construção 

do mapa associativo, por exemplo: o fluxo sensorial produzido pelo sensor localizado na face 

frontal é associado à ação seguir_em_frente; os fluxos dos sensores localizados nas faces 

laterais são associados às ações virar_a_esquerda ou virar_a_direita. Na memória de 

percepções não há registros da origem das percepções, esta informação é manipulada apenas 

pelo processo cognitivo responsável pela aquisição do conhecimento sobre a viabilidade das 

ações. A memória de percepções pode então ser compartilhada por diversos mapeamentos de 

nível superior. 
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O sistema motor do agente é assumido ser comandado por uma interface que aceita um 

vetor de controle especificando ações tais como: seguir_em_frente, virar_a_esquerda ou 

virar_a_direita. Um comando é, portanto, um vetor � ¥ jm onde n é a dimensão da interface 

de comando (n � 5�wo*�eF�BI¶F�eweF). Logo, o conhecimento adquirido pode ser 

representado por um mapa que associa um conjunto de lembranças a cada elemento do vetor 

comando. Esta associação é representada por um valor no intervalo R¯Y±T, com valoração 

inicial dada pelo parâmetro G o qual indica um total desconhecimento sobre a viabilidade da 

ação no contexto da lembrança associada. Logo, ações cujo julgamento de valor é igual a G 

devem ser interpretadas como potencialmente viáveis. O aprendizado ocorre pela adaptação 

dessa valoração de modo a refletir o conhecimento adquirido, a regra de adaptação é descrita 

a seguir.  

Regra de Aprendizado 

A assimilação do conhecimento sobre a viabilidade de uma ação num determinado 

contexto percebido ocorre por recompensa ou punição de modo similar a Kaebling et al. 

(1996) e Sutton & Barto (1998). O processo de adaptação dos vetores de saída considera os 

parâmetros �z e �E os quais representam respectivamente o coeficiente de recompensa e de 

punição. A adaptação afeta apenas as sinapses *#,"A entre a lembrança B� ativada por uma 

percepção 2� e as componentes K@ do vetor � correspondente às ações associadas. A Equação 

(77) define os ajustes para ações de sucesso e a Equação (78) para as ações com 

conseqüências indesejadas. 

*#,"A< 6-<8 � L*#,"A6-<8 � �z%M N± � *#,"A6-<8O *F *ouF**é
*#,"A6-<8 ���E%M N¯ � *#,"A6-<8O *F `wB�w Y ©-< ¥ T- � �Y -T�Y� (77)

com ��z% � �zY ����z%¼« � �¯Y½�z%�E% � �EY ����E%¼« � ¯Y½�E% , 

*#,"A< 6-8 � *#,"A6-8 ���E% N¯ � *#,"A6-8O Y �E% � �EY (78)

em que, *#,"A é a valoração da sinapse no instante de tempo - e *BI~�(  é a valoração da sinapse 

após a adaptação; K� é a � � �*I�w componente do vetor de saída, a qual subsidiou a escolha 

da ação;��z e��E são parâmetros representando respectivamente a taxa de recompensa e de 

punição, (��Y �2 ¥ R¯¸ ±T); e -( representa o momento em que o comando foi definido e 

executado. 
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As regras de ajuste definidas pelas Equações (77) e (78) produzem um aprendizado 

inicial rápido com decaimento proporcional ao nível de conhecimento adquirido. Contextos 

novos são rapidamente assimilados, enquanto que contextos conhecidos recebem ajustes 

finos. A Figura 54 ilustra a atribuição sucessiva de recompensa ou punição. 

 
Figura 54 – Intensidade de ajuste dos pesos das sinapses em função do conhecimento 
adquirido e da taxa de aprendizado P. 

O sucesso na execução de uma ação dispara o processo de ajuste definido na Equação 

(77), em que o número de instantes de tempo para retro-propagação do sinal de ajuste é dado 

pelo parâmetro �. A atribuição de recompensa/punição afeta positivamente as I sinapses mais 

fortes dentre aquelas que levaram a uma ação executada com êxito e, negativamente, as H 

sinapses que subsidiaram uma ação com conseqüências indesejadas. A retro-propagação do 

ajuste ocorre com intensidade decrescente e é limitada a � instantes, sendo que a cada instante 

corresponde uma ação. A indicação de insucesso dispara o ajuste definido na Equação (78) o 

qual atribui punição às H sinapses que subsidiaram a escolha da ação que resultou infactível. 

8.3.5 Algoritmo 

O pseudocódigo do algoritmo de aprendizado considera que o módulo de aprendizado 

atua em sincronia com os demais módulos do sistema. A sincronia tem três momentos 

distintos: i) captura do contexto (passos 1 e 2) e julgamento de valor (passo 3 e 4); ii) seleção 

e execução de uma ação, ocorre entre os passos 4 e 5; e iii) aprendizado (passo 5). A seleção 

das ações de navegação é decidida por um processo cognitivo pertencente a outro módulo do 

sistema. Portanto, o algoritmo a seguir se ocupa apenas com a aquisição e a disponibilização 

do conhecimento sobre a viabilidade de cada ação, em função das percepções do agente 

robótico. 
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Pseudocódigo

1. Obtenha os conjuntos 3�, das percepções atuais dos fluxos sensoriais +�,;
2. Apresente cada conjunto 3�, à memória DE obtendo o respectivo conjunto 

de lembranças ativadas ]�,;
3. Componha um vetor �, considerando cada conjunto ]�,

3.1. Ordene ]�, de acordo com a valoração das sinapses; 
3.2. Calcule a valoração de cada ação K@ de � como à média da valoração 

das H primeiras sinapses entre K@ e as lembranças em ]�,;
3.3. Registre as H primeiras sinapses entre K@ e as lembranças em ]�,, no

histórico de julgamentos de valor; 

4. Sinalizar a conclusão do julgamento de valor; 

5. Para cada ação de navegação empreendida 

5.1. Capture o sinal de realimentação (SUCESSO / INSUCESSO);
5.2. Atualize a lista B (histórico das � últimas ações); 
5.3. Se o status da ação em B6-8 indica SUCESSO empregue a agenda de 

ajustes definida na Equação (77). 

5.3.1. Inicialize �z% � �z e �E% � �E;
5.3.2. Para cada ação em B, considere as sinapses registradas no 

histórico de julgamentos de valor e: 

� Se RECOMPENSA, ajuste a valoração da I sinapses menos 

pessimistas, usada no julgamento de valor da ação no instante -;
� Se PUNIÇÃO, ajuste a valoração das H sinapses mais pessimistas 

usadas no julgamento de valor da ação no instante -;
� Decremente - atualizando os valores de �z% e �E% como definido na 

Equação (78)

5.4. Se o status da ação em B6-8 indica INSUCESSO
5.4.1. Ajuste a valoração das H sinapses mais pessimistas usadas no 

julgamento de valor da ação no instante -;
6. Retorne ao passo 1; 

O Passo 4 informa o julgamento de valor aos processos cognitivos interessados, tais 

processos consideram o subsídio (julgamento de valor) juntamente com outras informações 
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ou regras e definem as ações a serem executadas. No Passo 5 o algoritmo é informado da 

ocorrência de uma ação de navegação e procede a atualização da base de conhecimento 

considerando o sinal de realimentação do sistema motor. Não tendo o agente empreendido 

nenhuma ação, todo o bloco de aprendizado é ignorado e no instante seguinte (- � ±) o 

algoritmo recomeça a partir do Passo 1. 

8.3.6 Validação 

Nesta seção são apresentados os resultados dos testes realizados com o módulo de 

Percepção de Obstáculos. Os conjuntos de teste A e B tiveram por objetivo analisar o 

comportamento do algoritmo, sua estabilidade e capacidade aprendizado. No conjunto C o 

objetivo foi avaliar a capacidade de reutilização do conhecimento adquirido, quando o agente 

é movido de um ambiente para outro similar. Nos conjuntos de testes A e C o agente navega 

em 2D enquanto que no conjunto B ele navega em 3D. 

8.3.6.1 Conjunto de Testes - A 

Neste conjunto de testes o agente robótico foi confinado em um subconjunto do 

ambiente, o qual foi definido como sendo composto por dois recintos interligados por uma 

passagem em forma de U (Figura 36) e restringido a movimentos em 2D. O principal objetivo 

deste conjunto de testes foi analisar a evolução do aprendizado e o julgamento de valor 

emitido com base nas associações (lembranças) ativadas pelas percepções atuais. 

Parametrização

A parametrização da memória DE foi estabelecida fixando o número � de momentos 

geométricos, empregados na representação de cada percepção, em �=10. O parâmetro F�=>DG  

foi fixado em F�=>DG � ¯ e F�=>DG � ý¯ defindo assim dois subconjuntos de teste. Os sensores 

laser foram parametrizados com: abertura = 180º, passo de varredura = 10º, rotação total = 

180º, passo de rotação = 15º. O raio da imagem bitmap usada na projeção das leituras do 

sistema sensor para obtenção da percepção do entorno foi fixado em � � ¯¯. A 

profundidade da região no entorno do agente, considerada na produção da percepção dos 

obstáculos foi estabelecida com F�=> � ±¯¯. A associação entre sensores e ações de 

navegação é dada na Tabela 8. 
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Tabela 8 – Associação entre fluxos sensoriais e ações de navegação.  

Sensor Laser Ação de Navegação 

Face lateral frontal Avançar para frente 

Face lateral esquerda Virar à esquerda 

Face lateral direita Virar à direita 

Face lateral traseira Recuar para trás 

Face superior Flutuar para cima 

Face inferior Flutuar para baixo 

O valor inicial para as sinapses foi estabelecido em G � ¯Y., os coeficientes de 

recompensa (�z) e punição (�E) foram variados de modo a formar a seqüência de pares 6¯Y±¸ ¯Y±8, 6¯Y±¸ ¯Y8, 6¯Y¸ ¯Y±8, 6¯Y³¸ ¯Y³8, 6¯Y³¸ ¯Y½8 e 6¯Y½¸ ¯Y³8. A propagação dos sinais de 

recompensa e punição para os casos de ações executadas com sucesso foi fixado em � � ³. O 

julgamento de valor das ações de navegação foi emitido a partir das H � ³ lembranças mais 

restritivas – indicativas de situação de risco – ativadas a cada instante de tempo. Fixou-se o 

parâmetro I � ±, deste modo a atribuição de recompensa afeta apenas à sinapse menos 

restritiva, dentre aquelas que subsidiaram o julgamento de valor para cada ação executada. 

