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Douglas Hemkemaier da Silva, Ênio dos Santos Silva∗
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Abstract— This work presents the development and application of techniques known in the literature for
solving mazes. In particular, the systems optimized for this function, floodfill and AI, represented by the
reinforcement learning technique. The approach of different research areas, such as IA and process simulations,
allows the investigation of important engineering topics. In this context, this work offers theoretical and applied
knowledge of the different techniques aiming the diffusion of the same. Finally, the techniques and their results
are exposed and compared in order to provide a better understanding of the particular characteristics of each.
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Resumo— Este trabalho apresenta o desenvolvimento e aplicações de técnicas para a solução de labirintos.
Particularmente, as soluções abordadas foram o método de floodfill e o método usando inteligência artificial (IA),
representado aqui pela técnica de aprendizado por reforço. A abordagem de diferentes áreas de pesquisa, como IA
e simulação de processos f́ısicos, permite a investigação de importantes temas da engenharia. Nesse contexto, este
trabalho disponibiliza conhecimentos teóricos e aplicação das diferentes técnicas, visando a difusão das mesmas
e fomentação de pesquisas na área de IA. Por fim, as técnicas e seus resultados são expostos e comparados a fim
de proporcionar melhor entendimento das caracteŕısticas particulares de cada uma.
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1 Introdução

A inteligência artificial (IA) pode ser
associada com o desenvolvimento de
um sistema (inteligente) que apresente
caracteŕısticas do comportamento humano
relacionadas com a inteligência, tais como
o aprendizado, o racioćınio e a solução de
problemas (Barr and Feigenbaum, 1981). Em
(da Rocha Fernandes, 2005), defini-se IA como
o conjunto de instruções inseridas em uma
máquina (também nomeada como agente) a
fim de transmitir alguma habilidade que simule
a inteligência humana. Para a robótica, a
inteligência artificial consiste na investigação
de agentes (inteligentes) que recebem sinais
de percepção de um ambiente e executam
determinadas ações de acordo com o sinal
recebido, isto é, implementam funções que
mapeiam sequências de percepções em ações.

Em 1950, o cientista britânico Alan Turing,
precursor da inteligência artificial, lançou
mão o questionamento sobre a capacidade de
pensamento de uma máquina (Turing, 1950).
Tal questionamento é considerado uma das bases
da IA e gerou um grande impacto nas áreas
da engenharia e da ciência de computadores,
apresentando previsões sobre o futuro da IA
e como ela influenciaria a vida cotidiana das
pessoas (Teuscher, 2004).

Nas últimas décadas, diversos esforços
foram empregados para o aprimoramento e
desenvolvimento de técnicas de IA. Nesse

contexto, destacam-se os investimentos do
governo federal americano, através da agência de
projetos de pesquisa avançada de defesa (defense
advanced research projects agency - DARPA),
para o desenvolvimento de tecnologias de uso
militar (O’Neil, 2014).

Ainda que os principais investimentos em
robôs sejam nas áreas militar e industrial, a
aplicação em esferas não usuais, como ambientes
doméstico, vem recebendo investimentos
expressivos (a julgar pelo mercado global).
De acordo com as últimas pesquisas realizadas
pela federação internacional de robótica, em
2014 foram vendidos aproximadamente 4,7
milhões de robôs para o serviço doméstico e
pessoal, resultando num crescimento de 28% em
comparação com o ano de 2013.

Assim, cada vez mais, nos aproximamos de
uma sociedade onde seja comum a utilização
de robôs nos mais diversos ambientes, como os
reproduzidos em obras célebres de ficção, por
exemplo “Eu, Robô” de Isaac Asimov e a saga
“Star Wars” de George Lucas. Nesse contexto,
nota-se alguns projetos mundialmente conhecidos,
como o Google Driverless Car, o carro da empresa
Google que locomove-se pelas ruas dos USA
sem a presença de um motorista (Guizzo, 2011),
tomando decisões sobre qual a melhor rota para
seguir; e o ASIMO, robô humanoide desenvolvido
pela empresa Honda que é utilizado em algumas
de suas fábricas, realizando tarefas que antes
eram executadas por seres humanos (Sakagami
and Watanabe, 2002).



