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DOCUMENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA INTERFACE DE SIMULAÇÃO DE 

TRAJETÓRIA DO ROBÔ MÓVEL AUTÔNOMO EMMY III 

 

1 RESUMO 

Neste artigo apresenta-se o projeto de documentação técnica e o protótipo de 

Interface do Subsistema de Planejamento desenvolvidos para o Sistema de 

Navegação do Robô Móvel Autônomo Emmy III (TORRES, 2010). Por se tratar de 

um subsistema, explica-se o projeto mãe, seus subsistemas e inter-relações. 

Inicialmente, a simulação será capaz de desenhar um trajeto entre a origem e o 

destino e, em um segundo momento, será capaz de desviar dos obstáculos através 

do uso da Lógica Paraconsistente Anotada Evidencial Et (LPA). Neste contexto, é 

esclarecida e detalhada a necessidade de um projeto que visa o estudo das Redes 

Neurais Artificiais Paraconsistentes (RNAP) (DE CARVALHO, 2015) para a 

implementação dos obstáculos no ambiente do robô Emmy III, que será realizado 

em paralelo com a construção da interface de simulação. 

 

Palavras-chave 

1. Lógica Paraconsistente Anotada; 2. Redes Neurais Artificiais Paraconsistentes; 

3. Subsistema de Planejamento; 4.Documentação Técnica; 5. Robô Móvel 

Autônomo. 

 

 

ABSTRACT 

In this article we present the project of the Planning Subsystem technical 

documentation and Interface prototype, both developed for the Navigation System 

of the Autonomous Mobile Robot Emmy III (TORRES, 2010). Since the project 

consists in a subsystem, the main project and all his subsystems and 

interrelationships are also explained. Initially, the simulation will be able to draw a 

path between the source and the destination, and in a second stage, will also be 

able to avoid obstacles in his path through the use of Evidential Paraconsistent 

Annotated Logic Et (LPA). In this context, the need for a project aimed at the study 

of Paraconsistent Artificial Neural Networks (RNAP) (DE CARVALHO, 2015) to 
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enable the implementation of obstacles in the Emmy III’s environment is explained. 

This study and the development of Simulation Interface were planned to be 

executed at the same time. 

Keywords  

1. Paraconsistent Annotated Logic; 2. Paraconsistent Artificial Neural Network; 3. 

Planning Subsystem; 4. Technical Documentation; 5. Autonomous Mobile Robot. 

 

2 INTRODUÇÃO 

Objetiva-se neste artigo apresentar o Sistema de Navegação do Robô 

Autônomo Móvel Emmy III, mais especificamente o Subsistema de Planejamento, 

a fim de demonstrar sua importância e a forma com que esse sistema vem sendo 

desenvolvido.  

Atualmente existem diversas funções originalmente designadas para 

humanos sendo transferidas para os robôs, seja para ganhar produtividade, seja 

para proporcionar mais segurança e conforto aos trabalhadores. Partindo do 

princípio de que tudo o que um humano pode fazer, um robô pode fazer melhor, o 

Sistema de Navegação descrito nesse artigo tem como objetivo ensinar o Emmy 

III a desviar de obstáculos de forma totalmente autônoma.  

Para alcançar essa autonomia, o Sistema de Navegação se divide em três 

subsistemas, que apesar de serem independentes, devem trabalhar em conjunto 

para que o sistema principal funcione. O Subsistema Mecânico se trata da 

estrutura física do robô e tem como objetivo se locomover pelo ambiente após 

receber os dados com o trajeto a ser seguido. A função do Subsistema de 

Sensoriamento é coletar, processar e salvar informações sobre o ambiente em um 

banco de dados. Esses dados são consultados pelo Subsistema de Planejamento 

para definir o trajeto do Subsistema Mecânico. 

Considerando que os subsistemas são independentes, cada um deles foi 

atribuído a uma equipe específica. Para o Subsistema de Planejamento, que se 

trata de um software, é essencial que todos seus requisitos sejam documentados 

de forma que o trabalho a ser feito fique claro para todos os envolvidos no projeto. 