Resultados

Os gráficos da Figura 55 e da Figura 56 apresentam a evolução da tomada de decisão 

frente a situações críticas nas quais algumas ações de navegação poderiam levar o agente 

robótico a colidir com obstáculos. A primeira coluna apresenta a relação entre o número de 

ações de navegação selecionadas para execução, porém abortadas em função do respectivo 

julgamento de valor (linha vermelha) e aquelas que foram executadas e resultaram em uma 

colisão (linha azul). A segunda coluna sintetiza a evolução do aprendizado a partir da relação 

entre o total das ações de navegação que resultaram em colisão e o número de situações 

críticas. 

A análise dos dados representados na  Figura 56 gráficos (b, c, d, e, f) revelam 

anormalidades. Em especial os gráficos (b, c, e) mostram que o algoritmo de exploração 

heurística ficou preso em um mínimo local, no qual o julgamento de valor emitido para 

qualquer uma das possíveis ações de navegação indicava a inviabilidade de sua execução.  
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(a) F�=>DG � ¯,  �z � ¯Y±,  �E � ¯Y±. 

(b) 57-8D9 � ¯,  RS � ¯Y±,  R� � ¯Y. 

(c)�F�=>DG � ¯,  �z � ¯Y,  R� � ¯Y±. 

(d) F�=>DG � ¯,  �z � ¯Y³,  �E � ¯Y³7 

(e) F�=>DG � ¯,  �z � ¯Y³,  �E � ¯Y½. 

(f) F�=>DG � ¯,  �z � ¯Y½, �E � ¯Y³. 
Figura 55 – Comportamento do agente em situações, críticas, de navegação, ����� � ��.  
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(a) F�=>DG � ý¯,  �z � ¯Y±,  �E � ¯Y±. 

(b) 57-8D9 � ý¯,  RS � ¯Y±,  R� � ¯Y. 

(c) F�=>DG � ý¯,  �z � ¯Y,  �E � ¯Y±. 

(d) F�=>DG � ý¯,  �z � ¯Y³,  �E � ¯Y³. 

(e) F�=>DG � ý¯,  �z � ¯Y³,  �E � ¯Y½, 

(f) F�=>DG � ý¯,  �z � ¯Y½,  �E � ¯Y³, 
Figura 56 – Comportamento do agente em situações, críticas, de navegação, ����� � ��.  
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Os gráficos (h, i, k) da Figura 57, mostram que a partir de um dado momento todas as 

ações de navegação passam a ser consideradas inviáveis e o agente para de navegar. Os 

gráficos (d) e (f) da Figura 56 mostram a ocorrência de situações de mínimo local nas quais o 

agente executa seqüência circulares de ações de navegação, tais como virar_a_esquerda, 

virar_a_direita, seguir_em_frente, recuar, e assim sucessivamente. O retorno à normalidade 

foi obtido por intervenção humana, o que demonstra a capacidade do algoritmo aprender por 

ensinamento. Após a execução das ações ensinadas, a linha que representa o total de desvio 

volta a ter um comportamento considerado normal. A volta à normalidade pode ser melhor 

analizada nos gráficos (j e l) da Figura 57. 

Notadamente, os casos de estagnação ocorreram apenas para casos de teste com F�=>DG � ý¯. A Tabela 9 mostra o total de lembranças armazenadas na memória de percepções DE, para cada um dos casos de teste acima. 

Tabela 9 – Total de nodos na Memória de Percepções do módulo de Percepção de 
Obstáculos.  

Nodos na Memória de Percepções � 

F�=>DG  
�z � ¯Y± �E � ¯Y± 

�z � ¯Y± �E � ¯Y 
�z � ¯Y �E � ¯Y± 

�z � ¯Y³ �E � ¯Y³ 
�z � ¯Y³ �E � ¯Y½ 

�z � ¯Y½ �E � ¯Y³ 

20 73.210 78.204 80.779 80.347 82.495 79.219 

40 6.798 6.921 6.835 6.977 6.798 6.870 

A confrontação dos dados da Tabela 9 com aqueles representados nos gráficos da 

Figura 55 e da Figura 57 mostra que a valoração do parâmetro F�=> é fundamental para a 

obtenção de um processo de aprendizado livre de mínimos locais. O parâmetro F�=> controla 

a capacidade de distinção entre diferentes situações, assim, o tamanho da memória DE é uma 

função inversa de F�=>. Deste modo, quanto maior a valoração de F�=> menor é o número de 

lembranças armazenadas e, portanto, maior a possibilidade de o aprendizado convergir para 

um mínimo local onde a execução de qualquer ação de navegação poderá ser julgada ser 

inviável.  
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(a) F�=>DG � ¯  �z � ¯Y±  �E � ¯Y± (b) F�=>DG � ¯  �z � ¯Y±  �E � ¯Y 

(c) F�=>DG � ¯  �z � ¯Y  �E � ¯Y± (d) F�=>DG � ¯  �z � ¯Y³ �E � ¯Y³ 

(e) F�=>DG � ¯  �z � ¯Y³  �E � ¯Y½ (f) F�=>DG � ¯  �z � ¯Y½  �E � ¯Y³ 

(g) F�=>DG � ý¯  �z � ¯Y±  �E � ¯Y± (h) F�=>DG � ý¯  �z � ¯Y±  �E � ¯Y 

(i) F�=>DG � ý¯  �z � ¯Y  �E � ¯Y±  (j) F�=>DG � ý¯  �z � ¯Y³  �E � ¯Y³ 

(k) F�=>DG � ý¯  �z � ¯Y³  �E � ¯Y½ (l) F�=>DG � ý¯  �z � ¯Y½  �E � ¯Y³ 
Figura 57 – Comportamento do algoritmo Navegação Heurística, considerando o 
julgamento de valor emitido pelo módulo de percepção de obstáculos.  
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A análise da convergência do aprendizado, tomando por base os gráficos da Figura 55 

e da Figura 57, revela que a valoração dos parâmetros �z e �E também influencia a 

convergência. Valores altos para �E enfraquecem as sinapses de tal maneira que o algoritmo 

não consegue recuperá-las e o aprendizado fica estagnado. Notadamente, a valoração de �E 

ligeiramente maior que �z apresenta melhores resultados (Figura 55 (b) e (e)). 

8.3.6.2 Conjunto de Testes – B 

Este conjunto de testes é similar ao da Subseção 8.3.6.1, entretanto neste o agente foi 

liberado para navegação em 3D, podendo executar todas as ações definidas na Tabela 8. 

Parametrização

Para este conjunto de testes foram mantidos os conjuntos paramétricos da Subseção 

8.3.6.1 sendo que o parâmetro F�=> da memória DE foi fixado em F�=>DG � ¯. A variação da 

valoração dos parâmetros �z e �E resultou nos pares (¯Y±;¯Y±), (¯Y±;¯Y³), (¯Y³;¯Y±) e (¯Y³;¯Y³). 

O tempo limite para a execução de cada teste foi fixado em termos de ações de navegação, 

deste modo cada teste foi interrompido após o agente robótico executar 150.000 tentativas de 

movimentação. 

Resultados

O comportamento do agente robótico frente a situações críticas com risco de colisão é 

resumido nos gráficos da Figura 58. A coluna da esquerda mostra a evolução do somatório 

das ações de desvio tomadas em função do julgamento de valor (linha vermelha) e o 

somatório das ações que resultaram em colisão (linha azul); a coluna da direita mostra a 

evolução da relação percentual entre o total de ações que resultaram em colisão e total de 

ações de situações críticas. 

Notadamente, a liberação para navegação 3D não afetou o julgamento de valor das 

ações resultando em um comportamento (Figura 58) muito semelhante ao caso 2D (Figura 

55). 
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(a) F�=>DG � ¯, �z � ¯Y±,  �E � ¯Y±. 

(b) F�=>DG � ¯, �z � ¯Y±,  �E � ¯Y³. 

(c) F�=>DG � ¯, �z � ¯Y³,  �E � ¯Y±. 

(c) F�=>DG � ¯, �z � ¯Y³,  �E � ¯Y³. 
Figura 58 – Comportamento do agente robótico frente a situações críticas de navegação 
em 3D. 

8.3.6.3 Conjunto de Testes – C 

Neste conjunto de teste, o objetivo foi avaliar a reutilização do conhecimento 

acumulado. A realização dos testes se dá em três fases distintas. Na fase inicial o agente 

robótico foi inserido no ambiente sem nenhum conhecimento prévio, tendo sido posto a 

explorar o ambiente aleatóriamente enquanto acumulava conhecimento sobre a viabilidade 
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das ações de navegação em diferentes situações. Na segunda e terceira fases, o agente é 

reinserido no ambiente em recintos diferentes, porém similares e navega aleatoriamente 

considerando o conhecimento acumulado nas fases anteriores como base para evitar colisões. 

Parametrização

A parametrização da memória DE foi estabelecida fixando �=10 e F�=> � ¯. A 

valoração dos parâmetros para os sensores laser constou de abertura = 180º, passo de 

varredura = 10º, rotação total = 180º, passo de rotação = 15º. A codificação das percepções foi 

parametrizada com �=10, � � ¯¯ e F�=> � ±¯¯. O aprendizado sobre situações críticas foi 

parametrizado com: G � ¯Y., �z � ¯Y±, �E � ¯Y±, � � ³, H � ³ e I � ±. Cada fase consistiu 

de cem mil ações de navegação consecutivas. 

Resultados

A Figura 59 mostra as curvas do total de colisões em termos percentuais do total de 

situações críticas nas três fases. 

 
Figura 59 – Colisões após reinserção com reutilização do conhecimento adquirido. A 
ocorrência de contextos desconhecidos produz ligeira flutuação na curva de 
aprendizado.  

Notadamente, a primeira fase exibe uma curva descendente partindo de 100% de 

colisão com declínio rápido para 50% e sucessivamente até aproximadamente 14%. A 

segunda fase inicia com um percentual médio entorno de 14% e declina para 

aproximadamente 8,5%. Na terceira fase o percentual de colisões oscila entorno de 6%. Esses 

resultados são indicativos de que o algoritmo converge para um mínimo de colisões. Os picos 

observados na Figura 59, nos instantes seguintes à reinserção do agente no ambiente são 

indicativos da ocorrência de colisões justamente nas primeiras ações. A linha da Figura 59 

representa a contraposição entre o total de colisões e o total de ações, logo, colisões nos 

instantes seguintes à reinserção produzem os picos observados. Entretanto, o rápido declínio 
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da curva indica a cumulatividade do aprendizado e a reutilização do conhecimento adquirido 

como base para a inibição de ações que resultariam em colisões. Notadamente, na segunda 

reinserção, esse declínio é muito mais acentuado do que na fase inicial. Isto ocorre porque na 

fase inicial há um grande número de contextos ainda não aprendidos, no entanto, esse número 

torna-se cada vez menor nas reinserções. 

