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RESUMO 

 

Os recentes desenvolvimentos em robótica móvel envolvem muitas estratégias para guiar 

veículos automaticamente. Estas estratégias são normalmente relacionadas com uma 

variedade de sensores, no entanto, uma importante evolução nessa área de pesquisa envolve 

projetar uma navegação mais eficiente. Este trabalho busca idealizar e desenvolver um 

algoritmo de controle para Robô Móvel Autônomo baseado em Visão Computacional e 

Robótica. Hoje em dia, os processos industriais precisam ser conduzidos com base na 

movimentação de matéria-prima, insumos de produção e ferramentas. Neste contexto, a 

aplicação de veículos autônomos tem se mostrado muito eficiente com a aplicação de 

diferentes tipos de AGVs. Esse projeto envolve a combinação de diferentes áreas do 

conhecimento em automação incluindo Sistemas Dinâmicos, Processamento de Sinais, 

Processamento Digital de Imagens, Visão Computacional e Robótica. O ponto central deste 

projeto está no desenvolvimento de uma estratégia para movimentar um robô em um 

ambiente sem marcas específicas, distinguindo obstáculos no caminho, usando uma 

tecnologia embarcada. Estes obstáculos podem ser pessoas, produtos, insumos de produção 

e ferramentas no caminho a ser percorrido. Essa aplicação em automação é particularmente 

interessante para ambientes onde existem movimentações de pessoas ou obstáculos que 

mudam sua posição e podem representar acidentes ou prejuízos. Assim, este estudo busca 

desenvolver um robô equipado com uma câmera para capturar imagens, percebendo o 

ambiente, reconhecendo obstáculos, a distância até eles e suas dimensões básicas. 

 

Palavras-chave: Robôs Autônomos, Visão Robótica, Localização e Navegação Robótica, 

Navegação autônoma, Robótica Móvel. 

  



ABSTRACT 

 

Recent developments in robotics encompass many strategies to guide vehicles automatically. 

Such strategies are usually related with a variety of sensors, however, an important evolution 

in this research field regards a more efficient navigation design. This work aims to model and 

develop a control algorithm for an Autonomous Mobile Robot based on Computer Vision and 

Robotics. Nowadays, industrial processes must handle raw materials, production inputs and 

tools. In this context, autonomous vehicles have been efficiently used with different types of 

Autonomous Guided Vehicles. Herein, a more flexible mechanism is developed by using video 

cameras as sensory element. This multidisciplinary approach combines different areas of 

knowledge in automation including Dynamical Systems, Signal Processing, Digital Image 

Processing, Computer Vision and Robotics. The objectives are two fold: first develop a strategy 

that identify obstacles and move a robot in an environment without any marks (paint strips), 

and then apply this procedure as an embedded technology. Obstacles can be people, 

products, production inputs and tools in the drive way. This application is particularly 

interesting for dynamics environments where people or obstacles changes their positions, and 

it could prevent risk of accidents or injury. All in all, this study aims to develop a robot 

equipped with a camera to capture images to perceive the environment, recognize obstacles, 

as well as the distance to them and their basic dimensions. 

 

Keywords: Autonomous Robots, Robotic Vision, Robotic Navigation and Localization, 

Autonomous Navigation, Mobile Robotics. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Objetivos 

 O presente trabalho tem o objetivo de modelar e implementar um algoritmo de controle para 

robô móvel responsável pela movimentação de produtos ou insumos de produção. Sua implementação 

envolve a aquisição de dados, controle da navegação e localização do robô com base na captura de 

imagens do ambiente. 

 É importante salientar que o desenvolvimento está principalmente focado no desenvolvimento 

de um algoritmo de reconhecimento de elementos para ambientes não estruturados realizando a 

“percepção” de obstáculos sem a necessidade de dimensões precisas e promover a movimentação de 

um robô. O controle, propriamente dito, do movimento do robô é apenas um meio de formalizar os 

testes a serem realizados com a aplicação do algoritmo, não sendo considerado parte do objetivo do 

trabalho. 

 Com a construção do protótipo para aquisição de dados reais foi desenvolvido o software de 

reconhecimento de ambiente, reconhecimento de obstáculos e a definição da lógica de navegação 

utilizando conceitos de processamento e análise de sinais, computação gráfica e processamento digital 

de imagens. 

 O final do presente trabalho resulta no desenvolvimento de um algoritmo que possua a 

capacidade de reconhecer marcos naturais em ambientes dinâmicos para permitir que o robô móvel 

“aprenda” a se movimentar nesses ambientes. Esse procedimento envolve funcionalidades de controle 

de sua navegação, funções de reconhecimento e interpretação de obstáculos e estratégias de 

contorno, parada ou estratégia combinada.  

 Assim, o objetivo do trabalho é promover a movimentação do robô com base no 

reconhecimento de elementos naturais do ambiente (divisões do piso, rodapés, etc.) que permitam 

servir de base para a movimentação e reconhecer os obstáculos existentes para que o mesmo tenha 

autonomia em se movimentar de forma natural sendo corrigido com as mudanças no ambiente que 

vão aparecendo dinamicamente com o desenvolver do movimento.  

 Também envolve seu objetivo a implementação destas funcionalidades de forma embarcada, 

ou seja, sem a necessidade de escravizar um computador para o desenvolvimento do processamento 

das imagens e envio do comando para o desenvolvimento da movimentação do robô. 
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1.2. Motivação 

 O estudo de sistemas de controle dinâmicos envolve o projeto de dispositivos que possam ter 

autonomia de decisões de baixa responsabilidade, quando tais dispositivos estão imersos em um 

ambiente dinâmico. Entenda-se por ambiente dinâmico, situações onde os obstáculos a serem 

desviados possam mudar de posição com o passar do tempo. 

 Esta área de estudo, quando aliada com o processamento de sinais e processamento digital de 

imagens, permite o desenvolvimento de sistemas que possuem certo nível de inteligência para 

promover correções a partir de medições ou aferições no desenvolvimento da atividade a que propõe. 

 A área de robótica móvel é repleta de abordagens diferenciadas para o desenvolvimento de 

robôs que possam se movimentar em ambientes industriais. As aplicações mais comuns são as 

baseadas em robôs com referências de movimentação em forma de linhas ou listras, ou ainda, em 

estimulação magnética. Estas abordagens envolvem muitas vezes obras de natureza civil para inclusão 

destas trajetórias pré-definidas e a sua manutenção periódica. 

 A concepção de um sistema de controle para robô que permita a flexibilidade da definição de 

trajetórias, bem como a tomada de decisões de mais baixo nível de responsabilidade como o 

reconhecimento de obstáculos e a estratégia a ser imposta para contorna-lo representa um acréscimo 

no desenvolvimento de robótica autônoma. É importante salientar que existem estudos com 

estratégias semelhantes, mas normalmente estão associados a inclusão de diversos sensores 

combinados para que este procedimento seja realizado. 

 No trabalho de Fox et. al. (1998) são aplicados métodos ativos para localização de robôs móveis 

com o uso de ultrassom e laser. Já no trabalho de Thrun et. al. (2000) é aplicado o método de 

localização de robôs móveis utilizando sonar com o método Monte Carlo (MCL – Monte Carlo 

Localization).  

 Neste conjunto de estudos pode-se destacar os trabalhos de Pereira (2003) que utiliza 

odometria para promover a correção no desenvolvimento da trajetória; Li et. al. (2006); Cano (2006); 

Oliveira, Costa Filho e Araújo (2007); Almeida e Andrade (2008); e Ribacki (2011) que diversificam as 

técnicas utilizadas tanto na combinação de sensores como na estratégia de controle aplicado. 

 Enquanto a aplicação de teorias de sistemas de controle envolve diversas formas de 

modelagem de sistemas e a sua correta classificação dentro da área para a definição de entradas e 

saídas necessárias ao desenvolvimento da ação automática, o uso integrado com o processamento 
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digital de sinais e de imagens pode salientar características e levantamentos realizados em tempo real 

que resultam na modelagem de sistemas com grau superior de precisão. 

 Além disso, o uso da Visão Computacional permite que conceitos de computação gráfica e 

processamento de imagens sejam combinados para permitir um patamar superior de análise de um 

ambiente em tempo real o que é potencializado atualmente com o aumento da qualidade das câmeras 

de captura disponíveis no mercado. A combinação destes conceitos pode resultar num procedimento 

de trabalho automatizado mais eficiente e seguro, tanto para as pessoas como para os produtos ou 

insumos de produção. 

 O desenvolvimento de um robô autônomo que possa desenvolver seu trabalho de 

movimentação em ambientes não estruturados é um desafio considerável, pois envolve a definição de 

estratégias para resolver problemas de erros de posição e orientação, ruído nos dados aquisitados, 

problemas ligados ao sistema de alimentação, erros de lógica de programação e aplicação de 

algoritmos eficientes, entre outros. 

 Outro problema a ser destacado envolve a capacidade de interação do elemento autônomo 

com o ambiente onde se encontra, principalmente no reconhecimento de obstáculos e na abordagem 

a ser aplicada para desvio. 

 Sendo assim, a aplicação de um dispositivo de captura de imagens que não conta com o uso de 

marcações artificiais no solo, uso de sistemas a laser ou sistemas magnéticos pode representar um 

avanço adicional nas pesquisas para o uso de veículos autônomos para aplicação industrial. São 

exemplos desta iniciativa os trabalhos de Brady e Wang (1992) que é usada uma câmera de captura de 

visão estéreo com reconhecimento de cantos, Murray e Little (2000) que aplica a visão estéreo em 

tempo real para promover a navegação de um robô móvel com um PC como parte de sua estrutura e 

de Davison (2003) que utiliza uma câmera monocular para o desenvolvimento de localização e 

mapeamento de ambientes.  Assim, o presente trabalho busca o desenvolvimento da aquisição do 

máximo de informação do ambiente através do campo de visão de uma câmera de captura de imagens. 

