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Resumo: O objetivo deste projeto é desenvolver um 
algoritmo de satisfação de restrições para um sistema de 
raciocínio espacial qualitativo a partir de múltiplos 
pontos de vista. Este algoritmo deverá ser capaz de 
garantir a consistência de diversas fontes de informação, 
definidas a partir de distintas padronizações, e será o 
primeiro passo para a definição de um novo conceito de 
delegação em sistemas multirobôs. 
 

1. Os conceitos principais 
O objetivo da área de Raciocínio Espacial 

Qualitativo (REQ) é a formalização do conhecimento 
espacial a partir de entidades elementares. Ela 
desenvolve representações precisas e métodos de 
raciocínio automático eficientes, capazes de manipular 
conhecimento de bom senso sobre o espaço, como uma 
axiomatização de relações espaciais baseada na relação 
primitiva de conexão entre duas regiões. 
 

Para especificar as posições relativas dos objetos 
com relação aos outros e aos diversos pontos de vista, 
utilizamos o “Allen’s Calculus” [1]. O Allen Calculus 
fornece uma linguagem que pode representar um 
conhecimento temporal e qualitativo - um mecanismo 
de raciocínio para inferir o conhecimento resultante, que 
não é explicitamente representado - e a definição de 
algoritmos eficientes para implementar os mecanismos 
de dedução. 

Allen’s Calculus é composto por 13 relações 
básicas: {precedes, is preceded, meet, is meet, overlaps, 
is overlaped, during, is during, starts, is started, finish, 
is finished, e equal} [1]. 
 

O Cálculo de Oclusão de Regiões (COR) considera 
o observador a fim de definir situações de 
interposição/oclusão de objetos com relação a um ponto 
de vista. Neste trabalho, desenvolvemos um cálculo de 
oclusão, baseado no Allen’s Calculus, levando em 
consideração multiplos pontos de vista. Este novo 
cálculo é denominado “Interval Occlusion Calculus” 
 

2. Teoria - Interval Occlusion Calculus (IOC) 
O IOC associa as comparações de Allen’s Calculus 

com ao raciocínio por oclusão, e permite adicionar a 
noção de profundidade: + “in front of”, ou -, “behind 
of”. Com isso, podemos considerar todos os objetos 
vistos do domínio: dois objetos distantes têm a relação 
“precedes”. Quando eles se aproximam, eles vão se 
encontrar (“meets”), sobrepõem-se até que um oculte o 
outro. Nesse momento, o objeto ocultado pode ser 
visível de outro ponto de vista. Com o IOC, podemos 
concluir que se um objeto não for visível de um ponto 
de vista 𝑣1, mas for visivel a partir de outro ponto de 

vista 𝑣2 (e 𝑣1 é observado por 𝑣2), então o objeto é 
ocultado por outro objeto a partir de 𝑣1. 
 

3. Metodologia 
Nesse projeto, utilizamos o algoritmo de Van Beek 

CSPAN [2]. De início, ele simplifica todas as relações 
do Allen’s Calculus dadas pelos pontos de vista em {<, 
eq,>}, utilizando a “pointizable relations”. Com o 
teorema de Tarjan [3], testamos todas as relações para 
reagrupar todos os objetos iguais, e criamos grupos de 
objetos diferentes. Em seguida, o algoritmo testa as 
relações entre os grupos, se uma relação resultar em 
alguma inconsistência, as informações dadas pelo robô 
são consideradas como falsas. Caso contrário, o 
algoritmo gera uma instanciação para as relações, isto é, 
cria um modelo para o ambiente observado. 
 

4. Resultados preliminares 
O exemplo desenvolvido nesse projeto é representado 
abaixo, com duas oclusões e três paredes. 

 
Figura 1 - Esquema do exemplo estudado com 2 oclusões e 3 paredes 

Do ponto de vista x1, D é escondido pelo C, mas não do 
x2, e x1 é observado pelo x2, então pode-se concluir que 
há uma oclusão de D pelo C a partir de x1(IOC). Do 
mesmo raciocínio, A é oculto pela parede w3, porque A 
é visto do x3, mas não é visível do x4, e x3 é observa 
por x4. 
 

5. Conclusão 
A próxima etapa dessa iniciação cientifica será 

desenvolver o algoritmo de Van Beek CSPAN sobre 
este exemplo, para verificar se há uma solução 
consistente e tratar diretamente as informações obtidas 
pelo robô, em tempo real. 
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