8.3.7 Discussão 

Nesta Subseção foram apresentados os testes realizados com o modelo proposto para o 

processo cognitivo de perceber e evitar obstáculos. A variação nos conjuntos paramétricos 

mostrou que o algoritmo pode ficar preso em mínimos locais em função do parâmetro F�wfD2
, 

bem como em função dos parâmetros �z e �E. Entretanto, com uma parametrização adequada 

o modelo proposto é capaz de aprender de modo contínuo, cumulativo e duradouro. A 

reinserção do agente no ambiente mostra que a reutilização do conhecimento ocorre de modo 

natural com novos contextos adicionados cumulativamente à sua memória. 

8.4 Navegação Local (Módulo VI) 

Nesta tese considera-se como navegação local aquela que compreende apenas ações de 

navegação passíveis de serem planejadas a partir de um mapa local. Este tipo de navegação 

compreende quatro etapas distintas: i) construção de um mapa métrico local (Subseção 8.1); 

ii) definição de uma posição destino; iii) determinação de um caminho entre a posição atual e 

a posição destino; iv) definição e execução de ações de navegação de modo a percorrer o 

caminho determinado. O diagrama de blocos da Figura 60 mostra como esses processos 

interagem. 

Figura 60 – Diagrama de Blocos do Módulo de Navegação Local.  
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Neste módulo o foco da pesquisa concentra-se nos dois últimos blocos da Figura 60, 

ou seja, as etapas (iii) e (iv). Os elementos e atividades inerentes às etapas (i) e (ii) constituem 

dependências deste módulo para com o módulo de Autlo-Localização Local, cuja realização 

foi descrita na Subseção 8.1. Na seqüência, a Subseção 8.4.1 apresenta o conjunto de 

parâmetros; a Subseção 8.4.2 descreve a realização do processo de planejamento de 

caminhos; e a Subseção 8.4.3 descreve o algoritmo empregado para produzir os comandos 

motores que levam o agente a percorrer o caminho planejado. 

8.4.1 Parâmetros 

Para este módulo é necessário definir o seguinte conjunto de parâmetros: 

� T��� Limiar que interrompe a propagação do estímulo inibitório, T��� �¥ R¯¸ ±T; 
� � Abertura da função gaussiana que dá a intensidade de propagação do 

estímulo inibitório, � ¥ jª; 

� � Coeficiente de atenuação do estímulo excitatório em razão do comprimento 

da conexão, � ¥ T¯¸ ±R, recomendado � »U ¯; 

� I Número de células a serem consideradas na definição da direção a ser 

seguida durante o percurso de um caminho. 

8.4.2 Definição de Caminhos 

O mapa de Células de Grade pode ser abstraído para um grafo X6VY W8, onde as 

células são os nodos e as conexões são os arcos do grafo. Logo, dada a posição atual do 

agente robótico e uma posição destino, a definição de um caminho pode ser obtida 

empregando-se algoritmos de percurso em grafos. Dentre as possíveis abordagens para esta 

tarefa estão: i) o algoritmo de menor caminho (Djikstra, 1959); ii) o algoritmo heurístico A* 

(Hart et al., 1968); e iii) o modelo baseado em dinâmica neural de (Glasius et al., 1995; 

1996). 

Nesta tese, optou-se por uma abordagem baseada no modelo de dinâmica neural, o 

qual é derivado dos trabalhos de Lozano-Perez (1993), Schwartz & Sharir (1983) e Dorst et 

al. (1991). O modelo proposto por Glasius et al. (1995) emprega uma rede neural auto-

organizável com duas camadas em grade interconectadas por conexões feed-forward. A 
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primeira camada (sensory_map) produz a definição do caminho por difusão da atividade da 

célula que representa a posição destino. Após o processo de difusão, o caminho, entre a 

posição de origem e a de destino, é determinado pelo gradiente ascendente da atividade das 

células. A segunda camada (motor_map) tem por objetivo a geração dos comandos 

necessários à movimentação do agente robótico através do caminho definido. Nesta, a 

atividade que flui pelas conexões com a Camada 1 impulsiona o grupo de nodos que identifica 

a posição do agente robótico a movimentar-se na direção da posição objetivo. A diferença 

entre as localizações do centro desse grupo no intervalo de tempo R-�Y - � ±T dá o vetor 

comando para o sistema motor. 

O modelo de difusão proposto nesta tese pode ser visto como uma simplificação do 

modelo de dinâmica neural brevemente apresentado acima. O mapa de Células de Grade é 

considerado como sendo a camada sensory_map e o processo de construção do caminho é 

dado pelo algoritmo definido no pseudocódigo seguir. 

Pseudocódigo

1. Inicializar as células do mapa L�# para o estado de repouso; }y, � ¯Y ©x� ¥ L�BY� (79)
em que }y, é a energia que representa a atividade da célula x�, }$, ¥ R�±¸ ±T e L�# é um mapa de Células de Grade ou uma Treliça Espacial. 
2. Determinar as células x= e x� que representam, respectivamente, a posição 

atual e a posição destino.

3. Introduzir estímulos inibitórios nas células que representam as 
fronteiras entre o espaço livre e os obstáculos percebidos; }y, � �±Y ©x� ¥ L�B�Ò�x� ¥ :Y� (80)

em que�: é o conjunto de nodos de fronteira do mapa L�#.
4. Propagar a inibição às demais células do mapa 

}y,� � }� \ Ff2 "� k���#Y� (81)

}y,% � �+ }y,� ������*F }y,� ° }y,%¼«}y,%¼«���*Fk é����������������, (82)

em que }� é o estímulo inibitório; }y,� é a energia da célula x� no k-ésimo 
nível de dispersão, k=0 para as células na fronteira; �Y �� ¥ jª são 

parâmetros de controle da curva de descaimento da intensidade da energia 

propagada; Ff2 é a função exponencial; }y,%  é a energia na célula x� no 

instante -.
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5. Introduzir um estímulo excitatório na célula que representa a posição 
destino;�y! � �±7� (83)

6. Propagar a excitação através do mapa

�y,YyA � � 6± � �8 �y, e�x�Y x@�e�=�� � Y ©x@ ¥ i6x�8Y (84)

�yA% � �+�y,YyA� ��*F ��y,YyA » �yA%�yA% ������*Fk é����������������, (85)

em que �y,YyA é a energia excitatória que flui da célula x� para a célula x@
através da conexão uy,YyA; �y, é a energia na célula x�; � é o parâmetro que 
governa o descaimento da energia em função do comprimento e�x�Y x@� da 

conexão, � ¥ R¯¸ ±T; e�=�� é o comprimento médio esperado para cada conexão, 
obtido diretamente de L�#.
7. Determinar a energia total Hy,%  em cada célula do mapa Hy,- � ��yA% � }y,% Y ©x� ¥ L�B, (86)

8. Produzir a representação do caminho, B$
8.1. Iniciando em x=, seguir o gradiente ascendente anotando as células 

transversas até atingir x�;
9. Fim.

A Equação 81 atribui um estado de inibição com máximo igual a �± nas células de 

fronteira, ascendendo para o estado de neutralidade conforme a propagação atinge o espaço 

aberto. A dispersão do sinal de inibição (Equação 82) é interrompida se o módulo do valor 

dado pela Equação 81 atingir o limite especificado pelo parâmetro T���.  

 
Figura 61 – Vale de inibição na vizinhança de uma Célula de Grade representando um 
obstáculo.  

A dinâmica definida pela Equação 82 garante que a dispersão produza um vale células 

inibidas nas imediações das fronteiras com os obstáculos (Figura 61). Quando da 

determinação de caminhos, essas células inibidas são consideradas posições inacessíveis ou 
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indesejadas. A Equação 85 completa o cenário produzindo uma colina cujo pico é a célula que 

representa a posição destino (x�). O parâmetro � representa o coeficiente de resistividade do 

meio condutor, assim, a Equação 84 especifica a atenuação sofrida pelo estímulo excitatório 

ao passar de uma célula para outra. Computacionalmente a propagação do estímulo pode ser 

considerada concluída quando o maior valor a ser propagado (Equação 84) é inferior à energia 

da célula que representa a posição de origem, (x=). A topografia resultante (relevo) apresenta 

uma crista de gradiente ascendente formando um caminho entre a posição de origem e a de 

destino. 

8.4.3 Percurso do Robô 

A definição dos comandos necessários ao percurso do caminho definido pelo gradiente 

ascendente considera a posição atual do agente e a direção das próximas I células que 

compõem o caminho. 

þ � ( qy,V�WtI �qy! �Y� (87)

em que þ é o vetor direção do próximo movimento a ser executado; qy, e qy! são 

respectivamente os vetores de pesos das células x� e da célula x=, esta útilma representa a 

posição atual do agente. 

A definição das ações que compõem o comando motor considera o vetor þ em relação 

ao vetor Á que dá a direção de movimento à frente. Ações de manobra como 

virar_a_esquerda, virar_a_direita são definidas a partir do ângulo formado entre esses os 

vetores Á e þ. A intensidade da força motora empregada na rotação no instante - é dada pela 

Equação 88. 

z̀% � X± � Ff2 "�± � ëìÓ�wk5oBéz!%=Y !6�8��� # *F þ7 Á ² ¯±�����uw*é�uék-�*�Ié��� Y (88)

em que z̀% especifica a intensidade com que a rotação deve ser executada, z̀% � ¯ se nenhuma 

rotação é requerida, z̀% � ± quando o ângulo de rotação é maior ou igual a D¯�; � é o 

quaternio que especifica a rotação necessária para levar o vetor que dá a direção de 

movimento à frente e o vetor þ que dá a direção a ser seguida segundo o caminho definido; no 

plano horizontal wk5oBéZ�é-wY é6�8 é a componente de rotação em torno do eixo f (yaw), » ¯ especifica manobra à esquerda e ° ¯ à direita. 
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Manobras de inclinação_para_cima e inclinação_para_baixo podem ser definidas de 

modo similar considerando a componente de inclinação da manobra em substituição à de 

rotação. A intensidade do movimento à frente é inversamente proporcional à intensidade da 

manobra, e é obtida da Equação 89. 

�̀% � Ff2��"± � ëìÓ�wk5oBéz!%=Y !6�8��� #	 (89)

em que �̀%  é a intensidade da força motora empregada no movimento à frente; Ff2 é a função 

exponencial. 