 Esta estratégia precisa levar em consideração a capacidade de alcance, acurácia e resolução, 

capacidade de detecção de obstáculos, operação em tempo real, facilidade e simplicidade de 

interpretação, precisão e concisão dos dados, características geométricas e consumo de energia. 
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1.3. Revisão bibliográfica 

1.3.1. Introdução a Robótica 

 O contexto econômico atual em que as empresas de qualquer porte ou ramo de mercado se 

encontram, principalmente com os efeitos da Globalização, define um quadro de alta competitividade 

que exige o desenvolvimento e a aplicação de ferramentas automatizadas para ampliar a lucratividade 

das mesmas. 

 Conforme Slack et al. (1997), o sucesso competitivo de uma empresa encontra-se vinculado ao 

cumprimento de alguns objetivos de desempenho que envolvem a qualidade, o custo, a flexibilidade, 

a agilidade e a confiabilidade de seus processos. 

 Segundo Batista (2006), vive-se numa época da Revolução Tecnológica e tanto a sociedade 

como a economia dos países se comportam de forma semelhante à Revolução Industrial no que diz 

respeito às grandes mudanças.  

 Assim, os sistemas produtivos têm que impor tecnologias aos seus processos de forma a manter 

(ou ampliar) a qualidade e a flexibilidade que influenciarão diretamente seus custos e seu lucro. Nesses 

sistemas produtivos pode-se salientar seu subsistema conhecido como Sistema de Transporte de 

Materiais (STM), cuja principal tarefa é movimentar peças ou insumos entre locais pré-estabelecidos 

de forma precisa, eficiente e segura. 

 Conforme apresentado por Steckel (1986), Seo e Egbelu (1999), Groover (2003), Udhayakumar 

e Kumanan (2010) e Yifei et. al. (2010), boa parte dos sistemas de manufatura flexível (FMS) utiliza 

AGVs (Automatic Guided Vehicle) como tecnologias de STM. A aplicação de AGVs no STM está vinculada 

ao aumento de segurança e flexibilidade, a automação da logística de materiais, peças ou insumos e a 

redução de custos. Isso se encontra em perfeita sintonia com os objetivos de desempenho impostos 

pelo mercado às empresas. 

 De acordo com Dreger et al (2001), um AGVS (Automated Guided Vehicle System – Sistema de 

Veículo Guiado Automaticamente) é um sistema aplicado ao transporte de materiais baseado em um 

veículo que se desloca por um caminho pré-definido, fixo ou variável, dependendo da aplicação e da 

necessidade do projeto. 

 A robótica é considerada a ciência ou área de estudo da tecnologia associada com o projeto, 

fabricação, desenvolvimentos teóricos e aplicações de robôs. Já o termo robô é aplicado para descrever 

qualquer dispositivo ou grupo de dispositivos eletromecânicos e/ou biomecânicos capazes de realizar 
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trabalhos de forma autônoma, pré-definida ou através de controle humano (SELIG, 1992; MURPHY, 

2000). 

 Os projetos robóticos podem ser organizados em diversas classificações onde se destaca: 

 Classificação quanto a sua mobilidade: 

o Base fixa: são robôs que não possuem movimento em sua base, apenas no 

desenvolvimento suas ações programadas dentro de uma área de abrangência que 

depende de suas dimensões projetivas, são exemplos, os manipuladores industriais, 

braços manipuladores embarcados etc. 

o Base móvel: são robôs que podem se movimentar dentro de uma área restrita, como as 

gruas robóticas, ou sem uma área restrita como veículos robóticos. 

 Classificação quanto ao mecanismo de locomoção: 

o Pernas: construções mecânicas que permitem a locomoção com o uso de estruturas 

muito semelhantes às pernas de homens e animais. 

o Rodas: construções que tiram proveito de rodas circulares para desenvolver um 

movimento relativo entre a base do robô e o apoio onde o mesmo se encontra, é a 

forma de locomoção mais usada. 

o Esteiras: construção que alia o uso de rodas com esteiras para melhorar a locomoção 

em terrenos mais acidentados, pode ter algum tipo de escorregamento que aumenta o 

consumo de energia. 

o Propulsão: construção usada para os casos de robôs que se movimentam no ar (aéreos) 

ou em fluidos (rios, oceanos etc.). 

 Classificação quanto ao lugar de atuação: 

o Indoor: a área de movimentação fica restrita a um ambiente fechado previamente 

conhecido ou não, são exemplos, os AGVs industriais, robôs holonômicos e humanóides. 

o Outdoor: a área de movimentação não é previamente conhecida, podendo ser 

estruturada como estradas e vias ou não estruturadas como terrenos desconhecidos 

conhecidos como off-road. São exemplos os robôs móveis terrestres, submarinos, 

aéreos e inter-planetários. 

1.3.2. Robôs móveis e Robôs autônomos 

 Segundo Muir (1998), robô móvel é caracterizado por um robô que possui capacidade de se 

movimentar por uma superfície com base no movimento relativo entre o eixo de sua roda e o ponto 

de contato com a superfície onde se encontra. 

 Já conforme Marchi (2001), robô móvel é um dispositivo mecânico-eletrônico montado sobre 

uma base não fixa que é controlada por um sistema computacional podendo ser equipado com 

sensores e atuadores que definem a sua interação com o ambiente nos chamados ciclos de percepção-

ação. 
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 De acordo com Cavalcante (2005), o termo robô móvel é aplicado para identificar qualquer 

dispositivo que tenha a capacidade de promover seu deslocamento em determinado ambiente com ou 

sem a necessidade de um operador. Seus mecanismos de movimentação podem contar com uma 

plataforma com rodas ou estruturas semelhantes a pernas com ou sem articulações. 

 Conforme exposto por Pieri (2002), no que diz respeito a sua anatomia, os robôs móveis podem 

ser classificados como: Aéreos, Aquáticos e Terrestres. 

 Os robôs móveis aéreos são também conhecidos como aeromodelos, UAVs (Ummaned Aerial 

Vehicle) ou VANTs (Veículo Aéreo Não Tripulado), balões ou dirigíveis (LTAs - Lighter Than Air) podendo 

ser equipados com câmeras de vídeo sendo aplicados em inspeção de grandes áreas. São exemplos o 

projeto SiDeVANN (VerLab – UFMG – Brasil) e os protótipos militares do Boeing X-45 e o nEUROn. Os 

robôs móveis aquáticos são normalmente formados por uma plataforma com propulsores e balões de 

ar que permitem sua aplicação em situações dentro da água ou até alguns metros no fundo do mar, 

são exemplos os projetos DepthX e o Isis. 

 Os robôs terrestres são os mais conhecidos e populares, pois sua simplicidade permite o 

desenvolvimento de robôs móveis com hardware baseado em atuadores como rodas (wheeled robots), 

pernas articuladas (legged robots) ou não e esteiras (tracked robots) e robôs humanoides 

(antropomorfismo). Os que utilizam rodas possuem um hardware relativamente simples de forma 

praticamente semelhante a diversos brinquedos eletrônicos de mercado, mas possui como principal 

desvantagem a dificuldade de aplicação em terrenos irregulares. 

 Desta forma, os robôs terrestres baseados em esteiras são muito mais apropriados para 

terrenos irregulares normalmente compostos por pedregulhos e pedras ou muito afofados. Como 

principal desvantagem deste tipo de atuador pode-se citar a grande quantidade de energia dissipada 

na transmissão da rotação das rodas internas para a esteira. 

 Já os robôs terrestres com pernas têm sua principal aplicação em terrenos acidentados ou 

ambientes específicos como, por exemplo, escadas. A complexidade deste tipo de robô é relativamente 

elevada quando comparada com os dois tipos anteriores, pois o controle das pernas envolve no mínimo 

dois graus de liberdade. Além disso, uma segunda desvantagem está ligada ao custo do 

desenvolvimento deste tipo de dispositivo. 

 Conforme discutido por Pissard (1993), um robô móvel é considerado autônomo quando 

equipado com sensores, tais como visão, infravermelho, sonar, tato, navegação inercial etc.; para 

cumprir determinada tarefa sem a necessidade de intervenção humana. 
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 É importante lembrar que a aplicação de veículos autônomos tem origem nas pesquisas e 

desenvolvimentos de robôs móveis. Conforme Almeida e Andrade (2008), o uso de robôs móveis tem 

aplicações domésticas, exploração espacial ou como ferramenta auxiliar para seres humanos para 

movimentação em ambientes insalubres ou perigosos. 

 De acordo com Pessin (2008), a classificação de robôs móveis com relação ao tipo de controle 

desenvolvido pode ser definida em três grupos, que são: 

 Teleoperados: controlado por um operador através de um sistema de controle central com, por 

exemplo, um joystick. Pode ocorrer um controle local ou remotamente. 

 Semi-Autônomos: existe a indicação do macro comando a ser executado e o robô com seu 

sistema de controle realiza a operação sozinho. Isso implica na situação onde o robô possui 

algumas ações independentes que pode desenvolver dentro do que foi definido no comando 

macro. 

 Autônomos: o robô possui a autonomia de realizar a tarefa sozinho com base em decisões 

tomadas pelo sistema de controle ao receber os dados obtidos do ambiente pelos sensores. 

Neste caso não existe nenhum tipo de intervenção humana direta durante a sua operação, 

normalmente trabalhando num ciclo de Percepção-Decisão-Ação. 

 Os robôs móveis também podem ser classificados quanto à sua aplicação ou conjunto de 

funcionalidades em quatro categorias, que são: 

 Robô Industrial: aplicados nas linhas de produção, estes robôs recebem tarefas pré-

determinadas como uma lista de tarefas e as executa automaticamente. Neste caso, o 

ambiente é completamente estruturado e ajustado a sua realidade tendo conhecimento exato 

de sua posição e posição de objetos. Normalmente este tipo de robô é aplicado para 

desenvolver transporte de materiais, insumos, ferramentas e produtos finais. 

 Robô de Serviço: são robôs móveis aplicados em serviços gerais com um ambiente conhecido 

pelo mesmo. Este tipo de robô possui certa autonomia ao processar informações sensoriais 

para situações imprevistas como obstáculos momentâneos. Possui aplicações nos sistemas de 

vigilância, tarefas de limpeza em geral e no transporte de materiais leves. 