O desenvolvimento dessa documentação é o principal tema deste artigo. 
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3 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 Formular uma documentação que permita o desenvolvimento da interface do 

Módulo de Planejamento do Sistema de Navegação do Robô Móvel Autônomo 

Emmy III. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Definir o Escopo do Projeto; 

 Levantar os requisitos funcionais e não-funcionais do projeto. 

 Elaborar diagramas que auxiliem a equipe de desenvolvimento a entender 

como o sistema deverá funcionar. 

 

4 METODOLOGIA 

Todo projeto precisa ser documentado, pois as informações essenciais para 

seu desenvolvimento contribuirão com a sua qualidade e poderão ser acessadas por 

quaisquer recursos que estejam ou que venham a participar do projeto. 

Para o desenvolvimento de um projeto onde cada etapa depende da conclusão 

da etapa anterior, foi utilizada a estrutura Volere que permite uma documentação 

detalhada das atividades realizadas. O Volere é uma estrutura que possui diversos 

capítulos conceituais, como por exemplo, “O Escopo do Trabalho (contendo Diagrama 

de Contexto)” e “Cronograma de Trabalho”. Esta é uma estrutura flexível que pode ser 

adaptada a projetos de diferentes naturezas e portes. 

A importância da utilização dessa ferramenta se dá por conta da sua grande 

utilização no mercado por empresas de todo o mundo (VOLERE, 2015), o que 

possibilita o entendimento, sem grandes dificuldades, por boa parte dos profissionais 

da área.  
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5 DESENVOLVIMENTO 

O principal objetivo da tese SISTEMA INTELIGENTE BASEADO NA LÓGICA 

PARACONSISTENTE ANOTADA EVIDENCIAL Eτ PARA CONTROLE E 

NAVEGAÇÃO DE ROBÔS MÓVEIS AUTÔNOMOS EM UM AMBIENTE NÃO 

ESTRUTURADO, (TORRES, 2010) foi desenvolver um sistema de navegação para o 

Robô Emmy III, que utiliza LPA e RNAPs. Este sistema foi dividido em três 

subsistemas independentes que trabalham em conjunto possibilitando ao robô 

encontrar um ponto de destino dentro de um ambiente não estruturado. 

Em reunião com os envolvidos foi definido que a equipe de desenvolvimento 

será a equipe responsável por elaborar a documentação e desenvolver o Subsistema 

de Planejamento, portanto todos os projetos descritos a seguir são referentes a esse 

subsistema. 

 

5.1 DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 

Inicialmente foi desenvolvido um projeto focado na documentação técnica 

referente a interface de simulação da trajetória do Robô Móvel Autônomo Emmy III, 

que utiliza LPA para se locomover em um ambiente não estruturado. O objetivo é 

documentar a interface de simulação de trajetória do robô Emmy III, independente do 

ponto de destino e origem.  

Figura 1- Digrama de Contexto do Sistema de Navegação do Robô Móvel Autônomo Emmy III 

Fonte: Os autores 
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Em entrevistas com os envolvidos no projeto foi possível obter um 

conhecimento de como a aplicação deveria se comportar. Com essas informações a 

documentação técnica foi iniciada seguindo a estrutura proposta pela Unified Modeling 

Language (UML). Essa documentação é essencial para o entendimento da aplicação 

e, consequentemente, seu desenvolvimento.  

O primeiro passo foi estudar as informações obtidas nas reuniões a fim de 

definir o que deveria ser feito, e assim, o escopo começou a se materializar. Com os 

primeiros requisitos levantados e com entendimento sobre o projeto, foi possível iniciar 

o desenho dos diagramas. Os Diagramas de Casos de Uso, Sequência e Contexto 

foram os escolhidos para esta tarefa. Os Diagramas de Caso de Uso têm o objetivo 

Figura 3 - Diagrama de Contexto do Subsistema de Planejamento 

Fonte: os autores 

Figura 2 - Casos de Uso da Interface de Simulação do Subsistema de Planejamento 

Fonte: os autores 
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de elucidar a relação entre as ações do usuário com as funções que a interface de 

simulação fornece. O Diagrama de Sequencia permite o entendimento, com clareza, 

da sequência de ações que o usuário precisa tomar para concluir a simulação, assim 

como as respostas enviadas pelo sistema. O Diagrama de Contexto explica a relação 

entre os subsistemas e outros elementos externos que compõem o Sistema de 

Navegação. 