A Figura 62 ilustra as curvas de variação da intensidade da força motora em função do 

ângulo de manobra. A linha vermelha representa a intensidade da força empregada na 

execução de movimentos para frente ( �̀% ) e a linha azul a força empregada em manobras de 

rotação ( �̀%). 

 
Figura 62 – Curvas de variação da intensidade da força motora a ser empregada nos 
movimentos à frente e em manobras de rotação. : 

Para um caminho no espaço 3D, a Equação 89 é modificada para incluir a 

possibilidade de manobras que requeiram inclinação para cima ou para baixo. 

�̀% � Ff2[��± � w�5��� ÛëìÓ�wk5oBéz!%=Y !6�8�Y ëìÓ�wk5oBé��$#��=Y !6�8�Ü�� 	\� (90)

O acompanhamento do progresso considera as realimentações vestibulares acerca do 

deslocamento e orientação do agente após a execução de cada comando. As novas estimativas 

de localização e orientação são então empregadas na definição do próximo comando motor. 

Durante a navegação, o julgamento de valor produzido no Módulo III (Seção 8.3) é 

considerado e sucessivas indicações de inviabilidade produzem o abortamento do processo de 
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seguimento do caminho e a reinicialização de todo o processo com a definição de um novo 

caminho a partir da posição atual. 

Pseudocódigo

1. Dado o mapa L�# e a lista de células By que representa o caminho a ser 
percorrido;

2. Enquanto houver posições a serem transversas para chegar à posição 
destino

2.1. Considere o vetor direção do movimento à frente, Á, a estimativa de 
localização atual e o caminho definido por By e componha o vetor 
comando, �

� Determine a direção a ser seguida, Equação(87); 

� Determine o comando de rotação e a respectiva intensidade, 
Equação(88);

� Determine a intensidade do movimento à frente, Equações(89)e(90); 

2.2. Considere o julgamento de valor para as ações de navegação 
especificadas pelo vetor comando �

� Abortar o processo de seguimento do caminho, se as ações 
necessárias forem julgadas inviáveis; 

2.3. Execute o comando motor especificado em �;
Fim_Enquanto;

3. Fim.

8.4.4 Validação 

A realização deste módulo compõe-se de duas etapas: i) dado um mapa de Células de 

Grade, uma posição inicial e uma posição destino, definir um caminho, livre de obstáculos, 

ligando as duas posições (Subseção 8.4.2); ii) percorrer o caminho definido (Subseção 8.4.3). 

A seguir, a realização dessas duas tarefas é apresentada e discutida juntamente com os testes 

realizados e os resultados obtidos. 

8.4.4.1 Definição de Caminhos 

O algoritmo empregado na determinação de caminhos foi apresentado na Subseção 

8.4.2. Os testes apresentados a seguir restringem-se ao caso 2D, entende-se que a extensão 

para o caso 3D é diretamente alcançada a partir do emprego da Treliça Espacial em 

substituição ao mapa de Células de Grade. 
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Parametrização

A valoração do limiar de interrupção da propagação do estímulo inibitório foi 

estabelecida em T�=> � �¯Y±. Assim, considerando as Equações (81) e (82) a propagação do 

sinal inibitório afeta apenas as células dentro de uma região com raio menor ou igual a ]. 

Deste modo, a valoração do parâmetro ] define a distância mínima, até um obstáculo, a ser 

considerada na produção do caminho até a posição destino. Esse parâmetro foi fixado em ] � ýF�=>. O coeficiente de resistividade � foi fixado em � � ±�±¯¼^. 

Resultados

A Figura 63 mostra três diferentes layouts e os caminhos gerados pelo algoritmo 

proposto. A coloração das células no entorno dos obstáculos define os vales de inibição. 

Células pouco inibidas apresentam coloração vermelho claro e aquelas junto aos obstáculos 

têm coloração vermelho escuro. A célula de origem é representada pela cor rosa e a de destino 

pela cor azul. As células pertencentes ao caminho definido são apresentadas na cor preta. 

 
(a) (b) (c) 

(d) (e) 
Figura 63 – Labirintos com caminhos gerados pelo algoritmo Dispersão de Energia.  
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Notadamente, os caminhos gerados apresentam boa conformação (caminhos suaves, 

manobras envolvem ângulos menores do que 90º) com a maioria das curvas suavizadas. Além 

disso, os caminhos gerados representam bons caminhos em termos de comprimento. 

A valoração do parâmetro ], fixada em ] � ýF�=> faz com que os caminhos gerados 

passem sempre a uma distância mínima de duas células em relação aos obstáculos. A 

valoração de ] para mais do que ýF�=> faria com que os caminhos gerados para os casos (b), 

(c) e (e) da Figura 63 fossem considerados inviáveis em razão da existência de passagens 

estreitas. Para estes casos não seria possível encontrar um caminho satisfazendo a restrição de 

distância mínima dos obstáculos. 

A Figura 64 apresenta diferentes situações, nas quais caminhos são definidos a partir 

da posição atual do agente robótico até um ou mais pontos de interesse.  

(a) (b) 

(c) (d) 
Figura 64 – Pontos de interesse para exploração e os respectivos caminhos a serem 
percorridos.  
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Na Figura 64 (a) estão representados quatro caminhos, em (b) dois e em (c) e (d) três 

caminhos. Notadamente, o mapa de Células de Grade é empregado como base para a 

definição do caminho. Entretanto, em razão da granularidade dos triângulos que compõem o 

mapa, após sua definição cada caminho passou por um processo de suavização. Deste modo, a 

representação do caminho aparece levemente deslocada em relação às Células de Grade. 

8.4.4.2 Percurso do Robô 

O algoritmo proposto para a condução do agente robótico através de um caminho 

determinado no mapa de Células de Grade foi apresentado e discutido na Subseção 8.4.3. 

Parametrização

O conjunto de parâmetros do algoritmo de percurso foi estabelecido com I � , � � ¯Y½. 

Resultados

A Figura 65 apresenta uma seqüência de quadros {(a) a (f)} na qual o agente robótico 

é conduzido por um dos caminhos caminho definidos a partir da detecção de pontos de 

interesse para exploração. 

(a) (b) (c) 

(d) (e) (f) 
Figura 65 – Percorrendo um caminho até um ponto de interesse para exploração.  
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A inspeção visual mostra que o algoritmo conduz o agente de modo a acompanhar o 

traçado definido até chegar próximo à posição destino. Um caminho é considerado transverso 

quando a estimativa de localização é capturada pelo campo receptivo da célula de destino. 

8.4.5 Discussão 

Nesta subseção foram apresentados os testes realizados com os algoritmos propostos 

para a determinação e percurso de caminhos. Os resultados obtidos são indicativos de sucesso 

e sugerem que ambas as proposições são factíveis de serem empregadas em agentes robóticos 

reais. 

8.5 Exploração Local (Módulo VIII) 

A exploração local compreende: i) detectar a existência de regiões acessíveis a partir 

dos fluxos de dados dos sistemas sensores; ii) definir um ponto de interesse para exploração; 

iii) navegar até o ponto de interesse; iv) planejar e executar incursões de exploração. A Figura 

66 ilustra os processos envolvidos, suas iterações e interdependências, bem como as 

respectivas localizações na estrutura de camadas do modelo proposto. As linhas ilustram os 

fluxos de informações entre processos e as setas as respectivas direções de tais fluxos. 

 
Figura 66 – Diagrama de Blocos do Módulo de Exploração Local. Cada bloco representa 
um dos processos envolvidos, as linhas representam os fluxos de dados e as setas as 
respectivas direções.  
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Na seqüência, a Subseção 8.5.1 apresenta o conjunto de parâmetros para este módulo; 

a detecção de pontos de interesse para exploração é apresentada e discutida na Subseção 

8.5.2; a Subseção 8.5.4 apresenta a dinâmica do comportamento exploratório e o respectivo 

pseudocódigo. 

8.5.1 Parâmetros 

Os parâmetros deste módulo são: 

� � Comprimento da janela de leituras seqüenciais a serem consideradas na 

detecção de pontos de interesse para exploração; 

� � Especifica um limiar de diferença mínima para detecção de um ponto de 

interesse; 

� _ Diâmetro mínimo para uma passagem ser considerada como ponto de 

interesse à exploração; 

8.5.2 Detecção de Regiões Acessíveis 

Regiões acessíveis por navegação local podem ser detectadas de dois modos: i) as 

leituras reportadas pelo sistema sensor não indicam a existência de obstáculos, ou seja, a 

região é mais extensa que o alcance do sistema. ii) as entradas para recintos conexos à região 

atual configuram saliências (Figura 67 (a)) e são detectáveis como picos (Figura 67 (b)) na 

seqüência formada pelas diferenças entre as leituras seqüenciais de uma varredura. 

 
(a) (b) 

Figura 67 – Exploração Local, detecção de pontos de interesse a partir do fluxo de dados 
de um sensor de varredura laser: a) ilustração de uma leitura do sistema de varredura 
laser; b) picos identificados através de um filtro por mediana. 
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Nesta tese, a detecção de saliências considera cada conjunto �%�, no fluxo de dados +�, 
de cada sensor laser *�. Cada componente f� ¥ �%�, é composta por um par 6Á � eI�FY éYe � �eI*-`kuIw8 como definido em (4), assim, a seqüência a é formada pelo conjunto das 

diferenças entre as distâncias medidas em cada par de leituras consecutivas. 

a � ¾etY ¿ Y e�Y ¿ À�Ò�e� � ��ª« � �� Y eY Á ¥ f� ¥ �%�, 7 (91)

Os picos mostrados na Figura 67 (b) são detectados quando a é submetida a um filtro 

por mediana considerando uma janela contendo � leituras sucessivas. Os pontos de interesse 

são detectados empregando a Equação 92 e registrados compondo uma lista �. 

l � ¾.tY ¿ Y .mY ¿ À�Ò�.m Î e� � � » �7�Y e� » _Y e� ¥ a , (92)

 �?{ � ¯7½6��ª« � ��8, �?{ ¥ j� ,  

 � � �FeIwkw6e�¼mY ¿ Y e�ªm8Y n � U� ,  

em que l é o conjunto dos pontos de interesse detectados; .m indica a localização do ponto de 

interesse detectado entre a n � �*I�w e a n � ± � �*I�w leitura e representado pelo ponto �.n. 

Um ponto de interesse b� é assinalado sempre que duas condições forem satisfeitas: i) 

a diferença entre a medida considerada e a mediana na janela corrente for superior ao limiar 

definido pelo parâmetro R; ii) a medida considerada determina uma possível passagem com 

diâmetro maior do que o diâmetro do corpo do agente mais uma área de segurança, como 

especificado pelo parâmetro c. 