 Robô de Serviço Industrial: este tipo possui características de um robô de serviço para atuar em 

um ambiente totalmente estruturado. 

 Robô de Serviço de Campo: são robôs de serviço atuando em ambientes exteriores que podem 

ter uma modelagem prévia ou não. O uso de sensores é crucial para completar as informações 

de um modelo simples previamente definido ou para os casos de modelos inexistentes. São 

aplicados na navegação em autoestradas e no desenvolvimento de tarefas agrícolas. 

 Robô de Campo: concebidos para trabalhar em ambientes não estruturados ou modelados em 

que o conhecimento prévio é praticamente nulo e normalmente perigoso. São aplicados em 

exploração espacial, exploração de cavernas e vulcões, mineração e limpeza de acidentes 

nucleares. 
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 Robô Pessoal: são aqueles comercializados para interagir com os seres humanos tendo a 

capacidade de aprender a se localizar no ambiente onde se encontra. 

 A evolução das técnicas de navegação para robôs móveis foi muito auxiliada com o aumento da 

capacidade de processamento dos computadores e dispositivos computacionais que resultou nos 

aparecimento e amadurecimento dos primeiros robôs móveis de aplicação industrial. 

 Neste contexto o uso de AGVs tem se mostrado uma excelente alternativa para a aplicação de 

dispositivos mecatrônicos no ambiente industrial e empresas de logística e distribuição. Os principais 

focos do uso desta tecnologia são a redução de custos, aumento de segurança, tempo de translado e 

consumo de energia. 

1.3.3. Veículos robóticos autônomos 

 O termo AGV é comumente empregado para identificar veículos terrestres autoguiados ou 

autônomos tendo suas principais aplicações na indústria e no campo com implementos agrícolas. O 

uso de AGVs na indústria pode envolver o transporte interno ou externo de materiais e suprimentos 

tanto em sistemas de manufatura industrial como em armazenagem e suprimentos chegando até a 

aplicações de transporte externo, inspeção e visitas a ambientes agressivos ou inóspitos. 

 Um AGVS é um excelente ferramental de apoio para sistemas flexíveis de manufatura cujas 

principais vantagens são a redução do consumo de energia, operações de deslocamento não-

tripulados, fornecimento de material com base no fluxo de produção que resulta diretamente num 

controle mais eficiente e redução de prejuízos causados por movimentação manual dos insumos de 

produção. 

 De acordo com Ribeiro (2004) e Miranda Neto e Almeida (2009), os veículos autônomos podem 

ser: 

 AGV (Autonomous Guided Vehicle): seguem trajetórias pré-definidas no chão para transporte 

de materiais e suprimentos; 

 LGV (Laser Guided Vehicle): podem navegar por todo espaço livre baseado em sistemas de 

ópticos a laser; 

 UAV (Unmanned Aerial Vehicle): envolve embarcações aéreas autônomas não tripuladas; 

 AUV (Autonomous Underwater Vehicles): representam os robôs submarinos autônomos. 

 Conforme exposto por Cano (2006), as principais técnicas de definição do caminho a ser 

percorrido por AGVs são: Cabo guiado, Paint strips, Veículos autoguiados. 

 O uso de cabos guiados, como o nome sugere, envolve a passagem de cabos e mecanismos 

mecânicos que “puxam” os cabos por caminhos pré-definidos para realizar a sua movimentação. A 
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aplicação de Paint Strips promove o deslocamento do AGV com base em caminhos desenhados no 

chão ou trilhos magnéticos que indicam o caminho a ser percorrido. 

 Já os Veículos autoguiados incluem a aplicação de novas tecnologias do mercado para 

navegação robótica, tais como, a aplicação de laser, GPS, fusão sensorial e visão computacional. Esta 

modalidade de controle tem se mostrado mais efetiva principalmente em situações onde o ambiente 

é levemente dinâmico, ou até em situações em que o ambiente é desconhecido. 

 O estudo e desenvolvimento de projetos de AGV envolve o conhecimento interdisciplinar de 

diversas áreas da engenharia e tecnologia que envolve projeto mecânico, cinemática, dinâmica, 

sensores, atuadores, eletrônica, teoria de controle, energia, sistemas de tempo real, sistemas de 

informação, telecomunicações, computação e investigação operacional. 

 Conforme discutido por Rocha (2001), a aplicação da robótica móvel tem suas principais 

aplicações na indústria, na logística, na armazenagem e nos serviços com dois mecanismos principais, 

que são: 

 AGV: Autonomous Guided Vehicle – Veículos Guiados Autônomos; 

 AS/RS: Automatic Storage/Retrieve Systems – Armazenamento Automático/Sistemas de 

Recuperação. 

 Segundo Groover (2003 apud Caridá, 2011), veículos autônomos de aplicação industrial com 

pouca inteligência e autonomia reduzida podem ser classificados em três categorias principais, que 

são: 

 Trens sem condutor: conhecido como veículo de tração que puxa um ou mais carros de 

reboque, é o primeiro tipo de AGV a ser introduzido na indústria e possui aplicações até hoje. 

 Transportadores de pallets: são usados para a movimentação de cargas por uma rota pré-

determinada, normalmente esta modalidade utiliza um operador para guiar o AGV e controlar 

o garfo de carga. 

 Transportadores de carga única: este tipo é usado para movimentar cargas entre estações, 

podem ser equipados com sistemas de carregamento ou descarregamento automático de 

pallets com o uso de rolos, plataformas de elevação mecanizadas ou outros mecanismos. 

 Sistemas de controle para veículos guiados automaticamente podem ser equipados com 

elementos para assegurar a integridade do veículo e dos elementos que se encontram ao seu redor, 

que são: 

 Para-choques e botoeiras de emergência para promover a frenagem ou a parada brusca e 

imediata se forem necessárias. 

 Detectores de proximidade frontais e laterais, tais como sonares, para reduzir velocidade ou 

parar quando se aproxima de obstáculos fixos ou móveis. 
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 Sinalização sonora e luminosa para avisar as pessoas da proximidade do mesmo. 

 Conforme apresentado por Sigwart e Nourbakhsh (2004), mesmo com todas as dificuldades 

enfrentadas no desenvolvimento da robótica móvel tanto no que diz respeito ao hardware como para 

o software existem progressos satisfatórios na área nos últimos anos. 

 Segundo Pedrosa (2001), a navegação e localização de robôs móveis envolve o procedimento 

de guiar o robô por um ambiente de trabalho em um intervalo de tempo definido por um caminho 

também definido. Este caminho envolve a definição de uma estratégia para leva-lo de uma posição e 

orientação inicial até uma posição e orientação final. 

 Segundo Chase e Souza (2010), os principais parâmetros da mobilidade de um robô móvel no 

ambiente onde se encontra são a navegação e a localização. Esses parâmetros são a base para o 

desenvolvimento de sistemas autônomos inteligentes. 

 O processo de navegação e localização envolve características de: 

 Localização do robô no espaço de trabalho; 

 Planejamento de um caminho admissível; 

 Geração da trajetória; 

 Execução da trajetória definida; 

 Realimentação; 

 Imposição de restrições holonômicas. 

 Já segundo Leonard e Durrant-White (1991), resolver problemas de navegação robótica envolve 

responder a três questões importantes que são: Onde estou? Para onde estou indo? Como chego ao 

local desejado? 

 A primeira pergunta está intimamente ligada com a localização, já a segunda está relacionada 

com o mapeamento e conhecimento do ambiente e a última envolve o planejamento de uma trajetória 

a ser operacionalizada. 

 Em sistemas reais, o ambiente em que um robô móvel irá desenvolver uma tarefa pode ser 

composto por obstáculos fixos ou móveis. Esse fato impõe a necessidade de uma realimentação de 

sinais do sistema de sensoriamento para que o controle possa definir o próximo passo na estratégia de 

movimentação. 

 Conforme Vitorino (1998), sistemas não holonômicos são aqueles em que o robô móvel possui 

restrições cinemáticas não integráveis. Este grupo de dispositivos envolvem normalmente robôs 

móveis com rodas ou com múltiplas pernas. 
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 Estes sistemas podem ser controlados dentro de seu espaço de configuração, mas não podem 

ser estabilizados por uma configuração desejável com as mesmas leis de realimentação tradicionais, 

conforme apresentado por Brockett (1983), Bloch (1990), Samson (1992), Samson (1993), D’Andrea-

Novel (1995), Campion (1996) apud Vitorino (1998). 

 Segundo Silva (2003), no que diz respeito aos mecanismos de sensoriamento de robôs móveis 

os mais empregados são: 

 Sensores de proximidade: magnéticos, indutivos, capacitivos, ultrassônicos (sonar), ópticos 

(lasers, infravermelho etc.); 

 Sensores odométricos: potenciômetros, sincros e resolvers, ópticos. 

 Sensores de navegação: Doppler, inercial, GPS. 

 Sensores de localização: ultrassônicos, ópticos, GPS. 

 Sensores de visão: câmeras de vídeo, mecanismos de captura de imagem etc. 

 Segundo Neufert et al (2008), atualmente uma nova proposta de AGVs tem incentivado as 

pesquisas na área diferenciando mecanismos de proposta específica aos de proposta geral com 

estudos de veículos inteligentes terrestres (IGV – Intelligent Ground Vehicles) com foco em AGVs de 

uso urbano. 

 Ainda segundo Chen et al. (2007), os sistemas de localização e movimentação de robôs 

baseados em sistemas de visão são relativamente baratos, influenciam muito pouco no peso total do 

robô e permitem medições com grande alcance e resolução. 

1.3.4. Visão Computacional  

 A visão computacional é baseada em componentes que permitem desenvolver o 

processamento digital de imagens que tiveram as primeiras aplicações com o objetivo de melhorar a 

qualidade da informação dos elementos da imagem (pixels – Picture elements) para a interpretação 

humana. Segundo Gonzalez e Woods (1992), a primeira aplicação deste tipo de conhecimento 

considera técnicas de processamento de imagens para melhoria de ilustrações de jornais enviados por 

cabo submarino entre Londres e Nova York por volta de 1920. 