Uma das áreas de aplicação de robôs,
mais especificamente robôs móveis, são os
robôs de resgate, modalidade presente em
competições, como por exemplo da RoboCup
Rescue Robot League, cujo objetivo é encontrar
a v́ıtima e identificar sua localização em meio
a uma estrutura que simula um ambiente de
desabamento. As missões de resgate reais,
feitas por humanos, iniciam com a locomoção
dos resgatadores em locais desconhecidos,
buscando os paradeiros das v́ıtimas à serem
socorridas. As pessoas que trabalham com
resgate informam regularmente sua posição
para o restante da equipe de resgate a fim de
realizar um mapeamento do local e identificar,
por exemplo, onde há caminhos sem sáıda e locais
intranspońıveis (Sakib et al., 2014).

Ainda no contexto de robôs móveis, um
problema semelhante ao encontrado com robôs
de resgates é a solução de labirintos, considerado
um problema clássico quando se trata de robótica
móvel. Quando pessoas entram em labirintos,
o mais comum é vagarem randomicamente em
busca da sáıda, o que normalmente resulta em
locomoverem-se em ćırculos (Coppin, 2004). Em
(Coppin, 2004) é apresentado uma solução para
o problema do labirintos, como por exemplo,
a técnica da mão esquerda, na qual a pessoa
desloca-se mantendo a parede à esquerda como
referência. Assim, a aplicação dessa técnica
apresenta maior eficiência quando comparada à
locomoção randômica. Particularmente, ambas as
soluções não utilizam informações de orientação
no labirinto como referência durante o percurso
do robô até o destino desejado.

A solução de labirintos através do uso de robôs
móveis é uma categoria amplamente difundida nas
competições de robótica, dentre elas destaca-se a
competição de micromouses realizada anualmente
pelo instituto de engenheiros eletricistas e
eletrônicos (institute of electrical and electronics
engineers - IEEE). Nessa competição, são
utilizados robôs móveis de pequena escala, sendo
inseridos no labirinto e contando com apenas
duas chances para percorrê-lo. Na primeira,
o robô deve aprender o design do labirinto e
mapeá-lo a fim de obter dados suficientes para
o desenvolvimento de uma solução eficaz. Na
segunda chance, o robô deve alcançar o centro do
labirinto (escolhido como o objetivo da solução) no
menor tempo posśıvel. Na literatura, a busca por
soluções inteligente para o problema do labirinto
ainda é um tópico ativo de pesquisa do estado da
arte.

Portanto, este trabalho de pesquisa apresenta
a aplicação de técnicas em um robô simulado,
visando a solução de labirinto. Especificamente,
os método de IA utiliza como base a experiência
adquirida pelo robô a cada nova exploração do
labirinto. Dessa maneira, uma solução ótima é

obtida através da escolha do caminho mais curto.
Ressalta-se que parte das contribuições

deste trabalho foram publicadas na 12o

Conferência Internacional em Aplicações
Industriais (International Conference on Industry
Applications - IDUSCON) realizado na cidade
de Curitiba-PR, em novembro de 2016, e no 8o

Workshop de Robótica na Educação (Workshop
of Robotics in Education - LARS/WRE),
também realizado na cidade de Curitiba-PR,
em novembro de 2017, na forma dos artigos
técnicos intitulados “Desenvolvimento de um
sistema robótico controlado por reconhecimento
de fala com adaptação ao locutor” (Silva and
Silva, 2016), “Controle de Sistemas Robóticos
Através de Reconhecimento de Fala Usando
Gramática” (Silva and Silva, 2017a) e“Inteligência
Artificial Aplicada em Robôs Autônomos para
a Solução de Labirintos Dinâmicos” (Silva and
Silva, 2017b).

Este artigo está organizado como segue. Na
Seção 2 o sistema robótico é apresentado o
conceito basico de funcionamento de um robô
móvel. A Seção 3 descreve como foi desenvolvida
a simulação empregada no trabalho. Na Seção 4
são detalhados as técnicas de solução de labirinto
utilizadas nesse trabalho. A Seção 5 apresenta os
resultados adquiridos nas simulações. Finalmente,
na Seção 6 as conclusões e comentários finais deste
trabalho de pesquisa são apresentados.