8.5.3 Estratégia de Exploração 

Nesta tese, optou-se por não implementar uma estratégia de exploração com algum 

comportamento específico, como por exemplo, cobrir todo o espaço livre de obstáculos. Em 

vez disso, optou-se por uma estratégia de incursões aleatórias definidas pelo seguinte 

algoritmo. Neste, uma ação de desvio é qualquer ação de navegação julgada viável. 

Pseudocódigo
1. Enquanto não detectar um novo ponto de interesse 

1.1. Se não há ação de desvio definida 

� Se viável, execute a ação seguir_em_frente;

1.2. Se há uma ação de desvio definida e número máximo de repetições 
ainda não foi atingido 
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� Se viável, execute a ação de desvio (uma vez); 

1.3. Se nenhuma ação de navegação foi executada 

� Escolha uma ação de desvio e determine um número aleatório d de 
vezes que a ação deve ser repetida; 

� Se viável, execute a ação de desvio selecionada (uma vez); 

Fim_Enquanto;

2. Fim.

8.5.4 Dinâmica do Comportamento exploratório 

Acionado o comportamento de exploração local, a detecção de uma saliência impele o 

agente a navegar na sua direção. Havendo a detecção de múltiplas saliências a mais acessível 

é definida como ponto de interesse. A determinação da acessibilidade compreende a distância 

a ser percorrida, bem como a sua disposição em relação à orientação do agente robótico de 

modo que caminhos à frente são preferíveis aos laterais e estes aos que demandam manobras 

com mais de 90º. A navegação até as proximidades da saliência é realizada pelo módulo de 

Navegação Local (Subseção 8.4). A estratégia empregada na exploração da nova região 

consistiu em navegar aleatoriamente como exposto na Subseção anterior. 

Pseudocódigo
1. Enquanto comportamento exploratório acionado 

1.1. Analise os vetores �%�, no fluxo de dados +�, de cada sensor laser *�
em busca de pontos de interesse, Subseção 8.5.2; 

1.2. Se um ou mais pontos de interesse foram detectados 

1.2.1. Selecione o mais acessível; 

1.2.2. Navegue até o ponto selecionado; 

1.2.3. Execute a estratégia de exploração definida, Subseção 8.5.3; 

Fim_Enquanto;

2. Fim.

8.5.5 Validação 

Esta subseção apresenta os resultados obtidos com o módulo de percepção de pontos 

de interesse para exploração (Subseção 8.4.4). A seleção e o descarte de pontos de interesse 

são considerados como atividades pertencentes a processos cognitivos localizados na quarta 

camada do modelo proposto. Tais processos não foram alvo dos esforços empregados nesta 

tese e são remetidos a trabalhos futuros. 
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Parametrização

O conjunto de parâmetros foi definido com � � e, � � ³ e _ � e (e � diâmetro da 

seção transversal do agente robótico). A parametrização dos sistemas sensores foi mantida 

como na Subseção 8.3.6.1. 

Resultados

A inspeção visual da Figura 64 mostra que o algoritmo é eficaz em detectar pontos de 

interesse à exploração. Na Figura 64 (a) se observa a correta identificação de três pontos de 

interesse e um ponto de sombra. A Figura 64 (b) esclarece o porquê de alguns pontos de 

sombra serem considerados como candidatos à exploração. Isto acontece em razão de que não 

é possível identificar o que está por trás da saliência.  

A Figura 68 mostra a detecção de um ponto de sombra e de um ponto de interesse o 

qual, ao ser selecionado, leva o agente a navegar explorando um corredor com uma passagem 

que o leva a descobrir o segundo recinto (Figura 68(f)). 

(a) (b) (c) 

(d) (e) (f) 
Figura 68 – Agente robótico explorando o ambiente local a partir da detecção de pontos 
de interesse. O agente escolhe um dos pontos de interesse, define e percorre um caminho 
adquirindo informações que lhe permitem detectar novos pontos de interesse  
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8.5.6 Discussão 

Os resultados apresentados na Figura 64 são indicativos da eficácia do método 

proposto. 

8.6 Conclusão 

Neste capítulo foram apresentados os desenvolvimentos com vistas à realização dos 

módulos envolvendo Auto-Localização, Navegação e Exploração. O modelo GTLSOM foi 

empregado na obtenção de um mapa local métrico, no qual foram representados o espaço 

vazio, os obstáculos e a posição atual do agente. Esse mapa também foi empregado para a 

descoberta e percurso de caminhos. Os resultados obtidos mostram que o modelo de difusão 

de energia, além de ser biologicamente plausível, apresenta desempenho adequado definindo 

caminhos considerados bons em termos de comprimento e suavidade. 

O compartilhamento da Memória de Percepções entre o módulo de Representação 

Topológica e o módulo de Percepção de Obstáculos; a construção da Representação 

Topológica e do aprendizado sobre a viabilidade de ações de navegação, a partir de mapas de 

nível superior associando percepções a contextos para a obtenção dos respectivos processos 

cognitivos são considerados indicativos de validação do Modelo Cognitivo proposto no 

Capítulo 5. 
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9 Considerações Finais 

O Capítulo 1 apresentou o problema, a motivação da pesquisa e os objetivos, estes 

últimos definidos e detalhados considerando uma visão global do problema em mãos. A 

abrangência dos esforços a serem desenvolvidos foi definida na delimitação do escopo, sendo 

as principais contribuições para a ciência apresentadas em seqüência.  

O embasamento da tese foi desenvolvido nos capítulos 2 a 4. O conhecimento atual 

em neurofisiologia e neuropsicologia foram revisados e discutidos no Capítulo 2. Em 

neurofisiologia foram descritas as Células de Posição (O´Keefe e Dostrovsky, 1971; O´Keefe, 

1976; Wilson & McNaughton, 1993), as Células de Direção da Cabeça (Ranck, 1984; Taube 

et al., 1990) e as Células de Grade (Fhyn et al. (2004; Hafting et al., 2005); as quais estão, 

conhecidamente, envolvidas no processo de representação do ambiente e subsídio à 

navegação. 

A formação da representação interna foi discutida considerando o conhecimento e 

teorias no campo da neuropsicologia (Subseção 2.2), tendo sido apresentadas as teorias de: 

Colagens Cognitivas (Tversky, 1993, 2001), Memórias Episódicas (Tulving, 1972; Tulving, 

2002; Lipton et al., 2007), Memórias Semânticas (Tulving, 1972; Pobric et al., 2007) e 

Memórias Procedimentais (Graf & Schacter, 1985; Schacter, 1987; Lewicki et al., 1992); as 

quais constituem a base de composição de um mapa cognitivo espacial. A modelagem de 

mapas cognitivos artificiais (Subseção 2.3) foi discutida a partir de propostas anteriores. 

Foram descritos os paradigmas de Mapas Métricos (Elfes, 1989a, 1989b), Mapas Topológicos 

(Kuipers & Byun, 1991; Ranvaud & Nehmzow, 2005; Vasudevan et al., 2006), e Máquinas 

Vivas (Brooks, 1991; Weng, 1996a). O desenvolvimento de mapas baseados na 

caracterização de lugares (Dedeoglu et al., 1999; Krishna & Kalra, 2001; Zezhong et al., 

2003; Bingman & Cheng, 2005; Hartley et al., 2004) foi discutido na Subseção 2.3.3. 
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As bases para os comportamentos de navegação e exploração foram apresentadas e 

discutidas no Capítulo 3. A primeira parte da análise considerou o conhecimento adquirido 

em exercícios de observação dos comportamentos exibidos por seres vivos (Subseção 3.1) em 

situações de navegação por: i) Integração de Caminho (Müller & Whener, 1988; Etienne, 

1996; Whishaw, 1998; Etienne & Jeffrey, 2004; Knaden & Whener, 2006); ii) Balizada por 

Marcas (Hebb, 1949; Teroni, et al., 1987; Menzel et al., 1996; Kimchi et al., 2004), formigas 

do deserto (Whener et al., 2004; Kohler & Wehner, 2005) e, por ratos (Wihshaw et al., 2006; 

Nemati & Wishaw, 2007). O estado da arte em robótica (Subseção 3.2) foi apresentado e 

discutido a partir de trabalhos das últimas duas décadas, sendo que a estratégia de exploração 

por bordas (Yamauchi, 1997, 1998; Thrun & Bucken, 1999; Schultz & Yamauchi, 1999; 

Kwak et al., 2008) foi considerada a mais promissora. 

No Capítulo 4 os principais modelos de redes neurais derivados de SOM (Kohonen, 

1982; Kohonen, 1998), foram apresentados e discutidos considerando suas características e 

aplicabilidade ao problema. A análise dos respectivos algoritmos revelou elementos que 

nortearam a proposição de um novo modelo de rede neural denominado GTLSOM. 

O modelo proposto foi apresentado e discutido no Capítulo 5 e considera uma visão do 

problema como um todo. Tal é visto como um Modelo Cognitivo que contempla os requisitos 

de hierarquia, modularidade, flexibilidade e complementaridade observados nos sistemas 

cognitivos dos seres vivos. O modelo proposto suporta o desenvolvimento dos processos 

cognitivos necessários à superação de diferentes tarefas definidas para o agente robótico. A 

realização do modelo proposto foi evidenciada com a proposição de um conjunto de módulos 

de suporte às principais tarefas consideradas. 

O Capítulo 6 apresentou o modelo de rede neural desenvolvido nesta tese. O modelo 

GTLSOM foi apresentado e discutido considerando o conjunto de parâmetros e o de 

operadores. A dinâmica do algoritmo proposto foi discutida considerando a atividade de cada 

operador, bem como a respectiva influência do conjunto paramétrico. 

Nos Capítulos 7 e 8 o GTLSOM foi empregado como substrato básico para a 

realização dos módulos: Reconstrução, Representação Topológica, Percepção de Obstáculos, 

Auto-Localização Local, Navegação Local, Auto-Localização Global, e Exploração Local. Os 

modelos e algoritmos propostos validam o modelo Cognitivo Proposto nesta tese e 

demonstram a flexibilidade e a aplicabilidade do GTLSOM. 
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Consoante aos objetivos listados na Seção 1.3 e à delimitação do escopo inicializada 

na Seção 1.4 e revisada na Seção 5.1, constata-se que:  

� A formalização matemática almejada foi substancialmente atingida (Seção 5.2) e 

serviu de base para a proposição dos mecanismos de realização de parte do conjunto 

dos módulos definidos na Seção 5.4;  

� O ambiente virtual desenvolvido atende aos requisitos das simulações necessárias à 

validação dos modelos propostos. Entretanto, o mesmo pode ser enriquecido com a 

inclusão de mecanismos de simulação de elementos tais como inércia, aceleração e 

força de gravidade; 

� Foi proposto um modelo cognitivo biologicamente inspirado, o qual suporta as 

principais características observadas nos processos cognitivos de seres vivos. Além 

disso, como demonstrado, o modelo proposto é computacionalmente viável e 

apresenta baixa complexidade computacional; 

� Um novo modelo de Mapa Auto-Organizável foi proposto. Denominado de GTLSOM, 

o novo modelo supera as principais limitações dos modelos antecessores e foi 

empregado com sucesso na realização de diferentes módulos e tarefas. 

