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Resumo—Conhecimentos das diversas áreas da robótica po-
dem ser aplicados a robôs humanoides, como robótica social, edu-
cacional, planejamento de trajetórias e sistemas multirrobóticos.
Neste trabalho apresentamos as pesquisas realizadas no grupo de
pesquisa Biocom/LAR com o robô humanoide NAO e outros tipos
de robôs com sensores e atuadores diferentes. Essas pesquisas
envolvem o reconhecimento de figuras geométricas 3D, aplicação
do robô na educação utilizando sistemas visuais e interfaces
cérebro computador e a interação com robôs de roda para
realizar tarefas que exigem mais de um tipo de robô. Todas
as pesquisas ainda estão em desenvolvimento, mas os resultados
parciais apontam para uma boa recepção de crianças e adultos
à um robô sociável, e melhorias significativas no aprendizado de
crianças quando colocado como auxı́lio ao professor dentro da
sala de aula.
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I. INTRODUÇÃO

A inserção da robótica na educação se tornou muito
popular, trazendo uma forma interdisciplinar de aprendizado
[1]. Pesquisas demonstram que a utilização do robô ajuda
as crianças no desenvolvimento de habilidades para resolver
problemas, aumentam o interesse pela ciência e a concentração
nas tarefas realizadas [2]. Porém é importante não subestimar o
papel da pedagogia na introdução da robótica na sala de aula,
para que o robô seja mais que apenas um novo brinquedo.
O comportamento social ajuda neste aspecto, criando uma
conexão mais forte do robô com a criança, melhorando a
qualidade de interação e troca de informação entre eles.

Interações entre humanos e robôs vão além da educação.
Em ambientes hostis, robôs podem ser guiados por humanos
para realizar tarefas, servindo como um explorador ou me-
nos um avatar do próprio homem. Neste tipo de situação,
robôs com caracterı́sticas diferentes podem realizar um com-
portamento conjunto, ajudando mutuamente de acordo com
os sensores e atuadores de cada um. É necessário explorar
essa comunicação entre robôs, o comportamento que cada
agente deverá assumir e como o feedback é repassado para
os humanos.

O Laboratório de Aprendizado de Robôs (LAR), ligado
ao Laboratório de Computação Bio-Inspirada (Biocom) atua
em diversas áreas da Robótica, englobando robótica social,
sistemas multirrobóticos e planejamento de trajetórias. Uma
parcela das pesquisas desenvolvidas utiliza o robô humanoide
NAO, da Aldebaran Robotics [3]. Este robô foi utilizado para

várias pesquisas devido à sua disponibilidade e recursos de
câmera e voz, sendo o robô oficial da IEEE Standard Platform
League e da Liga Simulada 3D da competição mundial de
futebol de robôs, a Robocup.

As caracterı́sticas deste robô permitem um conjunto de
pesquisas em diferentes áreas, por ter recursos sensoriais,
capacidade de fala e atuadores capazes de realizar gestos ou
segurar objetos. Neste trabalho são descritos diversos projetos
que utilizam essas caracterı́sticas do robô NAO e sua interação
com humanos e outros robôs e alguns resultados preliminares.

II. TRABALHOS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

A. Eficácia de algoritmos de reconhecimento de figuras
geométricas 3D aplicado a um robô humanóide

O inı́cio do projeto foi a familiarização com o robô NAO,
usando a ferramenta Choregraphe [4] para desenvolvimento
de novos comportamentos e o uso inicial do robô. Compor-
tamentos “felizes” e “tristes” foram desenvolvidos, além de
uma coreografia envolvendo movimentos não padronizados do
robô e execução de blocos em paralelo, como por exemplo
executar uma dança e tocar a música ao mesmo tempo, e outros
movimentos para interações mais realistas, como aperto de
mão e reconhecimento do nome de uma pessoa (via audio).
Com os comportamentos, crianças do Ensino Fundamental
foram apresentadas ao robô em [5] e [6] e suas reações foram
observadas e analisadas para melhorias da interação social.

