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RESUMO 
 
 

Há muitos anos, o homem busca desenvolver ferramentas que o auxilie em seu cotidiano 
tornando todas suas atividades mais práticas, rápidas e eficazes de serem realizadas, até que 
dentre várias áreas que surgiram a partir desta evolução, destacaram-se a Robótica e a 
Inteligência Artificial. O avanço dessas áreas foi tão grande e evidente que, atualmente, suas 
aplicações podem ser encontradas em diversos produtos, como é o caso da Lego® e sua linha 
de robôs móveis Lego® Mindstorms. Utilizando-se o modelo Lego® Mindstorms NXT 2.0 com 
programação na linguagem Java, tem-se como finalidade a realização de mapeamento e busca 
em um ambiente pré-determinado usando técnicas de inteligência artificial para fazer tais 
ações, por exemplo, para aplicar-se em situações em que um ambiente seja inacessível para 
humanos, devido a algum acidente ou até mesmo por causas naturais, e exista algo ou alguém 
para ser encontrado e resgatado, um robô móvel com as características necessárias para 
caber e se locomover neste ambiente, consegue obter sucesso na execução destas tarefas de 
forma bem mais simples comparada a que seria caso não fosse feito o uso do robô. O 
conteúdo abordado nesta pesquisa abrange áreas do ramo da computação muito valiosas para 
a formação de cada um, pois a inteligência artificial e robótica, por serem bem recentes, 
agregam muito conhecimento e permitem seguir direções da área em que são muito escassas 
de profissionais ou até mesmo funções que sofrem adaptações que envolvem este tipo de 
conhecimento, além de contribuir para a formação acadêmica também colabora com a 
sociedade de forma que para quaisquer atividades que necessitam de esforço humano, como 
em fábricas para mover peças grandes e pesadas, ou até mesmo de grande precisão, como 
acontece em cirurgias, possam ser substituídas por robôs inteligentes e autônomos que 
conseguem executar tais tarefas com vigor. Para a realização desta pesquisa, utilizou-se de um 
kit Lego® Mindstorms NXT 2.0, sendo que para a movimentação do robô foram utilizados dois 
motores e dois pares de rodas que são ligados por uma esteira cada um, e cada roda dianteira 
ligada a um motor. Para o robo poder interpretar o ambiente, foi utilizado um sensor de cor, o 
qual se encontra na parte frontal do robô e fica direcionado para o chão. Para que o robô possa 
se guiar durante sua movimentação são utilizadas landmarks, neste caso, fitas coloridas 
coladas no chão que indicam a ele, por meio da leitura feita pelo sensor, para continuar 
seguindo em frente, inclinar para esquerda ou direita, sendo estas interpretadas como arestas 
de um grafo. Quadrados vermelhos nas extremidades das fitas representam os nós, que 
indicam para girar até encontrar outras fitas. Por meio de um software desenvolvido em Java 
executado em um notebook, o robô se comunica por bluetooth e plota o mapa percorrido em 
forma de grafo, caso encontre um quadrado rosa, interpreta que é o objeto que buscava e 
executa o algoritmo de Dijkstra para gerar o melhor caminho para retornar ao ponto de início do 
mapa percorrido. Testaram-se estas funções em diversos tamanhos de mapa, desde arestas 
iguais formando quadrados até mesmo arestas variadas formando retângulos com alguns nós 
faltando. Durante todas as fases de desenvolvimento e adaptações até chegar à versão final, 
conclui-se que os resultados obtidos foram favoráveis e as execuções dos testes realizadas 
repetidamente, por vários minutos seguidos, percorrendo todo o mapa sem ter problemas com 
a precisão na captação das cores para sua movimentação e geração do grafo no software, 
alcançando-se os objetivos principais que eram mapear um ambiente pré-determinado e 
realizar busca por meio de um robô móvel utilizando-se de técnicas de inteligência artificial. 