Com a conclusão do escopo, foi possível iniciar o processo de levantamento de 

requisitos. Neste processo, as funcionalidades do sistema foram se transformando em 

requisitos funcionais, enquanto que, as restrições foram se transformando em 

requisitos não funcionais. 

 

5.2 O DESENVOLVIMENTO DA INTERFACE DE SIMULAÇÃO 

Conforme a documentação, o objetivo do sistema é fornecer uma interface que 

demonstre graficamente a sequência de movimentos que o robô deve executar. Para 

que essa demonstração ocorra, o usuário deve fornecer os pontos de origem e 

destino, e então, o sistema gera os movimentos e a representação gráfica. 

Figura 4 - Diagrama de Sequência da Interface de Simulação  

Fonte: os autores 
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Inicialmente, essas simulações não vão incluir a utilização de obstáculos no trajeto. 

Esses objetivos foram as metas definidas para essa etapa do desenvolvimento do 

projeto. 

O robô entende o trajeto como uma sequência de passos, sendo que cada 

passo equivale a um movimento. Existem oito tipos de movimentos únicos que o robô 

pode executar, cada um deles representado por um número diferente.  Com a 

combinação correta de passos é possível gerar uma sequência de movimentos capaz 

de conduzir o robô do ponto de origem até o ponto de destino do ambiente. 

Para gerar um passo, o algoritmo utiliza as coordenadas (X,Y) da célula em que 

o robô está e da célula final a fim de determinar para qual célula o robô deve se 

locomover e, consequentemente, determinar o movimento equivalente para esse 

passo. Quando o movimento é definido, o algoritmo considera a célula encontrada 

como a nova célula atual e repete o processo enquanto as coordenadas dessa célula 

forem diferentes da célula final. Na interface gráfica as coordenadas dessas células 

são determinadas pelos pontos de início e fim do trajeto determinado pelo usuário. A 

célula final equivale ao ponto de destino do trajeto e a célula atual é inicializada com 

os valores das coordenadas de início do trajeto, e vai se alterando conforme o 

algoritmo é executado. 

Conforme os passos são definidos, uma sequência numérica é gerada para 

representá-los. O sistema exibe essa sequência em forma de texto em conjunto com 

os pontos de início e fim do trajeto no rodapé da tela, e desenha uma linha no plano 

cartesiano para representar o trajeto que o robô deveria seguir. 

 

 

Figura 5 - Representação numérica das possibilidades de 
movimento do Robô Móvel Autônomo Emmy III  

Fonte: (TORRES, 2010) 
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5.3  O FUTURO DO PROJETO 

Com o atendimento dos objetivos descritos na primeira fase, o sistema 

desenvolvido será atualizado para permitir simulações envolvendo a utilização de 

obstáculos no ambiente. Nesse cenário, o objetivo do Subsistema de Planejamento é 

utilizar uma nova versão do algoritmo para gerar uma sequência de movimentos sem 

passar por células obstruídas. 

De acordo com o projeto, o reconhecimento dos obstáculos será fornecido pelo 

Subsistema de Sensoriamento e por isso, na interface, o usuário deverá indicar quais 

células estão bloqueadas para seguir com a simulação. Com essas informações, o 

sistema consegue utilizar o algoritmo atualizado para determinar a sequência de 

movimentos entre os pontos de origem e destino.   

Para criar uma nova versão do algoritmo que consiga reconhecer e evitar os 

obstáculos será necessário considerar a possibilidade informações contraditórias. O 

que permite a tomada da decisão correta é a aplicação do Nó de Análise 

Paraconsistente (NAP) definido como um dos conceitos que compõem a LPA. 

O NAP é utilizado para simular a forma de pensar do ser humano, assim 

permitindo que uma máquina tome decisões baseadas nesse tipo de lógica (ABE, 

Figura 6 - Versão final da Interface de Simulação  

Fonte: os autores 
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2011). Para atualizar o algoritmo do sistema desenvolvido, esse conceito deverá ser 

estudado a fim de entender sua aplicação no projeto. 