2 Robôs Móveis: Funcionamento

O desenvolvimento de um robô móvel pode
ser dividido em três estágios: percepção,
planejamento e locomoção. Tais estágios
representam as ações necessárias para o
funcionamento de um robô móvel, sendo
demonstrados na Figura 1.

Figura 1: Sistema de Referência para Robôs
Móveis.

No estágio de percepção, é realizada a coleta
de informações através de sensores. Essas



informações representam o ambiente externo que
cerca o robô e são fundamentais para a sua
orientação.

No estágio de planejamento, os dados
recebidos no estágio anterior, são utilizados como
parâmetros de referência para as técnicas que
decidirão como o mesmo se portará no futuro
e, de acordo com as regras particulares de cada
técnica, como ocorrerá a interação do robô móvel
com o ambiente, determinando a ação futura de
locomoção do robô.

No terceiro estágio, o de locomoção, tem-
se ińıcio a locomoção do robô através do
acionamento do sistema de potência. Nesse
estágio, realiza-se a movimentação determinada
no estágio de planejamento. Posteriormente, o
ciclo retorna ao primeiro estágio, atualizando os
dados adquiridos nas iterações anteriores.

3 Desenvolvendo a Simulação

Para aplicação das técnicas em um sistema
simulado foi necessário a construção de um
método compat́ıvel que conseguisse representar
fielmente como um robô móvel se portaria dentro
de um labirinto. Para tanto, é necessário a
simulação do labirinto e suas paredes, do sentido
em que se encontra o robô, dos sensores de
distância laterais e frontal e da sua movimentação.

Dividindo em etapas, o mundo em que o robô
será inserido é uma matriz representada por 0,
quando são encontradas paredes, e 1, quando há
caminhos. O robô terá definido a direção inicial
e, a partir da mesma, será atualizada em cada
movimentação. Quanto aos sensores, os mesmos
usaram de input o valor de coluna, linha e direção
em que o robô está inserido e, com o auxilio da
matriz abaixo, verificará se o valor recebido é 0
(parede) ou 1 (caminho livre).

Tabela 1: Matriz de Sensores
Esquerda Frente Direita Sensor/Direção
0 -1 -1 0 0 1 Cima
0 1 1 0 0 -1 Baixo
-1 0 0 1 1 0 Direita
1 0 0 -1 -1 0 Esquerda

Com essas informações, o que mudará entre
as técnicas será o modo de decisão que as mesmas
utilizam para definir os próximos passos do robô
dentro desse labirinto. A movimentação também
utilizará uma matriz que irá atualizar os valores
de linha e coluna na matriz labirinto e a direção
do robô

4 Técnicas para Solução

O objetivo aplicado para um robô solucionador
de labirinto é, através de seu processo de

decisão, ser capaz de alcançar o ponto final
do labirinto. Para o mesmo, encontra-se duas
metodologias diferentes, por meio de estratégias
determińısticas, à exemplo dos seguidores de
parede, e construção de mapa e localização
simultânea no ambiente, conhecido como SLAM
(simultaneous localization and mapping). A
última necessita de um planejamento aprimorado
das trajetórias realizadas pelo robô, otimizando
o percurso do robô e permitindo que, com um
menor número de movimentos, o objetivo final
seja alcançado.

Na solução de labirintos obtida através
de técnicas determińısticas, uma heuŕıstica
predefinida conduz a locomoção do robô. Tal
estratégia apenas obedece as instruções de uma
programação estática (inflex́ıvel). No entanto,
neste artigo, as técnicas de IA são utilizadas no
estágio de planejamento de um robô autônomo.
Dessa maneira, os robôs agem de acordo com as
previsões provenientes do conhecimento adquirido
do ambiente ao qual estão inseridos, sem nenhum
conhecimento à priori.

Particularmente, em IA o agente nem sempre
parte de um objetivo conhecido e sequer conhece o
ambiente ao qual está inserido, ele apenas interage
e aprende com esse ambiente ao longo de suas
experiências “vividas” (épocas). Em (Coppin,
2004), o aprendizado sempre tem a ver com
o autoaprimoramento do comportamento futuro,
baseado em experiências passadas.