 Os desenvolvimentos teóricos desta área remontam os anos 1960 com o aparecimento dos 

computadores digitais e com o impulso gerado pelo programa espacial norte-americano. Um grande 

exemplo disso foi a transmissão de imagens da Lua transmitidas pela sonda Ranger 7 em 1964, as quais 

foram corrigidas por intermédio do processamento computacional para correção de distorções 

oriundas da câmera de captura utilizada. Nesta época, as técnicas de processamento aplicadas serviam 
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de base para o realce e restauração de imagens de imagens de expedições espaciais posteriores como, 

por exemplo, da série Apollo. 

 Um dos pontos principais no desenvolvimento da visão computacional foi a descoberta de 

grandes complexidades como consequência da falta de modelos que pudessem representar a forma 

como as imagens são definidas e interpretadas pelo cérebro humano. O envolvimento do sentido da 

visão em computadores foi impulsionado por diversos estudos onde se destaca Winston (1975) e 

Minsky (1974). 

 Segundo Sebe et al. (2005), o desenvolvimento da visão computacional teve uma impulsão 

inicial considerável apenas na década de 1960 com o processamento de imagens (image processing) 

com grande influência nos desenvolvimentos teóricos e práticos da área de processamentos de sinais 

e vinculado ao desenvolvimento das linguagens de programação. Na década de 1970, o foco de 

desenvolvimento estava nos processos de análise de imagens (image analysis) que envolvia 

procedimentos de medição de imagens e reconhecimento de padrões com base na estatística como 

uma necessidade do desenvolvimento industrial. 

 Nos anos 1980, o fortalecimento da inteligência artificial e a modelagem geométrica aliados 

com o desenvolvimento de componentes para análise de imagens permitiu a grande expansão da visão 

computacional com análises precisas de forma automática ou semi-automática. Já na década de 1990, 

a evolução dos sistemas computacionais digitais e sua popularização aqueceu o mercado para 

desenvolvimento de pesquisas e trabalhos nesta área, com o grande impulsionador sendo a Internet e 

seus serviços. 

 A visão artificial compreende o conjunto de elementos de hardware e software para 

desenvolver eletronicamente a mesma sensibilidade existente no sistema de visão humana. Desta 

forma, existem diversos estudos para desenvolver a visão computacional com o emprego de 

dispositivos eletrônicos (hardware) para a captura e parte do processamento inicial juntamente com 

diversos métodos para processar as imagens obtidas para atingir um objetivo com o uso de programas 

e técnicas (software). 

 Conforme Bradisk e Kaehler (2008), a visão computacional envolve processos de transformação 

de dados resultantes da aquisição de dispositivos de captura, tais como, câmeras, scanners ou 

máquinas fotográficas para que determinados objetivos sejam atingidos, o que pode envolver decisões 

ou novas representações da mesma. Assim, a visão artificial é uma área de estudo que tem como 

principal objetivo a captura, processamento e extração de dados e informações de imagens capturadas 

(Forsyth e Ponce, 2011). 
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 Os principais dispositivos a serem utilizados para captura são câmeras de vídeo, scanners, 

câmeras CCD (Charge Coupled Device – Dispositivo de Carga Acoplada), câmeras CMOS 

(Complementary Metal Oxide Semiconductor – Semicondutor de óxido metálico complementar) etc. 

 Um Sistema de Visão Artificial (SVA) é composto por sensores de visão, hardware de 

digitalização de imagens e mecanismo de processamento. Os sensores de visão compreendem os 

elementos de projeção de cenas e os elementos de aquisição de imagens. O hardware de digitalização 

de imagens tem como objetivo traduzir a imagem adquirida pelo sensor em um formato discretizado 

e quantizada em memória, ou seja, é o processo de digitalização que converte as imagens contínuas 

em imagens digitais, conforme definido no processamento de sinais (Haykin e Veen, 2002). 

 Os mecanismos de processamento são os elementos que executam os algoritmos de 

processamento de imagens aumentando a flexibilidade e reduzindo custos. Podem ser representados 

pelos dispositivos computacionais, microprocessadores e dispositivos embarcados para esta 

finalidade. 

 A concepção de aplicações de SVA (Sistema de Visão Artificial) tem concentrado esforços 

principalmente no desenvolvimento de projetos para inspeção industrial ou para navegação de robôs 

móveis. Sua aplicação nestas áreas normalmente envolve o processamento de determinados 

conjuntos de transformações no conjunto de dados obtidos através de sensores de visão. 

 Os SVAs definem aplicações de processamento de imagens que podem compreender tarefas 

industriais (pilotagem de robôs, inspeção visual), reconhecimento de padrões (leitura de códigos de 

barras, biometria, reconhecimento de assinaturas) e reconstrução tridimensional (tomografia 

computadorizada, ressonância magnética, ultrassom 3D). 

 De acordo com Shapiro e Stockamn (2001, apud Orlandini, 2012), sempre existe a necessidade 

de conceber um modelo da imagem processada. Sendo assim, muitas teorias voltadas ao objetivo da 

visão computacional são baseadas na reprodução de cenas das imagens processadas. 

 A computação gráfica pode ser dividida em três subáreas, que são: Síntese de imagens, 

Processamento de Imagens e Análise de Imagens. 

 

1.3.4.1. Síntese de imagens 

 É a área responsável pela produção de representações visuais a partir das especificações 

geométricas e visuais de seus componentes. As imagens produzidas são geradas com base em arquivos 

de dados construtivos conhecidos como display-files. 
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1.3.4.2. Processamento digital de imagens 

 Conforme Paula Filho et al (2010), o PDI (Processamento Digital de Imagens) emprega técnicas 

para capturar, representar e transformar imagens de forma a permitir a extração de dados e 

identificação de informações. 

 Esta área envolve técnicas de transformação de imagens de forma que tanto a imagem original 

como a imagem resultado são representadas por meio de uma matriz de pontos. Essas transformações 

visam melhorar as características visuais da imagem buscando resolver as necessidades de sua 

aplicação que podem ser ajustes de contraste, foco, brilho, redução de ruídos e distorções etc. As 

imagens produzidas e utilizadas nesta área são armazenadas e/ou recuperadas de arquivos conhecidos 

como mapas de bits ou raster-files. 

1.3.4.3. Análise de imagens 

 A análise de imagens tem foco nas técnicas de segmentação da imagem em regiões de interesse 

(ROI – Regions On Interest), descrição dos elementos da imagem, reconhecimento e classificação. Em 

resumo, esta área busca a especificação dos componentes da imagem de acordo com a sua 

representação visual, ou seja, com base na informação de pontos, brilho e cores (informação pictórica) 

produz uma informação representativa (informação não pictórica) da imagem como primitivas que a 

compõe, por exemplo. 

1.3.4.4. Fundamentos e definições 

 Uma imagem pode ser representada como uma função bidimensional z = f(x, y) definida em 

uma região especificada de um plano. Segundo Gonzalez e Woods (2000), o termo conhecido como 

imagem monocromática diz respeito a uma função bidimensional de intensidade de luz f(x, y), onde x 

e y representam as coordenadas espaciais da imagem capturada e f(x, y) representa o brilho no ponto 

em questão. 

 Uma imagem digital é a representação da imagem por um conjunto de pontos discretizados 

que possui a informação da localização do ponto num plano juntamente com a informação de brilho 

neste ponto. Ela pode ser representada por uma matriz cujos índices de linhas e colunas correspondem 

às posições x e y no plano e o valor do elemento da matriz corresponde ao nível de brilho no ponto em 

questão. Cada elemento da matriz é conhecido como pixel (Picture elements). 
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Figura 1 - Exemplo de imagem em tons de cinza e representação dos pixels. 

 Para melhor entender como imagem digital é composta a figura 1 apresenta no lado direito 

uma imagem em tons de cinza com destaque para o retângulo branco, o qual é representado no lado 

esquerdo da figura no formato de seus pixels com valores inteiros sem sinal. Uma atenção especial 

deve ser dada aos valores da primeira e última linha e coluna, pois seu valor 255 representa 

exatamente a borda branca da área limitada (quadro branco não preenchido da imagem). 

 A arquitetura dos sistemas que utilizam a visão computacional pode ser definida de acordo com 

a complexidade do trabalho que desejam realizar, sendo classificados quanto ao nível de acordo com 

a figura 2. A aquisição e digitalização é o processo inicial necessário a qualquer sistema de visão 

computacional onde a imagem capturada pelo sensor é transformada em uma imagem digital sob a 

forma de um conjunto de valores discretos inteiros (pixels). 

 
Figura 2 - Arquitetura de Sistemas de Visão Artificial 

 O pré-processamento promove a correção de certo número de defeitos e imperfeições (ruídos 

ou melhoria de contraste e brilho) resultantes do processo de aquisição da imagem e representa o 

estágio final do processo de baixo nível de complexidade. A segmentação promove a divisão da imagem 

em suas partes construtivas (contornos e similaridades ou regiões) definindo os segmentos ou 

primitivas que a compõe. A classificação de imagens também pode ser considerada neste nível e é 

aplicada para reconhecimento de objetos na imagem. 

 A fase de representação promove uma melhoria da fase anterior organizando uma estrutura 

adequada de apresentação das primitivas. A interpretação é a parte mais inteligente do processo e 
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tem foco na compreensão e descrição final do que foi capturado, sendo relacionada com as tarefas de 

percepção cognitiva associada com a visão humana. 

 A figura 3 apresenta um exemplo claro da aplicação de processamento de imagens, onde na 

esquerda tem-se a imagem original com ruído e na da direita tem-se a imagem tratada. 

  
Figura 3 - Exemplo do Processamento de imagens. 