A biblioteca OpenCV [7], desenvolvida pela Intel, foi
a escolhida para o sistema de visão por ser open source
e compatı́vel com o robô NAO. Primeiramente os códigos
padrões da biblioteca foram testados e então dois algoritmos
foram escolhidos para uso no sistema: o Canny Edge Detector
e o Harris Corner Detector. O algoritmo Canny Edge Detector
[8] é otimizado para detecção de arestas em uma imagem,
utilizando a diferença de gradiente dos componentes da figura.
O Harris Corner Detector por outro lado identifica vértices e
complementa o algoritmo anterior na detecção de padrões e re-
conhecimento da imagem. A figura 1 demonstra uma imagem
original e a imagem obtida após os algoritmos descritos. Testes
fora de ambientes controlados (com fundo branco e iluminação
artificial) permitem entender qual será a resposta do robô na
sala de aula, aonde também não existe esse tipo de controle.

Após o estudo com a biblioteca de visão, começaram
estudos iniciais de redes neurais artificiais [9] para uso na
classificação da imagem reconhecida. A rede neural escolhida



Figura 1. Resultado da utilização dos algoritmos da OpenCV com um fundo
heterogêneo. Fonte: Elaborado pelos autores

foi a perceptron multicamadas (MultiLayer Perceptron - MLP)
com o algoritmo backpropagation. Em um primeiro momento
para garantir o total entendimento de uma MLP foi desenvol-
vida uma rede neural em C++ exclusivamente para resolução
do problema XOR. Após a rede estar funcionando, foi então
desenvolvida uma MLP em C++ que pode ser aplicada a
qualquer problema, tendo o número de camadas de entrada,
ocultas e de saı́da variáveis.

Até o momento do desenvolvimento da rede a comunicação
com o robô era unicamente pelo Choregraphe, então foi intro-
duzido o uso de comunicação SSH para embarcar os códigos
diretamente no sistema NAOqi, sistema operacional baseado
no FreeBSB exclusivamente para o robô NAO. Isso possibilitou
o uso de uma SDK em C++ para o robô, começando com testes
do NAOqi simulado em um computador linux. O NAOqi está

presente no core do robô e pode ser emulado no computador
para facilitar testes. Um dos códigos desenvolvidos foi para
testes de botões e bumpers no robô NAO, demonstrando seu
correto funcionamento.

A principal meta deste trabalho de iniciação cientı́fica é
testar algoritmos de inteligencia artificial e visão computaci-
onal de forma embarcada ao robô, diferente da maioria dos
demais trabalhos que utilizam de uma outra máquina para
o processamento mais pesado. Por possuir um processador
multi-thread, acredita-se que o robô seja capaz de garantir alto
processamento de dados sem interferir no tempo de resposta,
crucial para garantir o comportamento social desejado nas
demais pesquisas do laboratório

III. TRABALHOS DE MESTRADO

A. Inserção de um Robô humanoide interativo no Ensino de
Figuras Geométricas 3D

O trabalho proposto é um sistema baseado em módulos,
onde cada módulo é responsável por uma função especı́fica, e
contém um grupo de funcionalidades para tal.

Além de ser favorável para um código mais limpo e
organizado, esse tipo de aplicação permite alterar facilmente
um módulo - ou apenas uma parte dela - sem impacto nos
outros (baixo acoplamento). Por exemplo, se quisermos usar
um outro robô é necessário apenas mudar os módulos que se
comunicam com ele, sem interferir nos módulos de visão ou
de diálogo.

Os módulos são brevemente descritos a seguir e a Figura 2
ilustra como funciona a dinâmica de comunicação entre eles.

Figura 2. Comunicação entre os módulos. Fonte: Elaborado pelos autores

1) Módulo Central: É o módulo principal que contém os
outros módulos. Todo programado em C++, com objetos para
a comunicação entre os módulos e também alguns mecanismos
úteis para ajudar e orientar o fluxo de interação. Ele se conecta
com o robô por meio de proxies e com os seus módulos por
chamadas de função.



2) Módulo de Diálogo: O Módulo de diálogo tem duas
funções: interpretar o que o usuário diz convertendo o discurso
em texto, e dar informações para o usuário, convertendo as
sentenças dadas pelo módulo central na sı́ntese de fala.

Desta forma, é empregado o Google Speech Recognition,
que é uma API que envia um arquivo em formato wav para
um servidor e tem como retorno a string correspondente.
Esta comunicação é programada em Python, com a biblioteca
SpeechRecognition 3.1.3 [10], e ele se comunica com o módulo
de fluxo de arquivo. Para a sı́ntese de voz que usar a voz padrão
do NAO, como foi bem aceito em outro teste.

