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Resumo: Neste projeto desenvolvemos um sistema 
capaz de resolver um Problema de Satisfação de 

Restrições com dois agentes heterogêneos.  Através de 
uma plataforma para desenvolvimento de aplicações 
robóticas ROS, (Robotic Operating System) é possível 
integrar os dois agentes em uma única rede, 
possibilitando compartilhamento de informações. 
 

1. Introdução 
 

O problema de satisfação de restrição [1] proposto 
neste projeto possui um conjunto de agentes dado por: 

 
X = {aéreo, terrestre};                  (1) 

 
Um conjunto de domínio que é exatamente o 

ambiente no qual os agentes estão inseridos e realizarão 
a busca. Neste caso, como os dois agentes estão no 
mesmo ambiente os domínios são iguais. 

 
D = {D1, D2} sendo, D1 = D2                                                              (2) 

 
Um conjunto de restrições dado pelas restrições do 

agente aéreo, manter o alvo e o agente terrestre no 
mesmo campo de visão (C1). E pelas restrições do 
agente terrestre, encontrar o alvo (C2), não bater em 
árvores (C3), não entrar em poças d’água (C4) e não 
subir elevações com ângulo de ataque maior que sua 
inclinação máxima (C5). Portanto, 
 
C = {C1, C2, C3, C4, C5}                                                            (3) 
 

2. Implementação 

 
Para resolver o problema proposto o trabalho foi 

divido em duas frentes.  
Em primeiro lugar o problema foi resolvido em 

ambiente simulado. Uma vez levantados os algoritmos 
para solução do problema, esse algoritmos foram 
adaptados para um modelo real.  

No modelo real os agentes foram integrados em 
uma única rede através do ROS, o que possibilitava 
compartilhamento de perspectivas. A percepção do 
ambiente era realizada através de cores. 

 

3. Resultados Obtidos 
Na figura 1 é apresentada a solução encontrada para 

o ambiente simulado. Onde o alvo é representado pela 
letra ‘O’, o agente terrestre é representado por um 
triângulo, as árvores são representadas pela letra ‘T’, 
poças d’água são representadas pela letra ‘W’ e os 
níveis de elevação são representados por números.  
 

 
Figura 1 – Resolução do Problema em ambiente 

simulado (pontos em verde). 
 

       Na figura 2 tem-se a perspectiva do agente aéreo e 
o mapeamento do sistema no ambiente real.  
 

 
Figura 2 – Agente terrestre cor verde, obstáculos na cor 

vermelha e alvo na cor azul. 
 

4. Conclusões 
 
     A partir desta pesquisa foi possível integrar dois 
agentes heterogêneos em uma única rede. Desenvolver 
algoritmos capazes de resolver um problema de busca e 
resgate modelado através de um problema de satisfação 
de restrições, que se mostrou eficiente na solução de 
problemas com múltiplos agentes. 
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