Nesta tese, o foco principal foi o emprego de mapas auto-organizáveis como 

ferramental básico de suporte ao desenvolvimento de processos cognitivos artificiais. 

Notadamente, produzir um software capaz de reproduzir ou imitar um processamento real 

demanda conhecer a composição e o funcionamento da máquina que produz tal 

processamento.  Entretanto, apesar de todos os progressos obtidos, o conhecimento 

acumulado sobre a composição e o funcionamento do cérebro de um mamífero ainda se 

mostra insuficiente para o completo entendimento dos processos cognitivos responsáveis 

pelos comportamentos observados.  Por outro lado, tais conhecimentos em neurofisiologia e 

neuropsicologia suportam a proposição de modelos e a realização de ensaios para sua 

validação ou rejeição. Neste sentido, os resultados obtidos a partir dos modelos propostos 

nesta tese sugerem que os comportamentos observados em seres vivos podem ser 

reproduzidos a partir de processos computacionais artificiais envolvendo auto-organização, 

paralelismo, hierarquia, especialização e mecanismos de associação, entre outros.  
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9.1 Contribuições para a Ciência 

Os esforços empregados no desenvolvimento desta tese produziram um conjunto 

concreto de contribuições para o estado da arte, as quais são resumidas a seguir: 

O GTLSOM aparece como um novo e promissor modelo de mapa auto-organizável. 

Em contraposição com seus antecessores, o GTLSOM não apresenta limitações ou 

dependências tais como contadores de ciclos e acumuladores de erros. O GTLSOM apresenta 

grande robustez e estabilidade empregando apenas operadores matematicamente embasados. 

Dados os resultados obtidos nesta tese, é possível extrapolar a aplicabilidade do GTLSOM 

para diferentes propósitos, como, por exemplo, classificação e/ou reconhecimento de padrões. 

O modelo cognitivo proposto congrega aspectos observados nos processos cognitivos 

de seres vivos, facilitando a modelagem de processos hierarquizados, modularidades e 

interdepedências. O modelo descrito na Seção 5.3 sugere que a organização e a 

implementação computacional, de processos cognitivos, podem ser independentes do 

hardware. Logo, o sucesso passa a ser dependente apenas da criatividade e capacidade de 

modelagem do projetista. 

Os desenvolvimentos relativos aos módulos de Representação Topológica, Auto-

ocalização, Percepção de Obstáculos, Navegação e Exploração, sugerem alguns mecanismos 

de realização e sua alocação nas camadas do modelo cognitivo proposto. Na realização dos 

módulos de Representação Topológica e Percepção de Obstáculos, o GTLSOM foi 

empregado como uma memória de percepções compartilhada, enquanto que sinapses foram 

empregadas para associar percepções e produzir memórias contextuais. O módulo de 

Percepção de Obstáculos emprega aprendizagem por reforço e punição como mecanismo de 

ajuste das sinapses para aquisição de conhecimento sobre a viabilidade das ações de 

navegação em contraposição a contextos. Esta proposição difere substancialmente daquelas 

encontradas em trabalhos anteriores transpondo o foco do mapeamento de pares (estados, 

posição) para o mapeamento de contextos. Os módulos de Auto-Localização e Navegação 

Local empregaram o GTLSOM como uma memória de curta duração, na qual o layout do 

ambiente é representado e analisado. O processo cognitivo de definição de caminhos foi 

modelado a partir das leis da física para a difusão de pulsos elétricos em malhas enquanto que 

um processo baseado em filtros de atipicidades produz a percepção de pontos de interesse 

para exploração. Notadamente, esses desenvolvimentos sugerem que a realização 
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computacional de processos cognitivos artificiais pode ser alcançada a partir da associação de 

métodos computacionais diversos. 

A Seção 5.2 apresentou um conjunto de definições formais para os conceitos do 

problema base empregado nesta tese. Tais definições proporcionam os elementos necessários 

à análize do problema e à modelagem de mecanismos computacionais para sua resolução. 

9.2 Trabalhos Futuros 

Nesta subseção são listados alguns indicativos de seguimento da pesquisa em 

navegação robótica autônoma. 

� Transpor as proposições desta tese para uma plataforma robótica real, realizando testes 

e adaptações; 

� Incorporar diferentes dispositivos sensores, propondo os respectivos mecanismos de 

extração e representação de percepções; 

� Propor mecanismos de realização de processos cognitivos de alto nível, como, por 

exemplo, a condução de estratégias de exploração global; 

Propor mecanismos para a obtenção da noção de orientação a partir do reconhecimento 
de características próprias do ambiente.  



 
 

 
 

Apêndice A – Algoritmos dos Mapas Auto-Organizáveis 
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1 Algoritmo Estruturas Celulares Crescentes - GCS 

1. Iniciar com um mapa p, n dimensional, com n � ± vértices aleatórios em j�. 
2. Escolher um sinal de entrada � de acordo com a distribuição 26�8. 
3. Determinar a unidade * mais próxima do sinal de entrada��. ¦qr§ � �¦ ¨ ¦qr, � �¦�Y ©o� ¥ p7 (93

)
4. Acumular o erro quadrático entre o sinal de entrada � e o vetor modelo qr§ na variável de 

erro local Wr§. 

ãÊ � �¦qr§ � �¦�7� (94)

5. Mover a unidade ou e suas unidades vizinhas em direção ao sinal de sinal de entrada � 
segundo as frações, �� e ��, respectivamente. ãqr§ � ����� ��qr§��� �ãqr, � ���� � qr,� Y ©o� ¥ ir§Y (95)

em que: ioudenota o conjunto de unidades que estão ligadas a o$ por um arco. 

6. A cada H passos de adaptação inserir uma nova unidade como segue. 
7. Determinar a unidade o� com o maior erro acumulado Êrf ² Êr,�Y ©o� ¥ p7� (96)

8. Determinar em io� a unidade o� mais distante de o� e inserir uma nova unidade oz entre o� e o�, quebrando a conexão entre as duas unidades. 
9. Inserir as conexões urfYrg e urhYrg que substituem o arco original urfYrh quebrado e 

conectar a nova unidade oz com todas as unidades vizinhas comuns de o� e o�. 

irg � ÔurfYrg Y urhYrgÕ Ñ Ûirf i irhÜ7 (97)

10. Interpolar o vetor modelo qrg a partir de qrfe qrh. 

qrg � ¯7½ S Ûqrf �qrhÜ7� (98)

11. Decrementar o acumulador de erro de todos os vizinhos de oz. 

ãWr§ � � �jir§jWr§�Y ©o$ ¥ irg 7 (99)

em que: �  é uma constante de decaimento. 

12. Atualizar o acumulador de erro da nova unidade oz com a média de erro das suas 
unidades vizinhas. 

Wrg � � ±jirgj ' Wr§r§�¥�küg
7� (100)

13. Decrementar o erro de todas as unidades ãWr, � ��Wr, Y ©o� ¥ �7� (101)



202 
 

 

em que: � é uma constante de decaimento. 

14. Se o critério de parada ainda não foi atingido, repetir a partir do passo dois. 

2 Algoritmo Neural Gás – NG 

1. Inicializar o conjunto p com k unidades o� e seus respectivos vetores modelos qr, 
aleatórias sobre o espaço das amostras, �l ¹ j�. Inicializar o parâmetro tempo - � ¯; p � ¾otY o« ¿olÀ�7� (102)

2. Capturar um sinal � segundo a distribuição 26�8 do espaço amostral�l; 
3. Gerar um índice crescente de todas as unidades de�p, de acordo com a distância 

euclidiana de seus vetores modelos em relação a �. Onde a unidade ot é a vencedora da 
competição, e om é a unidade cujo vetor modelo qr{ possui n antecessores de 
proximidade em relação à��; 

4. Adaptar os vetores modelos de acordo com a expressão; mqr{ � }% S �6om8 S �� � qr{�Y (103)

com as seguintes dependências temporais: 

H% � H� Ûnhn, Ü% %o!pq Y� (104)

}% � H� Ûnhn, Ü% %o!pq �Y� (105)

�6om8 � Ff2 N� nH%O7�� (106)

5. Incrementar o contador de tempo - em uma unidade; 

6. Se - ° -�=> retornar ao passo 2. 

3 Algoritmo Triangulação de Delauny Induzida – IDT 

1. Dado um conjunto p com k unidades o� e seus vetores modelo qr, representando a 

distribuição 26�8 do espaço amostral · ¹ j�; 

1.1. Inicializar um conjunto de conexões ^ inicialmente vazio, ^ � ¾dÀ; 
2. Capturar um sinal � de acordo com�26�8; 
3. Determinar as unidades o�, oz mais próximas de �; 

øqrf � �ø ¨ ¦qr, � �¦��Y��¦qrg � �¦ ¨ ¦qr, � �¦ Y ©o� ¥ p7 (107)
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4. Conectar as unidades o�, oz, se uma conexão entre elas ainda não existir; 

5. Se critério de parada não tiver sido atingido, retornar ao passo 2; 

4 Algoritmo TRN 

1. Inicializar um conjunto p com k unidades o� e seus vetores modelo qr, aleatoriamente 
distribuídos no espaço onde 26�8 » ¯; 

2. Inicializar o parâmetro tempo - � ¯; 
3. Capturar um sinal � segundo a distribuição 26�8; 
4. Gerar um índice crescente de todas as unidades de p, de acordo com a distância 

euclidiana de seus vetores modelos em relação a �; 
5. Adaptar os vetores modelos de acordo com a expressão mqr{ � }% S �6om8 S �� � qr{� Y (108)

com as seguintes dependências temporais: 

H% � H� Ûnhn, Ü% %o!pq Y� (109)

}% � H� "H�H�#
% %o!pq Y� (110)

�6om8 � Ff2 N� nH%O7�� (111)