Para melhor detalhar as técnicas utilizadas,
as mesmas são melhores descritas abaixo, sendo
divididas em técnicas clássicas e a técnica de IA.

4.1 Técnicas Clássicas

As técnicas clássicas aqui citadas representam um
conjunto de técnicas desenvolvidas e amplamente
utilizadas na solução de labirintos. As mesmas
estão fortemente presentes na literatura e tem
como caracteŕıstica comum a inflexibilidade com
relação a um momento dinâmico do sistema.
As mesmas, utilizando apenas os conceitos
fundamentais, não necessitam de memória pois
qualquer alteração na geometria do mapa
apresentado levará a necessidade de reiniciar as
estratégias do ponto inicial.

Porém, o que lhes garante espaço nesse
contexto é a baixa complexidade das técnicas,
o que permite um aprendizado mais rápido das
mesma, e facilidade na sua aplicação.

4.1.1 Navegação Randômica

Uma das maiores inspirações para o
desenvolvimento de técnicas são os hábitos
humanos e a maneira como um ser vivo
irá agir nas situações apresentadas. Dentro
desse contexto, a primeira técnica, navegação
randômica, é a técnica mais simples e mais



comum. Nela, o sujeito envolvido na ação irá
movimentar-se de maneira aleatória dentro do
labirinto em busca da sáıda.

Ressaltando apenas o momento cŕıtico
envolvido, sendo esse a decisão de qual caminho
seguir em interseções, o mesmo será escolhido
de maneira aleatória. Devido a essa falta de
regras bem detalhadas que buscam aumento de
eficiência, os resultados obtidos por esse meio
são os mais impreviśıveis dentre as técnicas aqui
citadas.

4.1.2 Seguidor de Parede - Regra da mão
Esquerda

Continuando com a intenção de aplicar hábitos
humanos em agentes autônomos, a técnica de
seguidor de parede possui baixa complexidade e
também é comum sua utilização por humano para
completar labirintos.

Para iniciar esse processo, ao adentrar o
labirinto, o transeunte escolhe uma das paredes
à seguir, esquerda ou direita, e segue até a sáıda.
A Figura 2 representa como o robô se portará em
um labirinto.

Figura 2: Seguidor de Parede, Mão esquerda

4.1.3 Flood Fill

O algoŕıtimo Flood Fill, o mais utilizado em
competições de micromouse, cria uma matriz com
o tamanho do labirinto escolhido e, de acordo com
a distância do ponto final, será atribuido valores
maiores ou menores.

Seu conceito vem do fluxo de água, onde a
água escorrerá do ponto mais alto para o mais
baixo e, transmitindo para linhas de programação,
o ponto final terá os menores valores numéricos e
quanto maior o número de espaços de distância,
maior sera esse valor. A Figura 3 apresenta esse
conceito.

No processo de decisão, o robô escolherá a
célula que possuir o menor valor, evitando a
navegação para células que o distancie do seu
objetivo. Esse processo de decisão pode ser
observado no fluxograma apresentado na Figura
4.

Figura 3: Exemplo de flood fill

Figura 4: Fluxograma FloodFill (Almeida, n.d.)

4.2 IA

A ideia de que podemos aprender através da
interação com o meio ao qual estamos inseridos, é
provavelmente a primeira ideia em mente quando
pensamos sobre a natureza do aprendizado.
Quando uma criança brinca, explorando o
ambiante que a cerca, não há explicitamente
um professor para ensinar-lhe como reagir
ao ambiente, mas há uma conexão motora-
sensorial direta com esse ambiente. Experimentar
essa conexão (ligação) produz uma riqueza de
informações importante sobre causa e efeito, sobre
as consequências das ações, e sobre o que fazer,
a fim de alcançar certos objetivos. Ao longo de
nossas vidas, tais interações são, sem dúvida, uma
fonte importante de conhecimento sobre o nosso
ambiente e sobre nós mesmos. Aprender com
a interação é uma ideia fundamental subjacente
a quase todas as teorias de aprendizagem e
inteligência (Sutton and Barto, 1998).