3) Módulo Motor: No módulo Motor estão implementadas
funções que utilizam do NAOqi SDK, um framework fornecido
pela empresa fabricante, para posicionar os motores do NAO.
É sempre usado em conjunto com outro módulo, mas muito
importe para prender a atenção dos usuários por um perı́odo
mais longo.

4) Módulo de Visão: O módulo de visão é composto por
uma série de técnicas para detectar e reconhecer os objetos
selecionados. Em primeiro lugar, o VOCUS2 [11] para a
segmentação e extração de fundo e extração de ruı́dos. Então,
é computada as caracterı́sticas por SURF [12] e aplicado o
método bag-of-features [13] em seu histograma, e, finalmente,
treinadas SVM multiclasses da forma one-against-all [14] com
este descritores para predizer a classe de novas imagens.

Atualmente, este sistema está configurado para realizar de
forma autônoma os seguintes experimentos com crianças:

1) Objetos 3D isolados
Neste experimento são utilizados objetos básicos
3D, apresentados um a um ao robô. A configuração
inicial é que não haja nada na mesa e o robô comece
fazendo a requisição de algum objeto por meio de
dicas, como por exemplo quantas faces esse objeto
tem, e a criança deve colocar o objeto certo na
mesa dentro do campo de visão do robô. O robô
deve reconhecer o objeto corretamente e esboçar
expressão de satisfação se a criança acertar ou de
decepção se errar. O nı́vel de interação pouco varia
para esse experimento, adicionando um pequeno
dialogo inicial e final, e colocando mais falas nos
diálogos intermediários no grupo de alta interação.

2) Múltiplos objetos 3D com alta variação de interação
A vez da criança desafiar o robô é feita de forma
parecida: a criança escolhe um objeto de preferência,
dentre os disponı́veis, e desafia o robô a acertar o
nome do objeto. A configuração inicial desta etapa
é que os objetos estejam todos em cima da mesa
dentro do campo de visão do NAO. Para o grupo de
pouca interação, o desafio se limitará a um comando
de voz simples da criança com nome e cor do objeto
escolhido, cubo vermelho por exemplo, e o robô deve
apontar em direção ao objeto. Pequenas reações de
emoção devem ser esboçada pelo humanoide durante
esse grupo. Já para o grupo de muita interação, ao
invés da criança apenas dizer o nome do objeto a ser
identificado, ela responderá a uma série de perguntas
do robô para que ele identifique o objeto escolhido.
Serão perguntas em relação ao numero de faces,

construções que tenham o formato desse objeto, ob-
jetos cotidianos semelhantes à forma escolhida, etc.

IV. TRABALHOS DE DOUTORADO

A. Aplicação de Interfaces Cérebro-Computador em Robótica

Os resultados parciais dos estudos demonstrados corrobo-
ram com a premissa de que uma interação mais humanizada
melhora o aprendizado das crianças. A presença e a qualidade
da interação do robô (lembrança do nome do estudante ou
aperto de mão antes do inı́cio da atividade fazendo com que o
robô fosse classificado como mais educado pelas crianças) me-
lhorou o ı́ndice de acerto nas provas sobre figuras geométricas
feitas após as aulas ministradas pelo NAO. Além disso, em
entrevistas após esses testes, algumas dessas crianças relataram
que estudaram por conta própria o conteúdo, sem que isso
tivesse sido solicitado pelo robô ou pelos professores. Porém,
novas pesquisas mostraram maneiras de melhorar ainda mais
essa interação, mantendo o foco na educação.

Interfaces Cérebro-Computador (Brain-Computer Interfa-
ces - BCI) são dispositivos que traduzem sinais do cérebro para
comandos de máquina, podendo controlar tablets, computado-
res, próteses robóticas entre outros. Essa captura pode ser feita
tanto do movo invasivo, que exige uma intervenção cirúrgica
para implantação do eletrodo, ou de modo não-invasivo, com
dispositivos como o EletroEncefaloGrama (EEG) que captu-
ram o sinal com eletrodos espalhados pelo escalpo, porém
com um maior ruı́do, dada a distância do eletrodo para a
origem do sinal. A figura 3 mostra de uma forma resumida
uma arquitetura de um sistema de BCI.