 

5.4 LIÇÕES APRENDIDAS 

A utilização de diagramas menos complexos, como o diagrama de contexto, se 

mostrou mais eficiente quando utilizado para comunicação direta com membros que 

não possuem conhecimento técnico da área, pois ele explica o contexto da aplicação 

e as relações existentes por meio de imagens, o que simplifica o conteúdo. Esse tipo 

de interação foi essencial para a documentação dos requisitos, facilitando a 

compreensão e aplicação do que deveria ser feito para alcançar o objetivo principal 

do projeto. 

A documentação das observações citadas anteriormente é essencial para que 

o processo de desenvolvimento mantenha a qualidade e/ou melhore a cada projeto.  

Ficou evidente que a divisão de um projeto complexo em módulos facilita o 

desenvolvimento do projeto permitindo que várias equipes diferentes trabalhem em 

paralelo, assim, tornando-o mais ágil. Essa divisão também permitiu a visualização do 

projeto por fases, o que facilitou sua compreensão e desenvolvimento. Dessa forma 

também foi possível entender a importância de cada uma das partes do projeto, bem 

como sua interdependência. 

 

6 RESULTADOS 

Ao término das atividades descritas nesse artigo a equipe de 

desenvolvimento conseguiu equalizar o nível de conhecimento sobre o projeto 

entre as partes envolvidas a fim de garantir a veracidade das informações 

levantadas. Assim que essa veracidade foi confirmada, todas as informações 

foram registradas formalmente em um documento único contendo todos as 

informações referentes ao projeto. 

 
 
7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao analisar a documentação desenvolvida a partir das atividades descritas 

neste artigo, foi possível enxergar todas as dimensões do projeto e suas 
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restrições, e assim, entender o esforço necessário para que o sistema seja 

desenvolvido. Esse material também deve ser utilizado como guia durante o 

processo de desenvolvimento, o que garante um parâmetro de comparação e 

medição para garantir que o desenvolvimento ocorra conforme o planejado e os 

resultados desejados sejam alcançados. 

Também vale ressaltar que ao longo dessas atividades foi constatada a 

necessidade de um estudo sobre os NAPs. Os conhecimentos obtidos nesse 

estudo irão permitir o desenvolvimento das próximas versões do sistema 

Levando esses pontos em consideração, pode-se afirmar que a primeira 

fase do projeto alcançou seus objetivos. 

 

8 FONTES CONSULTADAS 

TORRES, Cláudio Rodrigo. SISTEMA INTELIGENTE BASEADO NA LÓGICA 

PARACONSISTENTE ANOTADA EVIDENCIAL Eτ PARA CONTROLE E 

NAVEGAÇÃO DE ROBÔS MÓVEIS AUTÔNOMOS EM UM AMBIENTE NÃO 

ESTRUTURADO. 193 f. Tese (Doutorado) – Departamento de Engenharia Elétrica, 

Universidade Federal de Itajubá, 2010. 

 

DE CARVALHO, ANDRÉ CARLOS P. L. F. Redes Neurais Artificias. Disponível 

em: http://www.icmc.usp.br/~andre/research/neural/. Acesso em: 07 mar. 2015 

 

ABE, J. M. Lógica paraconsistente anotada evidencial Eτ. Santos, SP: 

Comunicar, 2011. 

 

VOLERE. Volere Requirements home page. Disponível em: 

http://www.volere.co.uk/. Acesso em: 20 ago. 2015. 

 

DA SILVA FILHO, João Inácio; ABE, Jair Minoro. Introdução à LÓGICA 

PARACONSISTENTE ANOTADA com ilustrações. 1. Ed. Santos: Emmy, 2000. 

 

DA SILVA FILHO, J. I. Conheça a Lógica Paraconsistente. Disponível em: 

http://paralogike.com.br/site/links/ver/28. Acesso em: 16 mar. 2015. 

http://www.icmc.usp.br/~andre/research/neural/
http://www.volere.co.uk/
http://paralogike.com.br/site/links/ver/28