4.2.1 Aprendizagem por reforço - Q-
learning

As técnicas de aprendizagem por reforço (AR)
denotam um conjunto de diferentes métodos que
vão em busca de um objetivo fixo, recebem
recompensações e são estimulados a melhorar,



maximizando essa recompensa (Sutton and Barto,
1998). De modo análogo, uma criança aprende
através dos seus erros e acertos quais ações
irão lhe trazer mais benef́ıcios, gerando o que
consideramos aprendizagem por reforço.

Dentre os métodos de AR, foi escolhido o
Q-learning, método de aprendizado free-model,
isto é, o processo de aprendizado independe
da estimação de um modelo do ambiente e é
realizado interativamente a cada passo do agente,
estimando, assim, continuamente a função Q para
cada par estado-ação. Para compreensão de como
ocorre esse processo é necessário a introdução do
processo de decisão Markoviana (MDP).

As duas principais propriedades de uma
MDP são ser estocástico e o estado futuro
depende exclusivamente do estado presente, sem
utilizar qualquer informação dos estados passados.
Matemáticamente, a MDP utiliza para seu
desenvolvimento:

• Estados (S). O labirinto é dividido em
células menores, quadradas e de proporções
iguais e cada uma destas células representam
um estado diferente;

• Ação (a). Para ocorrer a mudança de
estado, o robô deve realizar uma ação de
movimento, tendo como exemplo ir para a
frente;

• Probabilidade (T(S’|S,a)). Probabilidade
de ir à um estado futuro(S’), dado que no
estado atual S será realizado a ação a.

• Recompensa imediata (R(S)). Quando
um estado é alcançado, é fornecida uma
recompensa por esse estado especificamente.

• Recompensa a longo prazo (U(S)).
Também conhecido como utilidade, é a soma
da recompensa imediata em conjunto com as
recompensas a partir daquele ponto.

• Poĺıtica (π(s)). A poĺıtica define qual ação
deve ser tomada.

Para o cálculo da utilidade a equação de
Bellman é apresentada.

U(S) = R(S) + γ ∗maxa ∗
∑

(T (S′|S, a) ∗U(S′))

(1)
O γ representará o quanto que os valores de
recompensa futura irão influenciar na Utilidade.
Defini-se que 0 < γ < 1, sendo que quando o
mesmo é determinado como 0, tem-se que apenas
a recompensa imediata dispõe de importância
para os resultados e com valor de γ = 1, ambos
os valores de recompensa imediata e futuras tem
a mesma importância para o algoritmo (Greaves,
2017).

Na busca da poĺıtica ótima de funcionamento
do sistema, é seguido o preceito de utilizar a

ação que resulte na maximização da recompensa
esperada, como definido na equação 2.

π(S) = argmaxa ∗
∑

(T (S′|S, a) ∗ U(S′) (2)

Através das informações adquiridas pelas
equações supracitadas, o Q-learning cria e atualiza
uma tabela que defini a utilidade de cada estado e
pontua a ação tomada, de acordo com a equação
3.

Q(S, a) = Q(S, a) + (1− α) ∗ (R(S) + γ ∗maxa∗∑
(T (S′|S, a) ∗ U(S′) ∗max′a ∗Q(S′, a′))

(3)

Onde α é a taxa de aprendizado, ou seja, o
quanto que as novas interações vão atualizar
o que foi aprendido até agora. Quanto a
poĺıtica utilizada no projeto, é empregado um
sistema para melhora de aprendizagem onde pode
ocorrer tomado decisões aleatórias, na busca da
solução global do sistema, evitando que o sistema
encontre apenas soluções locais. Esse sistema
é tipicamente chamado de ganancia (ε). Em
resumo, será utilizada a equação de recompensa,
com probabilidade (1-ε) de tomar uma ação
randômica

5 Resultados e Análise de Desempenho

Aqui, o software Matlab foi adotado para
a avaliação do desempenho das técnicas
supracitadas. Neste trabalho, o labirinto foi
definido com dimensão 16 × 16, tal dimensão
apresenta o ńıvel de complexidade suficiente para
demonstrar a capacidade de cada algoritmo.
A Figura 5 apresenta um exemplo de labirinto
utilizado.