6. Inserir ou reinicializar (idade = 1) a conexão entre as unidades ot e o«; 
6.1. Incrementar a idade de todas as conexões que emanam de ot; 

6.2. Remover as conexões com idade maior que o parâmetro �; 

7. Incrementar o acumulador -; 
8. Se - ° -�=> retornar ao passo 3. 

5 Algoritmo GNG 

1. Inicializar um conjunto p com duas unidades p � ¾otY o«À com seus vetores modelos 

tomados aleatoriamente sobre o espaço de entrada�W ¹ j�; 

2. Iniciar um conjunto de conexões É contendo apenas a conexão ërsró com rs1s5 � ¯; 

3. Capturar um sinal de entrada �, segundo a distribuição 26�8; 
4. Determinar em p as duas unidades ot e o« cujos vetores modelos qrs e qró sejam 

respectivamente o primeiro e segundo mais próximo a �; 
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ot � o��Ò�¦qr, � �¦ ¨ øqrA � �ø ©o�Y o@ ¥ p Y I ; �Y (112)o« � o��Ò�¦qr, � �¦ ¨ øqrA � �ø ©o�Y o@ ¥ ptot Y I ; �7 (113)

5. Incrementar a idade de todas as conexões emanando de ot; 

6. Adicionar a distância euclidiana ao quadrado, entre o sinal � e o vetor modelo qrs ao 

acumulador de erro da unidade ot; ãWrt � �¦qrs � �¦�7� (114)
7. Mover ot e suas unidades vizinhas diretas na direção do sinal��, adaptando seus vetores 

modelos qr, pelas frações �� e �� respectivamente; ãqrs � ����� � qrs�Y� (115)ãqr, � ����� � qr,�7� (116)
8. Se ainda não existir, crie a conexão entre ot e o«, caso contrário, reinicialize a idade da 

conexão ursró; 

9. Remova todas as conexões com idade maior que uma idade limite �. Remova todas as 

unidades de p que não possuírem conexões, unidades soltas; 

10. Se o número de sinais de entrada for múltiplo do parâmetro u; 

10.1. Determine a unidade o� com maior erro acumulado; 

10.2. Determine a unidade o� vizinha direta de o� cujo vetor modelo qrh é o mais 

distante de qrf segundo a distância euclidiana; 

10.3. Inserir uma nova unidade oz entre o� e�o�, interpolando qrg a partir de qrf e qrh; 

qrg �� ¯7½� Ûqrf �qrh �Ü7� (117)

10.4. Conectar oz e o�, oz e�o�, e remover a conexão entre o� e o�; 

10.5. Decrementar os acumuladores de erro das unidades o� e o�, por um fator �; 

10.6. Inicializar o acumulador de erro da unidade oz com a média de erro entre o� e o�; 

11. Decrementar todos os acumuladores de erro por um fator �; 

12. Se o critério de para ainda não tiver sido alcançado, retornar ao passo 3. 

6 Algoritmo Crescendo Quando Requerido - GWR 

1. Inicializar um conjunto p com duas unidades p � ¾otY o«�À com vetores modelos, qrs e qró, inicializados a partir de sinais � tomados aleatoriamente, com distribuição 26�8; 
2. Capturar um sinal de entrada��, segundo a distribuição�26�8; 
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3. Determinar em p as duas unidades ot e o« cujos vetores modelos qrse�qró sejam 
respectivamente o primeiro e segundo mais próximo a��; 

4. Criar a conexão entre ot e o« se esta ainda não existir, caso contrário, reinicializar a 
idade da mesma para zero; 

5. Calcular a atividade da unidade que melhor representa o sinal de entrada �; wrs � Ff2��¦� � qrs¦�7� (118)
6. Se a atividade da unidade ot está abaixo do limite wU, wrs ° wU, e o indicador de disparo �rs está abaixo do limite �U, inserir uma nova unidade oz entre as unidades ot e o«. 
7. Inicializar qrg com a média entre o sinal de entrada � e o vetor modelo qrs; qrg � ¯7½ S �qrs � ��7� (119)

7.1. Inserir conexões entre as unidades oz e ot, e entre oz e o« removendo a conexão 
entre ot e o«; 

8. Se uma nova unidade não foi adicionada no passo 6, então mover ot e suas unidades 
vizinhas na direção de �, adaptando seus vetores modelos como a seguir: ãqrs � �¶ S �rs S �� � qrs�Y (120)ãqr, � �k S �r, S �� � qr,��Y ©o� ¥ irsY (121)

em que ¯ ° �� ° �� ° ±; irs é o conjunto de unidades vizinhas a ot e �r, é o indicador de 

disparo da respectiva unidade o�. 
9. Incrementar a idade de todas as conexões que emanam de ot; 
10. Atualizar o indicador de disparo �rs de acordo com: 

�rs% � �rs%¼« � yNvw S "± � Ff2 Û� vwNxwÜ#7 (122)

5�ìÓ�rysrë1sìd5Ó�s1Ó�zyrs1s5Ó�{r4ry|1Ó�1�Ót�s5�1ëìdsì�ëìí ��
�r1% � �rs%¼« � yNvï S "± � Ff2 Û� vïNxïÜ#7 (123)

em que �or-  é o valor corrente do indicador de disparo da unidade o� com �r,%Wt � ±; x% é a 

força atribuída ao estimulo, usualmente fixado em 1; os parâmetros���,���,��� e �� são 

constantes que controlam o comportamento da curva. 

11. Remover todas as conexões com idade superior ao limite }U; 
12. Remover todas as unidades que não mais tiverem conexões com outras unidades; 
13. Se nenhum critério de parada tiver sido atingido, retornar ao passo 2. 

 



 
 

 
 

Apêndice B – Construção do Ambiente de Simulação 
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1 Plataforma Ogre3D 

A plataforma Ogre3D consiste de um conjunto de classes codificadas em ANSI C++ e 

fornece os serviços essenciais para a manipulação de ambientes 3D internos e externos, 

estruturados ou não. O kit de desenvolvimento da plataforma é distribuído com código aberto 

sob a licença GPL (General Public License). Entre os recursos oferecidos pela plataforma 

estão: a renderização do ambiente a qual pode ser realizada sob o ponto de vista de várias 

câmeras; a possibilidade de realizar consultas sobre a disposição física das estruturas que 

compõem o ambiente e; a possibilidade de entrelaçar os algoritmos da plataforma com outros 

módulos, como por exemplo, ODE (Object Dynamics Emulation) ou NDE (Newton Dynamics 

Emulation) úteis em projetos de simulação considerando a aplicação das leis da física. 

A essência da plataforma Ogre3D pode ser resumida no conjunto de objetos que 

compõe o seu core de sustentação (Figura 1), a partir do qual todos os serviços são derivados 

e gerenciados. 

Figura 1 – Core da plataforma Ogre3D. 

O core é composto de um objeto raiz (Root) que representa o ponto de entrada do 

sistema, o qual provê a sustentação para o sistema de gerenciamento do ambiente e para o 

sistema de renderização. O sistema de renderização oferece uma ponte transparente às API’s 

que comandam o hardware gráfico (OpenGL, DirectX) isolando a complexidade de enviar 
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comandos diretamente ao hardware. As demais classes e objetos do core estruturam e 

manipulam os elementos que compõem o ambiente. 

2 Escolhendo o tipo de Ambiente 

A primeira etapa da construção de um ambiente, para simulação, consiste em definir 

macro características físicas. Um ambiente externo geralmente pode ser tomado como uma 

superfície, seu relevo e elementos tais como árvores, máquinas e outros artefatos. Um 

ambiente externo pode ainda conter outros ambientes como prédios, casas e galpões, minas e 

túneis, etc. Estes por sua vez podem ser admitidos como ambientes internos ou restritos. Um 

ambiente interno possui características próprias que o identificam, dentre elas as principais 

são a geometria espacial e a estruturação. Em geral, um ambiente construído pelo homem é 

caracterizado pelo fato de sua geometria ser composta de elementos bem definidos e 

organizados. As partes que compõem a estrutura do ambiente são similares, aparecendo 

repetidamente, segundo uma determinada ordem, a qual obedece a algum critério lógico. 

Casas, edifícios, navios, estações espaciais, estações submarinas entre outras construções 

produzidas pela engenharia humana são exemplos que se encaixam nesta definição de 

ambiente interno. Por outro lado, ambientes internos de origem natural, como as galerias de 

uma caverna, geralmente não apresentam uma estrutura homogênea e bem definida. Nesse 

tipo de ambiente, o inesperado se faz presente, sendo parte integrante do ambiente. O 

conhecimento prévio em geral resume-se às características de atmosfera e possíveis 

similaridades com outros ambientes já inspecionados. 

A determinação do tipo de ambiente permite a adoção de estratégias, técnicas, 

estruturas de dados e algoritmos adequados e aderentes às principais características do 

mesmo, favorecendo o desenvolvimento do software necessário à simulação. A plataforma 

Ogre3D especifica três tipos de gerenciadores de ambientes: interno, externo e genérico. O 

gerenciador BSPSceneManager é o gerenciador de ambientes internos, 

OctreeSceneMaganer e TerrainSceneManager são gerenciadores de ambientes 

externos e DefaultSceneManager é um gerenciador genérico com desempenho 

prejudicado. A escolha de um ou de outro gerenciador influencia o desempenho do engenho 

de renderização, de tal modo que uma escolha incorreta pode inviabilizar a simulação. 
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Neste projeto consideram-se apenas ambientes internos que são tipicamente 

endereçados ao gerenciador BSPSceneManager o qual faz de uso de uma árvore de 

partição binária do espaço (BSP – Binary Space Partition) para a indexação das partes que 

constituem a estrutura física do ambiente como descrito a seguir. 

3 Engenho de Portal 

Um engenho de portal ou engenho de renderização exige como base a premissa de o 

ambiente ser composto de elementos geométricos convexos. Esse tipo de engenho quando 

combinado com árvores BSP, resulta numa poderosa ferramenta para a renderização e 

manipulação de ambientes complexos. A seguir o mecanismo de portal será analisado, 

tomando como base um exemplo em 2D como apresentado na Figura 2 (a). 

  

(a) (b) 

Figura 2 – Um ambiente 2D estático e delimitado: a) O ambiente; b) subdivisão em 
polígonos convexos. 

O primeiro passo consiste em subdividir o mundo em pequenos polígonos 2D, 

obedecendo a duas regras básicas: 1) cada polígono precisa ser convexo; 2) Cada lado do 

polígono deve possuir uma textura que representa um portal invisível ou estar conectado a 

outro polígono. A Figura 2 (b) apresenta uma dentre as muitas possibilidades. 