 A visão computacional é a área que aplica conceitos conjuntos da computação gráfica e 

processamento de imagens em sistemas focados a atender determinados objetivos do problema a 

resolver. Sendo assim, a visão computacional tem o objetivo de permitir análises com aplicação de 

ferramentas computacionais para promover conclusões semelhantes aos que a visão humana nos 

permite. 

 Ela pode ser considerada como um sistema onde se tem a entrada de uma imagem que sofre 

um processamento e resulta na saída de informações de interpretação da imagem original completa 

ou parcial. São exemplos, a análise computacional de imagens de satélite, processamento de imagens 

médicas, análise morfológica de células, reconhecimento de placas em radares fotográficos, 

reconhecimento e sintetização de faces humanas etc. 

1.3.4.5. Conceitos de processamento de imagens 

 O desenvolvimento dos procedimentos ligados à visão computacional normalmente precisa de 

uma etapa inicial conhecida como pré-processamento para retirar informações indesejadas ou 

parâmetros desregulados. Os elementos de aquisição de imagens podem estar sujeitos a diversas 

fontes de ruído do ambiente que podem inviabilizar um processamento em tempo real se técnicas de 

filtragem não forem incluídas. 

 Ruídos são sinais oriundos de fontes diversas que afetam o sinal original impondo interferências 

não desejadas. Ele pode ser resultado da escolha errônea de um sensor, características da iluminação 

do ambiente, condições climáticas no momento da aquisição, orientação do campo de visão com 
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relação ao objeto de interesse. Para resolver este problema são aplicados filtros logo após a aquisição 

da imagem para remover os ruídos decorrentes da mesma.  

 A figura 4 apresenta diferentes tipos de ruído na imagem e a imagem original com os ruídos 

extraídos. Neste conjunto de imagens é possível visualizar um ruído do tipo Gaussiano na imagem [A], 

um ruído do tipo Salt & Pepper na imagem [B], um ruído do tipo Speckle na imagem [C] e a imagem 

filtrada em [D] que é resultado do processo de filtragem adequado de qualquer uma das imagens com 

ruído. 

  

  
Figura 4 - Exemplo de aplicação de filtros para remoção de ruídos. 

 Uma imagem pode ser descrita por seu domínio espacial, onde os métodos de processamento 

no domínio espacial envolvem a manipulação direta dos elementos da imagem conhecidos como 

pixels. Este processamento é formalmente descrito pela expressão 𝑔(𝑥, 𝑦) = ℸ[𝑓(𝑥, 𝑦)]; onde 𝑓(𝑥, 𝑦) 

representa a imagem original a ser processada, ℸ[… ] representa a transformação a ser realizada na 

imagem e 𝑔(𝑥, 𝑦) representa o domínio espacial da imagem final ou imagem transformada.  

 Neste contexto, a filtragem é a técnica empregada para remover informações indesejadas 

(ruídos) em uma imagem. Os filtros podem ser utilizados de duas formas diferenciadas, os filtros 

espaciais e os filtros de frequência. A filtragem espacial envolve o uso de filtros que são aplicados 
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diretamente na imagem, já a filtragem em frequência envolve a aplicação de uma transformada para 

levar a imagem para o domínio da frequência, normalmente pela aplicação da transformada de Fourier 

discreta, sua filtragem neste domínio e a aplicação da anti-transformada para retornar a imagem ao 

domínio do espaço.  

 Na filtragem espacial é importante lembrar que a imposição de uma transformação envolve a 

influência dos pixels vizinhos, ou seja, a transformação considera os pixels que se encontram ao redor 

da posição (x,y).  

 A vizinhança é uma área definida pela região retangular ou quadrada de tamanho ímpar. A 

figura 5 apresenta alguns exemplos de vizinhança de tamanhos variados que são empregados nas 

matrizes de transformação conhecidas como máscaras. 

 
Figura 5 - Máscaras de transformação de tamanhos diferentes e lado ímpar. 

 Existem transformações de características especiais, tal como a transformação de intensidade, 

pois trabalha com uma máscara de tamanho 1x1, ou seja, nesta transformação apenas um pixel é 

suficiente para determinar o valor na imagem a ser processada. Os valores dos coeficientes das 

máscaras determinam a necessidade de processamento a ser produzida. 

 Este tipo de transformação pode ser aplicada a uma parte da imagem ou a ela toda. Um grande 

exemplo deste procedimento é a binarização de imagens que usa um valor de corte (k) para 

transformar a imagem encontrando componentes conexos e isolando objetos de interesse, com uma 

relação definida na expressão [1] apresentada: 

𝑔(𝑥, 𝑦) = {
1, 𝑠𝑒 𝑓(𝑥, 𝑦) ≥ 𝑘
0 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟á𝑟𝑖𝑜

} [1] 

 

 Apesar de ser utilizada em muitas aplicações, a transformação de binarização é abrupta 

conforme é possível perceber na figura 6, onde na imagem [A] tem-se a imagem original convertida 

em tons de cinza apresentando a sua Luminância, já na imagem [B] tem-se a imagem binarizada 

segundo a expressão apresentada em [1]. 
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Figura 6 - Exemplo de Transformação de binarização. 

 Uma alternativa interessante para a binarização envolve a determinação do limiar de corte 

(Threshold) que permite transformações menos abruptas. 

 Além disso, existem transformações equivalentes que permitem resultados melhores 

dependendo da aplicação, como por exemplo, a função de realce de contraste apresentada como 

equação [2]: 

𝑔(𝑥, 𝑦) =
1

1 + (
𝑚

𝑓(𝑥, 𝑦)
)
𝐸 

[2] 

 Na expressão é possível identificar os parâmetros: 

 m: representa o valor médio da região onde será aplicado o realce de contraste; 

 E: representa a inclinação da curva de realce. 

 Esta função também limita os valores de cor a uma faixa de valores entre 0 e 1, mas possui 

valores intermediários no contraste da imagem resultado. 

 

 
Figura 7 - Exemplo de aplicação da Função de Realce de Contraste. 
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 No processamento de imagens o histograma é uma ferramenta de grande aplicação prática, das 

quais se cita a compressão de imagens, a segmentação de imagens ou a descrição de imagens. Um 

histograma é definido com base nos valores de intensidade de cor dos pixels. 

ℎ(𝐼𝑘) = 𝑛𝑘  [3] 

 

 De acordo com a expressão [3], para uma imagem I cada pixel possui uma intensidade 𝐼𝑘 

(intensidade de valor k) com valores entre 0 e G, 𝑛𝑘 é o número de pixels na imagem com a mesma 

intensidade k. Uma aplicação prática do histograma é promover a equalização do histograma que é 

melhor traduzida na operação de promover uma melhor distribuição de intensidades ao longo da 

imagem mapeamento um intervalo pequeno (pouco contraste) em um intervalo maior (muito 

contraste). A figura 7 representa o cálculo do histograma de uma imagem genérica apresentada como 

valores numéricos, conforme discutido em Souza et. al. (2010). 

 
Figura 8 - Exemplo de determinação de histograma. 

 A equalização de um histograma discreta pode ser definida pela expressão [4] abaixo: 

ℎ𝑒𝑞(𝑘) =
(𝐿 − 1)

𝑀𝑁
∑𝑛𝑗

𝑘

𝑗=0

 [4] 

 Onde: 

 L: quantidade de níveis de cores ou de tons de cinza existentes na imagem; 

 M: dimensão horizontal da imagem em pixels; 

 N: dimensão vertical da imagem em pixels. 

 Na figura 9 apresenta-se uma imagem com mais detalhes e combinações de tons de cinza 

(esquerda) sendo processada com o método de equalização de histograma (direita) com seus 

respectivos histogramas abaixo de cada uma delas. É importante perceber a acentuação dos detalhes 

e o aumento de brilho em alguns elementos da imagem, pois este processo com base na expressão [4] 

promove a distribuição dos níveis de cores ou tons de cinza em todo o espectro do histograma da 

imagem permitindo assim salientar detalhes da imagem. 

0 0 0 1 1 

0 0 1 1 2 

0 1 1 2 3 

1 1 2 3 3 

1 2 3 3 3 
24% 36% 16% 24% p(I)= 

6 9 4 6 h(I)= 

0 1 2 3 
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Figura 9 - Exemplo de histograma de imagem colorida e sua equalização. 

 A técnica de equalização de histograma já auxilia o processamento de imagens digitais em 

muitos casos, mas existe uma técnica alternativa que pode auxiliar no reconhecimento de elementos 

mais finos e pode representar um ganho considerável dependendo da aplicação. 

 Esta técnica é conhecida como CLAHE (Constrast Limited Adaptive Histogram Equalization – 

Equalização de Histograma Adaptativo Limitado pelo Contraste), neste caso a imagem é dividida em 

pequenos blocos conhecidos como “tiles” e ao processo de equalização ocorre em cada um destes 

blocos e para que o ruído não influencie negativamente o processamento é considerado o contraste 

limitante. 

 Isso implica que ao definir o limite de contraste calculado com base no histograma os pixels 

com valores acima deste limite são recortados e distribuídos uniformemente para os outros blocos 

antes de promover a equalização e no final é realizada uma interpolação bilinear para remover 

excessos fronteiriços. 

 A figura 10 apresenta uma comparação entre os métodos de Equalização de Histograma padrão 

(à esquerda) e o método de Equalização de Histograma Adaptativo (à direita) mostrando a diferença 

entre as imagens finais e seus respectivos Histogramas. 
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Figura 10 - Comparação Equalização de Histograma padrão e Equalização por CLAHE. 

 

 Analisando a figura 10 é possível verificar que o método adaptativo permitiu salientar melhor 

as regiões limítrofes da imagem, tais como, divisão entre piso e parede, proximidades da grade na 

imagem. Além disso, a imagem não extrapolou o nível de branco resultando em uma imagem que 

permite uma melhor análise de seus elementos. 

 Além dos métodos apresentados até o presente momento, outras técnicas de filtragem podem 

ser empregadas para que seus efeitos combinados possam ser melhor utilizados para os objetivos de 

cada projeto. 