Figura 5: Labirinto Simulado

O ponto de partida do labirinto é representado
pelo quadrado amarelo e o espaço final,
ou ponto de sáıda, esta representado pelo
quadrado vermelho. O resultado otimizado de
movimentações corresponde a 42 passos e deve
seguir o percurso indicado na Figura 6.



Figura 6: Labirinto Simulado

5.1 Navegação Randômica

5.1.1 Simulação

Para a simulação do sistema de decisão randômica
considerou-se que, em interseções o sistema
irá, através de valores aleatórios, escolher qual
caminho seguir de maneira aleatória. Então, a
simulação do sistema de navegação randômica
realizou 50 passagens pelo labirinto com um
limite de 2000 movimentos. Seus resultados são
apresentados na Tabela 2.

Tabela 2: Resultados Simulação
Menor Valor Atingido 72
Maior Valor Atingido 1804
Média de Movimentos 718

Ultrapassou Valor Máximo 5

Com base nos resultados obtidos nesta seção,
podemos inferir que a navegação randômica é
a menos confiável devido a grande variação dos
resultados. Além disso, em 10% das interações, tal
estratégia de locomoção, sequer conseguiu atingir
o final do labirinto.

5.1.2 Repassagem

Para minimizar a quantidade de movimentos
envolvido nesse processo, foi desenvolvido um
sistema de repassagem onde, utilizando a memória
das movimentações da passagem anterior, é
eliminados movimentações redundantes. Para
melhor descrever, os dados que são salvos na
memória referem-se á movimentações para cima
(c), para baixo (b), para a esquerda (e) e para a
direita (d). Os resultados podem observados na
Tabela 3.

Tabela 3: Resultados Simulação
Menor Valor Atingido 55
Maior Valor Atingido 893
Média de Movimentos 328
Memórias Eliminadas ed - de - cb - bc

Observa-se que aplicando essa simples regra,
a média de movimentos diminuiu em 51.5%.

5.2 Regra da mão Esquerda

Para a regra da mão esquerda, foi utilizado no
sistema de decisão as seguintes instruções.

• Se não há parede à esquerda. Dobrar a
esquerda.

• Se há parede à esquerda. Seguir em
frente.

• Se há parede à frente. Dobrar à direita.

• Se há parede à direita. Mudar de sentido.

5.2.1 Simulação

A simulação utilizando o sistema de planejamento
com a regra da mão esquerda apresentou como
resultado um total de 104 movimentos para
alcançar o ponto final do labirinto. A Figura
7 apresenta como foi o comportamento do robô
dentro do labirinto.

Figura 7: Percurso Mão Esquerda

5.2.2 Repassagem

Seguindo o mesmo prinćıpio utilizado na
repassagem do sistema de Navegação Randômica,
na regra da mão esquerda também foi aplicado o
algoritmo de repassagem para a otimização. A
Tabela 4 apresenta os dados adquiridos.

Tabela 4: Repassagem
Memória Primeira Passagem

ccecccccccccdcdccceebbbcccddddbbdddcceed
ddddddddeeebbdddeeeebbdbddccbbbbbebbbd

bbeeceebeeddccceeebbddeeeb
Memórias Eliminadas

ed - de - cb - bc
Memória Repassagem

cecccccccccdcdcccddbbdddccddddbbebbdb
ddbbbebbbdbbeeceecceeebbeb
Número de Movimentos

63

Com a repassagem, o percurso que era
previamente conclúıdo em 104 movimentos, torna-
se completo em 63 movimentos, diminuindo em



39.42% a quantidade necessária. A Figura 8
apresenta o novo percurso realizado pelo robô.

Figura 8: Percurso Mão Esquerda

5.3 Flood Fill

Nesta seção, uma implementação modificada do
algoritmo flood fill foi desenvolvida. Desta forma,
conhecendo a dimensão do labirinto e do destino
final (localização da sáıda), são definidos valores
de acordo com a distância de cada célula até
a sáıda do labirinto. Além disso, durante a
navegação, são necessárias as seguintes instruções:

• Interseções. Seguir local com menor valor.

• Interseções com mesmo valor. Dobrar à
esquerda.