Após a divisão, o mundo exemplo encontra-se composto de 8 polígonos que aderem às 

duas restrições. Os lados de cada polígono ou constituem uma parede ou estão conectados a 

um lado de outro polígono formando um portal invisível. A área de visão está realçada 

(Figura 3 (a)), a partir dos dados do ponto de visão e da estrutura do ambiente, o engenho 

precisa decidir quais os polígonos ou partes devem ser renderizados. 
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(a) (b) 

Figura 3 – Área de visão: a) a partir de um ponto e um ângulo de abertura; b) janelas 
de visão de cada lado do polígono. 

A primeira etapa desse processo determina quais lados do polígono corrente são 

interceptados pelo campo de visão. No exemplo (Figura 3 (a)), o campo de visão atinge parte 

de dois portais invisíveis, resultando em duas novas janelas de visão (Figura 3 (b)). Cada 

janela é determinada de modo que contenha um e somente um, ou parte de um lado do 

polígono. 

A janela J2 intercepta um dos portais criados quando da subdivisão do mundo em 

polígonos convexos. Este portal representa uma “janela” a partir da qual se pode chegar 

apenas a um subconjunto dos polígonos que compõem o mundo, no exemplo um único 

polígono com apenas 3 lados, sendo um deles justamente o portal. Se no lugar de um portal o 

campo de visão interceptasse uma parede real, o engenho simplesmente renderiza a sua 

porção visível. Entretanto, por ser portal invisível, é necessário determinar quais polígonos 

são visíveis através da “janela”. A Figura 4 abaixo mostra as partes dos polígonos que serão 

renderizadas, conforme o determinado por J1 e J2. 
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Figura 4 – Campo de visão através do portal invisível de J2 

Ao final do processo foram analisadas 7 possíveis áreas a serem renderizadas, sendo 

que destas 3 constituem portais invisíveis. O tempo gasto na análise dos portais invisíveis 

pode ser entendido como o custo pago pela remoção das áreas que não necessitam ser 

renderizadas, 12 neste exemplo. Entretanto as quatro paredes com áreas a serem renderizadas 

contêm o conteúdo exato do campo de visão. A renderização de áreas com textura é um 

processo relativamente lento, assim é muito mais vantajoso o cálculo das áreas que serão 

renderizadas, em comparação à renderização de superfícies que se sobrepõem. 

4 Etapa de Modelagem 

Escolhido o tipo do ambiente, tem inicio a etapa de projeto e modelagem do mesmo. 

Esta considera as características do gerenciador alvo, sua capacidade em lidar com os 

elementos que compõem o ambiente e o formato no qual esses elementos devem ser 

codificados. O gerenciador BSPSceneManager do engenho Ogre3D, requer que depois de 

modelado, o ambiente seja submetido a uma etapa de compilação. A compilação deve 

produzir uma codificação na forma de árvore BSP como discutido anteriormente, gerando um 

arquivo com extensão “bsp”. O mobiliário, os equipamentos, e demais instalações fixas 

aparentes podem ser modeladas e compiladas como parte da estrutura física do ambiente, ou 

como elementos em separado na forma de meshes. 

Atualmente existe uma rica disponibilidade de editores para modelagem 3D (AutoCad, 

3Ds Max, Blender, Quark, GTKRadiante, AC3D, Maya, Milkshape3D) são alguns dos mais 

conhecidos. Em especial o GTKRadiante da id Software foi especialmente desenvolvido para 

a produção de ambientes no formato BSP e atender às necessidades de modelagem de 

ambientes para motores de jogos que seguem o modelo do popular QUAKE da década de 90 

sendo o mais indicado para uso com o gerenciador BSP do Ogre3D. Já o editor QuArK – 

Quake Arm Knife – é um editor de ambientes para os mais diversos tipos de jogos disponíveis 

no mercado QUAKE. Por outro lado, o AutoCad situa-se como uma ferramenta de projeto e 

modelagem para engenharia e arquitetura, enquanto que o 3Ds Max se apresenta como uma 

ferramenta de produção gráfica com ênfase para a produção de cenas de animação, porém 

com o auxilio de plugins é possível tirar proveito das facilidades de editoração 3D 
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encontradas nessas ferramentas, para produzir meshes sofisticados e converter para o formato 

requerido pelo engenho do Ogre3D. 



 
 

 
 

Apêndice C – Momentos Geométricos 
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1 Momentos de Forma Geométrica 

O uso de momentos invariantes para caracterização de formas geométricas expressas em 

imagens bidimensionais foi primeiramente proposta por (Hu, 1962). Hu definiu uma classe de 

momentos geométricos que compreende sete funções não lineares que resultam em momentos 

regulares invariantes à translação, escala e rotação. Momentos regulares considerando uma 

função de imagem contínua são definidos por: 

�E� � ~ fEg�`6fY g8�ef�egY (124)

em que �E� é o momento de 62 � �8-ésima ordem da função contínua `6fY g8 da imagem. 

Considerando imagens digitais, momentos regulares são definidos substituindo-se a 

integração por operações de soma. 

�E� � '' fEg�`6fY g8&> 7� (125)

O teorema da unicidade dos momentos mostra que uma imagem é unicamente 

determinada pelo conjunto de seus momentos geométricos. Momentos de baixa ordem são 

generalistas, enquanto momentos de mais alta ordem capturam detalhes e se mostram 

sensíveis a ruído (Kan & Srinath, 2002). Entretanto, a definição de momento regular (Hu, 

1962) tem a forma de uma projeção da função `6fY g8 em um monômio fEg�, a qual não é 

ortogonal. Conseqüentemente, a recuperação da imagem original a partir dessa classe de 

momentos, é difícil e computacionalmente cara porque a informação contida em cada 

momento �2� possui certo grau de redundância (Khotanzad & Hong, 1990). Essas 

dificuldades poderiam ser superadas com o uso de momentos baseados na teoria de 

polinômios ortogonais (Teague, 1980). 

Momentos com base ortogonal podem ser usados para obter redundância mínima, assim, 

cada momento representa um conjunto de características independentes da imagem 

(Mukundan et al., 1998). Logo, a imagem pode ser analiticamente reconstruída a partir de seu 

conjunto de momentos ortogonais. 
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2 Momentos de Legendre 

Momentos de Legendre (Teague, 1980) formam uma base ortogonal completa sobre uma 

imagem contida em um círculo unitário. Esta classe de momentos tem como kernel um 

conjunto de polinômios de Legendre, definidos sobre os pixels da imagem. O polinômio de 

Legendre ��6f8, de ordem k é definido como: 

�k6f8 � '6�±86ï�{8ô ±� 6k � n8� fm��¼m� �� ��ªm� �� n�
�

mWt Y (126)

com ÒfÒ ¨ ± e 6k � n8 é par. 

Momentos de Legendre, �E�, de ordem 62 � �8, generalizam os momentos geométricos �E� substituindo o monômio fEg� por polinômios ortogonais �26f8���6g8 de mesma ordem. 

Momentos de Legendre são definidos como: 

�E� � 62 � ±86� � ±8ý � � �E6f8 ��6g8 `6fY g8 ef eg«
¼«

«
¼« Y (127)

em que as funções ��6f8 são polinômios de Legendre de ordem k.  

A avaliação de um conjunto de momentos �E� sobre uma imagem 6k���k8 requer o 

escalamento da magnitude do espaço de coordenadas da imagem inserindo-a em um círculo 

unitário. Assim, momentos de Legendre sobre uma imagem discreta são definidos, em função 

das coordenadas dos pixels, por: 

�E� � 62 � ±86� � ±86i � ±8� ''�E6f�8 ���g@� `6IY �8l
@W«

l
�W« Y (128)

em que IY � são as coordenadas dos pixels ao longo dos eixos, ¯ ¨ IY � ¨ y; e f� � 6I6y� ±8, g� � 6�6y� ±8 denotam as coordenadas dos pixels normalizadas para o intervalo R�±Y±T. 
3 Momentos de Zernike 

Os momentos de Zernike (1934) consistem de um conjunto de polinômios complexos, 

formando uma base ortogonal completa sobre o interior de um circulo unitário (f � g � ±) 

e têm a forma: 

V��6fY g8 � �V��6.Y a8 � ���6.8Ff26��a8Y (129)
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com k » ¯�Y k � Ò�Ò���2w��Y Ò�Ò ¨ k, 

em que . é o comprimento do vetor que parte da origem até o ponto 6fY g8 e a é o ângulo 

entre o vetor . e o eixo f em sentido anti-horário. ���6.8 é um polinômio de base radial, 

definido como: 

���6.8 � � ' 6�±8�7 6k � *8�*� Nk � Ò�Ò � *O � Nk � Ò�Ò � *O �
�¼Ò�Ò6�

�Wt .�¼��Y (130)

sendo ���6.8 � ��Y¼�6.8. 
Momentos de Zernike são projeções da função da imagem sobre essa base de funções 

ortogonais. O momento de ordem k com repetição � para uma função contínua `6fY g8�da 

imagem contida num circulo unitário é: 

��� � �k � ±� ~ `6fY g8V��\ 6.Y a8ef eg>ôª>ô�« 7 (131)

Considerando uma função `6fY g8 sobre uma imagem digital, a dupla integração é 

substituída por somatórios, o que resulta em: 

��� � �k � ±� '' `6fY g8V��\ 6.Y a8&> Y f� � f� ¨ ±7 (132)

Na computação dos momentos de Zernike sobre uma imagem bidimensional, o centro da 

imagem é tomado como a origem e as coordenadas dos pixels da imagem são mapeadas de 

modo a serem referenciadas em termos de um círculo unitário. Os pixels nos cantos da 

imagem são desconsiderados por estarem fora do círculo. 

 

Avaliações (Teh & Chin, 1988; Bailey & Srinath, 1996) considerando os momentos de 

Legendre (Teague, 1980), momentos Fourier-Mellin (Sheng & Shen, 1994), momentos de 

Zernike (Zernike, 1934) e pseudo momentos de Zernike (Bathia & Wolf, 1954), em termos de 

redundância de informação, capacidade de descrição e tolerância a ruídos, mostraram que as 

duas classes de momentos de Zernike apresentam melhor desempenho que as demais. 

Classificadores empregando momentos de Zernike apresentam expressiva capacidade de 

separação entre classes (Khotanzad & Hong, 1990). Um estudo detalhado sobre a acurácia de 

representação de uma imagem através de momentos de Zernike como função dos erros 

geométricos e numéricos pode ser encontrado em (Liao & Pawlak, 1998). 
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