 Assim, a filtragem de imagens no domínio espacial pode envolver conceitos como correlação e 

convolução, além de algumas operações mais comuns como média, mediana, moda, mínimo e 

máximo; estes filtros são conhecidos como filtros estatísticos. Alguns exemplos de aplicação deste tipo 

de filtro são apresentados na figura 11, na imagem [A] tem-se a figura original sendo processada com 

um Filtro de Médias em [B], um Filtro de Log em [C] e um Filtro de Melhoria de Contraste em [D]. 
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Figura 11 - Exemplo de aplicação de filtros no domínio espacial. 

 O funcionamento básico da transformação por correlação envolve a definição da dimensão da 

máscara e os valores em cada posição da mesma. Com isso definido aplica-se a máscara com o ponto 

central na posição (x, y) desejada da imagem promovendo-se o produto entre o valor de cada posição 

da máscara com a respectiva posição da imagem, somando-se os valores obtidos cujo resultado 

substitui a posição (x, y) em questão. O desenvolvimento básico da operação de correlação é 

apresentado no exemplo exposto na figura 12. 

 
Figura 12 - Exemplo do processo de correlação. 
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 Já a aplicação de um filtro de média envolve um filtro do tipo passa-baixa que promove a 

suavização da imagem em estudo e redução dos ruídos de forma que as transições grotescas relativas 

às frequências mais altas sejam suavizadas. O grande problema deste método é a possibilidade de 

borramento da imagem original pela remoção de detalhes da imagem. A expressão que descreve um 

filtro de média é dada na expressão [5]. 

 

ℎ(𝑖, 𝑗) =

{
 
 

 
 1

𝑚𝑛
, 𝑠𝑒 |𝑖| <

𝑚

2
 𝑒 |𝑗| <

𝑛

2

0, 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟á𝑟𝑖𝑜

 [5] 

 

 Os demais filtros estatísticos são utilizados como forma de evitar uma suavização homogênea 

da imagem que possa causa borramento, pois não são lineares. Como exemplo pode-se citar o filtro da 

mediana onde os valores dos pixels são ordenados e o valor do pixel que ocupa a posição mediana é 

definido para a posição (x, y) da imagem em processamento.  

 O uso do filtro de mínimo substitui o valor do pixel da posição (x, y) pelo valor mínimo da 

máscara, enquanto o filtro de máximo faz o mesmo procedimento para o valor máximo da máscara. O 

primeiro leva ao escurecimento da imagem e o segundo ao clareamento da imagem. 

 A aplicação do filtro de moda envolve a homogeneização dos valores dos pixels da imagem em 

processamento, pois substitui o pixel de trabalho (x, y) com o valor que ocorre com maior frequência 

dentro da região da máscara. 

 Outra variedade de filtro muito utilizado para o processamento de imagens são os filtros 

Gaussianos, onde os valores da máscara para o processamento são definidos por uma função 

bidimensional Gaussiana discreta. Essa função Gaussiana possui média zero e desvio padrão  sendo 

uma distribuição Gaussiana onde o pixel central da máscara possui maior peso que seus vizinhos e os 

pixels externos da máscara têm o menor peso da máscara, conforme apresentado na equação [6] 

abaixo: 

 

𝐺𝑎𝑢𝑠𝑠(𝑥, 𝑦) =
1

2𝜋𝜎2
𝑒
(
−(𝑥2+𝑦2)

2𝜎2
⁄ )

 [6] 

 

 Os filtros Gaussianos são filtros de média sendo aplicados para suavização da imagem de forma 

simétrica e ponderada. Uma das máscaras gaussianas mais utilizadas é definida na figura 13. 
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Figura 13 - Exemplo de Filtro Gaussiano. 

 Como a imposição de filtros envolve o evidenciamento ou redução de aspectos da imagem que 

pode incluir o próprio ruído, os quais são introduzidos no momento de aquisição de dados nos 

processos de digitalização e quantização dos dados ou no resultado de processos de compressão de 

imagens ou ainda durante a transmissão de dados entre componentes. Em especial, o uso do filtro 

gaussiano envolve a convolução com uma matriz de base, como apresentada na figura 13, baseado 

num desvio padrão desejado para o efeito na imagem. 

 

 Na figura 14 são apresentadas imagens comparativas de diversos filtros para que seja possível 

um efeito comparativo mais adequado. Dependendo do objetivo do processamento deve ser escolhido 

o filtro mais adequado à aplicação o que pode envolver características de volume de dados e precisão 

dos resultados envolvidos. 

 

 Ainda na figura 14 na imagem [A] é apresentada a imagem original a ser processada que 

encontra definida em termos de luminância. Na imagem [B] é aplicado um filtro Laplaciano onde é 

possível verificar o destaque das bordas da imagem com traços de variação da iluminação do ambiente. 

Na imagem [C] é apresentada a imagem após a aplicação de um filtro Gaussiano onde é possível 

verificar que as mudanças na imagem não são consideráveis, apenas com algumas porções da imagem 

um pouco mais opacas. 

 

 Na imagem 14 [D] a aplicação de um filtro Sobel permite evidenciar as bordas com uma 

aparência quase tridimensional, já na imagem [E] o filtro Prewitt apresenta um evidenciamento 

semelhante, mas com menos detalhes e um pouco mais escura. A imagem [F] apresenta o filtro Canny 

que resulta em uma opção menos embaçada do evidenciamento de bordas e linhas fortes de detecção 

de bordas, o que pode representar um destaque importante para o reconhecimento de marcos 

naturais. 
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Figura 14 - Sequência de imagens que representam a aplicação de filtros 2D. 

 A aplicação de filtros no domínio da frequência envolve o uso da Transformada de Fourier 

Discreta, este processo realiza a transformação da imagem representando-a em função de uma soma 

ponderada infinita de senóides. Isso significa que mudanças rápidas de cores na imagem são definidas 

como frequências altas enquanto as mudanças suaves representam as frequências baixas.  

A aplicação da Transformada de Fourier ou filtragem no domínio da frequência tem seu 

fundamento no Teorema da Convolução sendo definida como expressa nas equações [7] (contínua) e 

[8] (discreta) abaixo. 
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ℱ(𝑢, 𝑣) = ∫ ∫ 𝑓(𝑥, 𝑦)𝑒−𝑗2𝜋(𝑢𝑥+𝑣𝑦)
∞

−∞

∞

−∞

 [7] 

ℱ(𝑢, 𝑣) = ∑ ∑𝑓(𝑥, 𝑦)𝑒−𝑗2𝜋(
𝑢𝑥

𝑀⁄ +
𝑣𝑦

𝑁⁄ )

𝑁−1

𝑦=0

𝑀−1

𝑥=0

 [8] 

 

 O processamento de imagens digitais baseado em algoritmos no domínio da frequência é 

desenvolvido em três fases bem definidas, que são: 

1. Passagem do domínio espacial para o domínio da frequência com o uso da Transforma de Fourier; 

2. Realização das operações necessárias na imagem alvo; 

3. Retorno da imagem para o domínio espacial com o uso da Transformada Inversa de Fourier. 

 A aplicação da Transformação de Fourier Discreta, também conhecida como DFT (Discrete 

Fourier Transform), é normalmente implementada computacionalmente que, para melhorar o 

desempenho computacional, é modificada para o método da FFT (Fast Fourier Transform), conhecida 

como Transformada Rápida da Fourier, tanto para sistemas computacionais como para sistemas 

embarcados. 

 É importante salientar que não existe perda de informação da imagem na troca de domínios 

(espacial frequência), ou seja, a representação no domínio da frequência apresenta as mudanças 

com relação a informação de variação de frequência de cores na imagem. Isso significa que as 

frequências estão relacionadas com as taxas espaciais de variação de intensidade de tons e cores, isso 

pode ser percebido na figura 15. 

 Na figura 15 à direita, tem-se a visão da Transformada de Fourier da imagem da esquerda com 

uma escala de cores apresentando as frequências mais altas como cores na faixa do amarelo para o 

vermelho e as frequências mais baixas como cores na faixa do azul até o verde. 

 
Figura 15 - Imagem original e sua visão em frequência após aplicação de Fourier. 
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 De acordo com Gonzalez e Woods (2000), o processo de aplicação da Transformada de Fourier 

promove a decomposição de uma função no espaço em um somatório de senos e cossenos calculando 

sua distribuição em forma de amplitudes, frequências e fases desses senos e cossenos. 

 Conforme discutido por Marques Filho e Vieira Neto (1999), este procedimento de trabalho no 

domínio da frequência de Fourier define dois conceitos importantes que caracterizam os filtros, que 

são: 

 Filtros passa-baixa: são aqueles que eliminam ou suavizam componentes de frequência alta. 

Isso significa que, como componentes de frequência alta representam as regiões de bordas ou 

detalhes finos da imagem em processamento, o uso deste tipo de filtro ocasiona uma 

suavização da imagem que normalmente resulta em imagens embaçadas ou como pouca 

nitidez. 

 Filtro passa-alta: são aqueles que eliminam ou suavizam componentes de frequência baixa da 

imagem. Normalmente isso resulta no realce de bordas e regiões da imagem que tem alto 

contraste. 

1.3.5. Visão Robótica 

 A visão robótica utiliza os conceitos da visão computacional juntamente com sensores e robôs 

para que os dispositivos robóticos tenham uma percepção visual do ambiente onde se encontram. 

Sendo assim, a visão computacional é a área de estudos que aplica o processamento digital de imagens 

para resolver problemas diversos. 

 De acordo com Rudek et al (2001), tecnologias voltadas à visão computacional têm sido 

aplicadas com grande sucesso em diversas aplicações relevantes na medicina, astronomia, segurança 

de dados e informações, sensoriamento remoto etc. 

 Técnicas de histograma são discutidas nos trabalhos de Ulrich e Nourbaksh (2000), Zhou et al. 

(2003) e Shen e Hu (2006). Já as técnicas de visão computacional para detecção de bordas baseadas 

em derivadas de primeira e segunda ordem podem ser encontradas nos trabalhos de Moravec (1980), 

Canny (1986), Harris e Stephens (1988) e Rosten e Drummond (2006). Além de trabalhos baseados no 

domínio da frequência de Fourier nos conhecidos métodos Laplaciano do Gaussiano (LoG) e Diferença 

de Gaussianos (DoG). 