• Em loops. Tabela auxiliar que adiciona
valores à caminhos já trafegados.

É importante ressaltar que o algoritmo flood fill
original, conta com uma estratégia de repassagem
que objetiva recalcular as distâncias das células
até o destino final. No entanto, neste trabalho, a
fim de comparar técnicas determińısticas com IA,
foram implementados apenas os primeiros passos
de um algoritmo flood fill.

5.3.1 Simulação

Na simulação do Floodfill, um dos primeiros
passos é propagar valores a partir do ponto
final, ou seja, quanto mais distante do ponto
desejado, maior será esse valor. Aplicando a
técnica de Floodfill no labirinto apresentado, o
sistema interpretou o labirinto de acordo com o
que apresenta na Figura 9.

Através dessa técnica o robô consegue
desvendar o labirinto utilizando 147 movimentos,
observado que devido a escolha de ir para a
direção esquerda em interseções com mesmo valor,
é alcançado esse valor. A Figura 10 apresenta o
percurso adquirido.

Figura 9: Labirinto Floodfil

Figura 10: Percurso do Robô no Labirinto Floodfil

5.3.2 Repassagem

Aplicando o algoritmo de repassagem, a
quantidade de movimentos necessários para
completar o labirinto diminui para 108
movimentos, melhorando em 26.53% os
resultados. A Figura 11 apresenta o trajeto
realizado.

Figura 11: Percurso do Robô na Repassagem

5.4 Aprendizagem por reforço - Q-learning

5.4.1 Simulação

Para a simulação da aprendizagem de reforço
foram adotados os seguintes valores para os
parâmetros de taxa de aprendizagem e ganância,
vide Tabela 5.



Tabela 5: Parâmetros de Simulação
Taxa de Aprendizagem (α) 0.2

Equiĺıbrio entre recompensas(γ) 0.8
Ganância(ε) 0.5

o valor definido para a taxa de aprendizagem
permite uma quantidade expressiva de atualização
de valores em cada interação, o valor de γ
condiz que a recompensa imediata tem um
valor ligeiramente superior se comparada com a
recompensa futura e a ganância indica que em
média 50% das ações serão tomadas de maneira
aleatória até ser definido o valor ótimo.

O sistema utiliza como recompensa um valor
de 1000 pontos ao alcançar o objetivo e uma
punição de -1 para cada movimento que o robô
executa dentro do labirinto. Quando a matriz
que representa a poĺıtica do robô permanecer
inalterada, indicando que o robô encontrou uma
solução ótima mesmo após de diversas explorações
do labirinto (taxa de ganância ε = 0.5), a taxa
de ganância é ajustada para 0 pois não é mais
necessário buscar um valor menor. Caso alguma
mudança ocorra na geometria do labirinto, tal
qual a adição de uma parede, a taxa de exploração
deve ser novamente adicionada e os resultados
anteriores ajudarão a descobrir o caminho correto
novamente.

A Figura 12 apresenta o gráfico de decaimento
no número de movimentações com o passar das
interações.

Figura 12: Gráfico Interações x Movimentos

O resultado atingido com o Q-learning
foi o resultado mı́nimo de movimentações, o
qual são 42 passos. Complementarmente, a
Figura 13 apresenta as politicas resultantes do
algoritmo Q-learning nos diferentes estágios do
processo de aprendizado, onde as ações “cima”,
“baixo”, “direita” e “esquerda” são representados
pelo conjunto de setas que apontam a direção
escolhida.

Figura 13: Poĺıtica do Q-learning

5.4.2 Utilizando Labirinto Dinâmico

A fim de avaliar como o Q-learning se comporta
em labirintos dinâmicos, uma das suas grandes
vantagens, foi efetuado uma simulação onde, com
o decorrer das aplicações da técnica, caminhos
foram alterados para demonstrar a capacidade
de adaptação às novas situações. A Figura 14
representa os caminhos por ele seguidos durante
cada alteração.

Figura 14: Labirinto Dinâmico

Ao final dos testes foi posśıvel definir que
as interações anteriores, apesar das modificações,
auxiliam fortemente na busca dos novos caminhos
pois as poĺıticas otimizadas pré-definidas tem
o mesmo comportamento em grande parte das
situações, permitindo alcançar eficientemente a
sáıda do labirinto.