Figura 3. Arquitetura de um sistema de BCI. Fonte: Elaborado pelo autor

Algumas pesquisas já mostram protótipos de sistemas de
BCI para serem utilizados na educação. O sistema BRAVO
[15], desenvolvido para ajudar o e-learning medindo o nı́vel
de compromisso e motivação dos alunos com o conteúdo
que está sendo apresentado. Utilizando o headset Mindwave
Mobile da Neurosky, os pesquisadores monitoram as ondas
beta do cérebro, que denotam o interesse, enquanto o grupos



de 4 alunos estudam através de um tablet. Quando as ondas
beta de uma das crianças começam a diminuir, o sistema
automaticamente envia uma mensagem para os demais alunos
do grupo, para que esses conversem e motivem o aluno que
está perdendo o foco. De maneira análoga, quanto mais o
aluno se interessa por algum assunto, o próprio sistema busca
informações extras e as exibe na tela, criando uma maneira
dinâmica de estudar.

Já no protótipo proposto em [16], focado em alunos entre
4 e 6 anos, a perda de atenção era tratada diretamente pelo
sistema. Após um estudo de quanto alguns vı́deos chamavam
atenção das crianças, os pesquisadores propuseram um pe-
queno jogo de matemática. Em um ambiente com bastante co-
res e formas, as crianças eram desafiadas a responder perguntas
de soma e de subtração, enquanto tinham suas ondas cerebrais
monitoradas pelo headset Emotiv. Sempre que a motivação
e interesse das crianças começava a cair, esses curtos vı́deos
que foram selecionados anteriormente eram apresentados na
tela, trazendo novamente a atenção para o jogo. Os resultados
mostraram que o uso desse sistema melhorou em 20.3% os
acertos das crianças, mostrando que manter o foco no jogo
ajudou as crianças.

Neste trabalho pretende-se seguir essa linha de pesquisa,
verificando a influência do uso de um capacete mais robusto
(os headsets utilizados tem uma média de 2 a 8 eletrodos,
enquanto capacetes podem conter de 20 - 60 eletrodos) para
obtenção dos sinais. Além disso, a maioria dos trabalhos
baseiam-se exclusivamente na verificação de apenas uma onda,
a onda beta, mas o comportamento humano é muito mais
complexo e os autores acreditam que a avaliação de padrões
com ondas alfa e gamma pode gerar uma melhor extração
de features. Espera-se então, utilizando técnicas como Trans-
formadas de Fourier, PSO (Particle Swarm Optimization),
SVM (Suport Vector Machines) ou outras técnicas baseadas
no aprendizado estatı́stico, conseguir uma melhor extração
de caracterı́sticas e classificação de comportamentos, gerando
maiores possibilidades de interação do robô com o homem.

B. Equipes heterogêneas com robôs humanoides e robôs de
roda

Entre as linhas de pesquisa abordadas pelo LAR, há,
também, o desenvolvimento de sistemas multirrobóticos, com
enfoque na formação entre os robôs. O trabalho conjunto de
robôs permite a realização de diversas tarefas que apresen-
tariam grandes dificuldades para um único robô. Sistemas
multirrobóticos heterogêneos tratam do uso de robôs com
caracterı́sticas mecânicas e sensoriais distintas, permitindo que
seja uma divisão de tarefas aproveitando as caracterı́sticas de
cada robô.

Robôs humanoides tem a capacidade de se movimentar
através das pernas, mas não tem a velocidade de navegação
de um robô de rodas. Além disso, a falha na identificação
de um objeto pequeno o bastante pode fazer com que que
um humanoide escorregue e caia, ao contrário de robôs de
rodas, que apenas têm sua trajetória interrompida, mas podem
dar a volta imediatamente ou até mesmo empurrar o objeto.
Trabalhos que tratam da divisão de tarefas entre robôs que
têm pernas como atuadores e robôs de roda podem apresentar
situações em que um robô de roda pode posicionar um objeto

de frente para um humanoide [17] ou dividir as regiões de
atuação de acordo com a especialidade de cada robô [18].

Um projeto de desenvolvimento recente do LAR é a
integração do robô NAO a uma equipe de robôs de rodas,
formando uma equipe heterogênea. Considera-se um ambiente
com um conjunto de dispositivos (sensores sem fio, postes
de iluminação) que precisam ser ajustados ou reparados por
um robô humanoide, e que apresentam pequenos objetos que
podem fazer com que este robô se desequilibre e caia. A
equipe de robôs de roda, que estará acompanhando o agente
humanoide através de um comportamento de escolta [19], será
capaz de identificar tais objetos e empurrá-los para fora do
caminho. Alguns objetos podem requerer que mais de um
robô empurre. A Figura 4 exemplifica tal cenário de atuação.
O NAO tem que realizar manutenção das câmeras, e um
dos robõs que o escoltam empurra para fora do caminho do
humanoide um cubo.