 As aplicações dos sistemas de visão robótica na indústria são cada vez mais comuns em diversas 

fases do processo produtivo dos quais se destaca a orientação da translação de robôs, automação de 

tarefas ligadas as células de manufatura flexível, planejamento e controle de produção, controle de 

qualidade, processos de montagem e soldagem de componentes e peças etc. 
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 Segundo Foresti (2006), robôs equipados com sistema de visão artificial possuem maior 

flexibilidade, autonomia e melhoria em sua inteligência artificial com base na captura, processamento 

e interpretação de imagens de objetos. Eles são capazes de melhorar a sua interação com o meio de 

trabalho respondendo em tempo real às alterações operacionais impostas. 

 As abordagens de aplicação da visão computacional podem ser classificadas em 

particularmente dois grupos: 

 Visão monocular: metodologia de captura baseada em uma câmera simples que permite 

processar a imagem destacando a posição e a direção dos objetos dentro de um campo de 

visão. Este tipo de processamento pode resultar no conhecimento da forma, das cores e das 

dimensões de elementos da imagem. 

 Visão estereoscópica: também conhecida como visão estéreo, é a metodologia de captura 

baseada em duas câmeras com um deslocamento conhecido entre elas. Este artifício permite 

reconhecer um objeto com uma percepção tridimensional, pois a noção da profundidade é 

evidenciada. 

 Em qualquer uma das abordagens destacadas acima são aplicadas ferramentas computacionais 

para atingir o objetivo proposto. Essas ferramentas computacionais são parte da ciência conhecida 

como Computação Gráfica, a qual estuda a geração, manipulação, interpretação de modelos e imagens 

de objetos utilizando o computador. A computação gráfica conta com modelos e métodos de uma 

variedade de áreas de estudo que envolvem a física, a matemática, a engenharia etc. 

 Uma câmera estéreo tem seu funcionamento semelhante ao olho humano onde duas lentes 

deslocadas capturam imagens similares. Como existe um pequeno deslocamento entre as imagens 

capturadas é possível reconhecer um objeto com a noção de profundidade. As imagens adquiridas com 

esta configuração de câmeras permite, após a remoção de distorções e retificações necessárias, aplicar 

um método estéreo na busca de pontos correspondentes para gerar um mapa de disparidades. Este 

processo possui alguns problemas que precisam ser destacados, sendo: 

 Proximidade: caso a imagem esteja muito próxima da câmera será capturada apenas por uma 

lente, agora caso a imagem esteja muito distante a diferença entre as imagens se torna nula. 

Isso resulta na inviabilização do método, pois a disparidade se torna nula. 

 Iluminação: a necessidade de uma boa iluminação pode representar uma grande dificuldade no 

reconhecimento dos elementos do ambiente. 

 Sendo assim, pode-se concluir que a escolha do sistema de visão a ser empregado em sistema 

de visão robótico deve ser baseada tanto na necessidade de detalhes necessários ao trabalho do robô 

como na complexidade do hardware e software que necessitará ser implementado para promover o 

controle. 
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 De acordo com Marques Filho e Vieira Neto (1999), neste ponto o grande desafio imposto é 

promover um sistema de visão artificial semelhante à visão humana trabalhando em diferentes 

condições de luminosidade e contraste, sem perder a sua capacidade de interpretar a cena capturada. 

 

1.3.6. Técnicas de visão robótica para robôs móveis  

 A visão robótica aplica os conceitos de visão computacional para desenvolver a movimentação 

ou o trabalho de um elemento robótico. Normalmente, nestes sistemas a localização do veículo é 

obtida com base no processamento de imagens e computação gráfica ao adquirir imagens em tempo 

real utilizando uma ou mais câmeras montadas na estrutura destes robôs.  

 Por ser uma área grandemente explorada na atualidade existem muitas linhas de pesquisa que 

orientam os trabalhos e desenvolvimentos na área de robótica móvel, conforme exposto por DeSouza 

e Kak (2002) e apresentado na figura 16. 

 
Figura 16 - Linhas de pesquisa em Visão Computacional aplicada à Robótica Móvel. [DeSouza e Kak, 2002] 

 A aplicação de técnicas de visão robótica pode tirar proveito de diversos algoritmos de 

processamento digital de imagens, os quais podem ser combinados para buscar o objetivo desejado. 

Entre os diversos algoritmos disponíveis, serão discutidos no presente trabalho, aqueles que têm 

potencialidade de ser aplicados para auxiliar no desenvolvimento da estratégia de movimentação do 

robô, reconhecimento de obstáculo e estimativa de seu tamanho. 

 Os desenvolvimentos na aplicação da visão computacional na robótica móvel envolvem 

trabalhos com diferentes estratégias e combinação de elementos. 

 Para o trabalho de Cucchiara et al (2007), a visão estéreo é aplicada para o reconhecimento de 

linhas paralelas e perpendiculares aos eixos coordenados é a estratégia para a correção da postura do 
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robô. A aplicação da visão estereoscópica é processada para calcular a distância entre as marcações e 

promover a correção da posição cartesiana do robô. 

 No trabalho de Yu et al. (2008), é possível verificar a aplicação da visão computacional em um 

sistema de navegação de um AGV para que o mecanismo percorra uma linha pintada no solo. O projeto 

utiliza um dispositivo de captura com visão monocular e processamento através de um DSP para 

calcular a distância e a postura do veículo com relação a linha de base. O sistema também utiliza a 

visão computacional para reconhecer marcações em forma de algarismos arábicos posicionados em 

pontos estratégicos para definir comandos de parada, por exemplo. 

 Já no trabalho de Carvalho et. al. (2008), a aplicação de uma câmera de captura na lateral do 

protótipo de AGV é utilizada para identificar e reconhecer marcas visuais em forma de código de barras. 

Com base nisso, o algoritmo envolvido realiza o processamento da imagem com o intuito de calcular a 

distância e a orientação do robô em relação a marca em questão. Esta abordagem envolve a localização 

absoluta com base na detecção do código, mas tem um funcionamento limitado às proximidades 

destas marcações.  

 Para o reconhecimento do caminho disponível no ambiente é possível combinar ou utilizar 

muitos algoritmos com abordagens diferenciadas. Uma das formas mais comuns de reconhecimento 

de direção disponível para o movimento em um ambiente desconhecido é a utilização do método por 

ponto de fuga. Como discutido nos trabalhos de Vassalo (1998), Zhang e Russel (2005), Shi e 

Samarabandu (2006) este método é aplicado definindo-se um conjunto de retas paralelas ao eixo de 

base que podem ser encontradas por transformadas específicas ou através do reconhecimento de 

traçados no solo ou piso. Estas retas são traçadas e a sua interseção permite definir o ponto de fuga 

desejado. 

 O uso de métodos baseados em reconhecimento do ambiente (odometria) para navegação e 

em descritores SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) pode ser encontrado nos trabalhos de 

Gonçalves et al. (2005), Folkesson et al. (2005), Mouragnon et al. (2006), Jensfelt et al. (2006), Zhenne 

e Saramabandu (2006). 

 Como as técnicas, suas variações e combinações são muitas o presente trabalho irá concentrar 

sua apresentação nos filtros, transformadas e técnicas que podem ser exploradas no desenvolvimento 

do projeto em questão. Desta forma, apresenta-se abaixo os principais elementos de suporte para o 

desenvolvimento do projeto deste trabalho. 
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1.3.6.1. Filtro de Canny 

 O filtro de Canny, também conhecido como Detector de Bordas Canny, é um operador de 

detecção de bordas que utiliza um algoritmo de múltiplos estágios para detectar uma grande faixa de 

bordas em uma imagem. Ele foi desenvolvido por John F. Canny no ano de 1986 e apresentado no 

artigo Computational Approach to Edge Detection. 

 De acordo com Canny (1986), o principal objetivo do trabalho foi descobrir o algoritmo de 

detecção de bordas ótimo que envolve uma boa detecção com baixa taxa de erros, uma boa localização 

com uma resposta mínima entre os pixels e a realidade da imagem sem apresentar bordas falsas. 

 A função ótima do algoritmo de Canny envolve a soma de quatro termos exponenciais que 

podem ser aproximados pela primeira derivada da Gaussiana. O processo deste algoritmo envolve 

quatro etapas, que são: 

1. Desfocagem Gaussiana: processo aplicado para remover ruídos da imagem que podem ser resultantes 

da aquisição ou da má iluminação, principalmente ruídos do tipo salpico (Speckles). 

2. Operador Gradiente: aplicação deste operador para obtenção das intensidades e direção dos gradientes 

da imagem. 

3. Supressão de não máximos: processo para definir se o pixel é melhor candidato do que seus vizinhos. 

4. Limiar de Histerese: permite filtrar e definir o início e o fim das bordas. 

 

 Desta forma, o processo é iniciado com a redução de ruído realizando-se a convolução entre a 

imagem e um filtro Gaussiano, por exemplo a expressão [9] apresenta esta operação de convolução 

(simbolizada pelo asterisco [*]) com um filtro 5x5 e 𝜎 = 1.4, sabendo-se que Io representa a imagem 

original e Ib a imagem após a aplicação. 

 

𝐼𝑏 =
1

159
∙

[
 
 
 
 
2 4 5 4 2
4 9 12 9 4
5 12 15 12 5
4 9 12 9 4
2 4 5 4 2]

 
 
 
 

∗ 𝐼𝑜 [9] 

 

 A figura 17 apresenta esta primeira fase do algoritmo de Canny com a imagem original do lado 

esquerdo e a imagem resultado após a aplicação do Filtro Gaussiano apresentado na expressão [9]. 

Este filtro dá a impressão da imagem final está “borrada” quando comparada com a imagem original. 
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Figura 17 - Fase inicial do algoritmo de Canny. 