5.5 Comparações de técnicas

Com os resultados apresentados nas simulações
é posśıvel definir conclusões importantes sobre



as técnicas apresentadas. A técnica que utiliza
tomadas de decisões aleatórios foi a técnica com
resultados mais inconstante dentre as 4, tendo
10% dos resultados extrapolando o limite máximo
de 2000 movimentações dentro do labirinto.
Portanto o mesmo é de baixa confiabilidade e
impreviśıvel.

Com a técnica da mão esquerda, é seguido
uma regra espećıfica que permite que alcançar o
final do labirinto com o total de 63 movimentos,
porém ela não consegue otimizar para o mı́nimo
de 42, sendo que a quantidade dependerá muito do
formato constrúıdo do labirinto, ou seja, ele traz
resultados confiáveis porém não otimizados.

O floodfill conseguiu alcançar na marca de
108 movimentos, porém algo interessante sobre
esse valor é que, assim como o da mão esquerda,
uma grande influência quanto aos seus resultados
foi a estrutura do labirinto e o método de
decisão dentre interseções com mesmos valores.
Seus resultados atingiram os valores esperados
porém, comparando com o da mão esquerda, ele
gerou uma movimentação superior, isso se deve
principalmente pelos dois motivos anteriormente
citados.

Por fim, o Q-learning, apesar da grande
quantidade de interações as quais necessitam
ser realizadas, no caso da simulação foram 37
para alcançar o resultado ótimo, foi o único que
alcançou a marca de 42 movimentos, se tornando
a técnica mais confiável dentre as utilizadas.

Ressalta-se que os algoritmos de AR obtêm
resultados satisfatórios sem a necessidade de um
conhecimento prévio sobre o labirinto. Em
situações como a de resgate, o destino pode ser
representado inicialmente pela localização de uma
v́ıtima e posteriormente pela localização de uma
sáıda do labirinto. Nota-se que, nesses casos, as
estratégias determińısticas são passiveis de falha,
visto que não sabe-se a localização da v́ıtima e, em
caso de desmoronamentos, não podemos precisar
a localização da sáıda bem como a estrutura
interna do labirinto. Tal exemplo, evidencia a
importância da capacidade do agente em adaptar-
se às modificações que o labirinto (ambiente) possa
vir a sofrer.

6 Conclusões e Comentários Finais

Neste trabalho de pesquisa, foram simulados e
utilizados quatro técnicas diferentes apresentados
na literatura para solução de um labirinto. Tais
técnicas foram simuladas no software Matlab
e resultados foram expostos neste trabalho.
Visando o incentivo de novos trabalhos na área
de robótica e IA, os fundamentos de cada uma
das técnicas foram apresentados.

Finalmente, o presente trabalho aponta a
confiabilidade dos sistemas de IA para alcançar
o resultado otimizado, independente do ambiente

em que o mesmo está inserido, sendo o único
sistema que foi capaz de encontrar o resultado
mı́nimo.

6.0.1 Trabalhos Futuros

6.1 Da Simulação para a Aplicação Real

Um dos objetivos do presente projeto era
transmitir o conhecimento adquirido durante as
simulações para um sistema robótico de baixo
custo, constrúıdo à partir de um robô aspirador
miniStriker da Taurus (Figura 14). Porém,
devido a inconsistência dos resultados gerados
pelo sensor utilizado na navegação, MPU-9250, o
qual possúıa acumulo de erros com a vibração da
movimentação do robô, o grande dinamismo do
sistema de potência, poucos metros percorridos
já tornavam o sistema de controle dos motores
pouco confiável devido a perda de carga da
bateria, e reset do sistema de micro-controle sem
causas aparentes conduziram ao aprofundamento
do trabalho nas questões de simulações.

Figura 15: Robô móvel

Portanto, um dos trabalhos futuros que
devem ser realizados nesse projeto é a melhoria
do programa utilizado pelo robô móvel, bem como
a minimização dos rúıdos que afetam o sensor,
além da necessidade de substituir a fonte de
energia do mesmo, a qual apresenta problema de
performance.
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