Figura 4. Um robô de uma equipe de agentes multirrobóticos empurra um
objeto para fora da trajetória do robô NAO. Fonte: Elaborado pelo autores

Para realizar a escolta, será feita a combinação de dois
comportamentos: cobertura de área e manutenção de uma
distância mı́nima. Um comportamento adicional é o de andar
em cı́rculos ao redor do robô NAO, de modo a cobrir uma
maior área. Este comportamento permite a abertura de espaço
para os demais robôs se posicionarem de forma adequada caso
eles tenham que escoltar um robô que, inicialmente, esteja
distante.

Em um trabalho anterior [19], foi testado o acréscimo de
uma força perpendicular ao vetor que aponta da meta de escolta
até o robô, o que faz com que os agentes deem voltas ao redor
do seu alvo. Este comportamento foi acrescentado a fim de
varrer o caminho de possı́veis obstáculos, sendo uma etapa
inicial deste projeto. Verificou-se que este comportamento dá
à escolta uma maior facilidade de cobrir sua meta, abrindo
espaços para o posicionamento de robôs que estejam com
dificuldade de se aproximar da meta de escolta.

V. FUTEBOL DE ROBÔS - WARTHOG ROBOTICS

Também ligado ao laboratório Biocom/LAR temos o grupo
de extensão Warthog Robotics. Focado em realizar pesqui-
sas nas grandes áreas da robótica (Computação, eletrônica e
mecânica), o grupo desenvolve seus próprios robôs e os testa
nos ambientes de futebol e de guerra de robôs. Utilizando
a plataforma Robot Soccer Sim 3D, da Robocup, o grupo
têm estudado a melhor movimentação e tomada de decisão



do robô, que é uma versão simulada do NAO. Questões como
a mudança do centro de gravidade para aumento de velocidade
do robô, algoritmos inteligentes de visão computacional para
encontrar a bola, formas para melhorar a força e a direção
do chute podem ser implementados nesta plataforma sem
o problema de danos a um robô fı́sico. Os avanços nos
algoritmos serão testados durante as competições Robocup
Brazil Open, a ser realizado em Recife.

VI. CONCLUSÃO

No âmbito da educação, estudos com foco nas necessida-
des do aluno são importantes para obter um bom resultado.
Muitas pesquisas foram feitas pensando-se exclusivamente na
ferramenta, perdendo o foco didático, mas o interesse de
pesquisadores de múltiplas disciplinas têm convergido para um
denominador comum. Os primeiros testes, tanto na literatura
como nos trabalhos realizados pelos autores são promissores e
mostram que as crianças se sentem motivadas a estudar com o
professor robô, sendo desafiadas a buscar mais conhecimento
e ficando focadas graças ao comportamento social aplicado ao
humanoide. Espera-se, com as pesquisas em desenvolvimento,
obter resultados ainda melhores, utilizando abordagens emer-
gentes, como as Interfaces Cérebro-Computador, para mapear
comportamentos mais complexos.

A interação do robô humanoide com robôs com rodas
permite uma exploração segura tanto para os robôs quanto
para o homem. Aproveitando-se das caracterı́sticas de cada um
dos robôs, um comportamento complexo pode ser realizado
sem danos a nenhum deles, o que não seria possı́vel para um
dos agentes sozinho. Por exemplo, o NAO tem dificuldades
com sua locomoção bı́pede e sua visão limitada pelas câmeras,
já robôs Pionner ou os robôs F-180 da categoria Small Size
da Robocup podem se locomover facilmente utilizando-se de
suas rodas. Por outro lado, os robôs de rodas não conseguem
executar o comportamento de agarrar, possı́vel para as mãos
do robô NAO.

A pesquisa com robótica humanoide vêm crescendo con-
forme o acesso a essa tecnologia vai sendo facilitado para o
usuário final. Pesquisas que antes eram restritas aos simula-
dores podem agora ser testadas e logo poderão ser aplicadas
no dia-a-dia das pessoas, buscando uma melhoria significativa
no bem-estar das pessoas, permitindo um estudo mais concen-
trado e focado nas dificuldades do alunos, e robôs assumindo
situações de risco no lugar de figuras humanas.
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