 Como as bordas da imagem podem ter diversas direções o algoritmo aplica filtros de detecção 

de bordas horizontal, vertical e diagonal na imagem desfocada. Neste procedimento o operador de 

detecção de bordas retorna um valor para a primeira derivada na direção horizontal aplicando-se a 

matriz de transformação da expressão [10] e na direção vertical com base na expressão [11]. O 

processamento dos gradientes em cada direção pode ser verificado na figura 18. 

𝐺𝑥 = [
−1 0 1
−2 0 2
−1 0 1

] [10] 

𝐺𝑦 = [
−1 −2 −1
0 0 0
1 2 1

] [11] 

 

  
Figura 18 - Intensidade dos Gradientes nas direções X e Y, respectivamente. 
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 Com isso cada gradiente de borda pode ser combinado pela expressão [12] para determinar a 

magnitude do gradiente e sua respectiva direção conforme a expressão [13]. O gradiente resultante 

pode ser verificado na figura 19. 

𝐺 = √𝐺𝑥2 + 𝐺𝑦2 [12] 

𝜃 = 𝑡𝑎𝑛−1 (
𝐺𝑦

𝐺𝑋
) [13] 

 

 
Figura 19 - Magnitude do Gradiente resultante. 

 O ângulo de direção das bordas é arredondado para um dos quatro ângulos representativos 

sendo 0º (horizontal), 45º (diagonal ascendente à direita), 90º (vertical) e 135º (diagonal ascendente à 

esquerda), por exemplo. 

 Agora é necessário promover a supressão de não máximos com uma técnica de desbaste de 

bordas. Usando como base o gradiente estimado da imagem é possível determinar se a magnitude do 

gradiente resulta em um local de máximo na direção do gradiente. Neste processo, o algoritmo 

categoriza a direção do gradiente em um pequeno grupo de direções discretas e movimenta o filtro 

3x3 aplicando-o para gerar a saída do passo anterior. 

 Em implementações mais sofisticadas uma interpolação linear é usada entre os dois pixels 

vizinhos que transpõe a direção do gradiente. A figura 20 representa a imagem com a realização da 

supressão de não máximos. Os gradientes de grande intensidade são considerados os mais prováveis 

de serem bordas do que aqueles de pequena intensidade. 
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Figura 20 - Detalhe da supressão de não máximos no algoritmo de Canny. 

 A dificuldade de definir um limite para separar estes dois grupos levou Canny a usar a 

limiarização com histerese. Este tipo de operação a aplicação de um limiar superior e um limiar inferior. 

A ideia neste caso envolve a suposição que as bordas mais importantes devem ocorrer ao longo de 

curvas contínuas nas quais é possível perseguir uma seção tênue de determinada linha e produz 

gradientes de valores altos. O limiar alto marca as bordas e o limite inferior permite marcas bordas 

fracas que podem representar pontos de partida. 

 A figura 21 apresenta a aplicação do limiar de histerese na imagem de exemplo após o processo 

de supressão. 

 
Figura 21 - Passo final que envolve a aplicação do limiar de histerese. 
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1.3.6.2. Transformada de Hough (HT) 

 Desenvolvida por Paulo Hough em 1962 a transformada de Hough foi patenteada pela IBM, seu 

objetivo inicial foi a detecção de características analiticamente representáveis em forma de primitivas 

de computação gráfica. Atualmente é muito utilizada em visão computacional e robótica para 

reconhecimento de características em imagens. 

 A transformada de Hough (HT – Hough Transform) é uma técnica muito utilizada para promover 

o reconhecimento de primitivas de computação gráfica em uma imagem ou vídeo, essas primitivas 

podem ser retas, círculos, elipses etc. Para isso ela usa como base uma versão binarizada da imagem 

original e aplica a transformações do gradiente para encontrar pontos na imagem que possam formar 

as primitivas discutidas. 

 Conforme Jain (1995), a ideia consiste em encontrar uma transformação que possa resultar no 

conjunto de todos os pontos que formam a primitiva desejada, ou seja, no caso de busca de uma reta 

de referência todos os pontos da mesma devem ser mapeados no espaço de parâmetros, também 

conhecido como espaço de Hough. 

 O processo envolve a definição de senóides, conforme a expressão [14], para cada pixel da 

imagem binarizada, isto é, a aplicação da HT promove a procura da reta de melhor ajuste nos pixels da 

imagem onde cada uma das infinitas retas que passam pelo pixel da posição P(x, y) está associado a 

um R(r, θ) que satisfaz a expressão [14]. 

𝑟 = 𝑥 ∙ cos(𝜃) + 𝑦 ∙ 𝑠𝑒𝑛(𝜃) [14] 

 Após traçar as senóides no chamado espaço de Hough pode-se encontrar a interseção das 

mesmas que resulta num ponto que faz parte da formação da reta de referência. 

 A grande popularidade no uso dessa transformada se resume a sua capacidade de reconhecer 

marcos naturais do ambiente, tais como, limiar piso-parede, linhas de rejunte de pisos, rodapés etc. 

Estes marcos possuem formas previamente definidas que são facilmente encontradas em imagens 

como retas, círculos e elipses. 

 Em particular as retas servem de base para a definição de linhas de base para encontrar planos, 

limiar entre paredes, portas, janelas etc. Uma reta possui uma equação básica definida por 𝑦 = 𝑚 ∙

𝑥 + 𝑐 cuja forma homogênea seria 𝐴𝑦 + 𝐵𝑥 + 1 = 0 sendo 𝐴 = −1 𝑐⁄  e 𝐵 = 𝑚 𝑐⁄ . Desta forma, os 

pontos colineares (xi, yi) definem uma reta (A, B). Isso implica na possibilidade de procurar os pontos 

(xi, yi) que pertencem a reta (A, B) ou procurar as retas (A, B) que passa pelos pontos (xi, yi), conforme 

apresentado na figura 22. 
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 Alguns problemas da aplicação desta transformada devem ser verificados, que são: 

 Rasterização de retas no espaço dual pode levar a erros; 

 Parametrização cartesiana pode não ser adequada por levar a parâmetros que permitem infinitos 

valores. 

 Assim, para o caso de busca de retas de referência aplica-se a equação [9] com 𝜃 ∈ [0, 𝜋] e 𝑟 ∈

[0, √2𝑁]. 

 
Figura 22 - Conceito da HT para retas. 

 A aplicação da HT tem como principais vantagens ser menos complexa quando comparadas 

com outros métodos e o fato de ser tolerante a ruído, lacunas nas arestas e oclusões. Sua principal 

desvantagem é a impossibilidade de encontrar os extremos das arestas. 

 

 
Figura 23 - Aplicação da Transformada de Hough (HT). 

 A figura 23 apresenta duas situações de aplicação da HT onde na primeira linha e primeira 

coluna tem-se a imagem originalmente capturada e transformada em tons de cinza e na segunda 

coluna da mesma linha tem-se a imagem binarizada (detecção de bordas) com as linhas calculadas pela 

HT sendo salientadas em verde. Na segunda linha a primeira coluna apresenta a mesma imagem 

original mas com o histograma equalizado e na segunda coluna da mesma linha a aplicação da HT 

salientando-se as linhas calculadas em verde. 

θ 
x 

y 
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 É possível perceber que por questões de iluminação de ambiente a equalização aumentou os 

detalhes de arestas verticais, mas reduziu os detalhes de detecção do rodapé. 

 

 
Figura 24 - Aplicação da HT com um método diferenciado de detecção de bordas. 

 Já na figura 24, a detecção de bordas aplica o algoritmo de Canny que aumenta os detalhes na 

imagem aquisitada. Com isso são evidenciados os ruídos de captura onde a aplicação da HT na imagem 

original não resulta em uma situação aceitável. Já na imagem equalizada os detalhes da parede vertical 

e dos rodapés são mais evidentes. 

1.3.6.3. Filtro de Kalman 

 Em 1960, Rudolf Emil Kalman desenvolveu e publicou um artigo que descrevia uma forma de 

solução recursiva para o problema de filtragem linear em manipulação de dados discretos. Conforme 

discutido pelo próprio autor em Kalman (1960), uma classe de problemas de ordem teórica e prática 

de grande importância para as áreas de comunicações e controle envolve aqueles de natureza 

estatística. Alguns problemas a serem destacados envolvem a predição de sinais aleatórios, detecção 

de formas conhecidas de sinais (pulsos, senoidais etc.) na presença de ruído aleatório. 

 Com a evolução dos sistemas digitais e, principalmente, dos sistemas de computação digital, as 

aplicações do filtro de Kalman envolvem a resolução de problemas na área de navegação, monitoração 

de processos, economia, instrumentação para ambientes perigosos (usinas nucleares), reconstrução 

de sinais etc. 

 A aplicação deste filtro na área de robôs móveis envolve, normalmente, a fusão de diversos 

sensores para promover a determinação de uma estimativa ótima. Vinculado a modelos lineares 

juntamente com as características de imprecisão de sensores, um sistema pode aplicar este filtro para 

promover a modelagem de ruídos Gaussianos brancos e promover a fusão de dados obtidos de vários 
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sensores. Na área de Engenharia de Controle este filtro é aplicado nas características de visão 

computacional utilizado em radares e processamento digital de imagens meteorológicas, oceânicas e 

de superfície. Também é indicado para problemas voltados à estimação recursiva do vetor de estados 

na teoria de controle moderno para sistemas dinâmicos em diversas áreas da automação e controle 

de processos. 

 Em resumo, o uso do filtro de Kalman é usado como um algoritmo para desenvolvimento do 

cálculo de estados instantâneos para sistemas dinâmicos que possuem perturbações por ruído branco 

baseados em medidas linearmente relacionadas aos estados em estudo. 

 De acordo com Pinho et al. (2005), o Filtro de Kalman (FK) considera que a função densidade de 

probabilidade em cada instante de tempo segue uma distribuição normal permitindo que a aplicação 

do mesmo na estimação de um estado possa minimizar o quadrado da média do erro. 

 Isso significa que o uso deste filtro envolve a definição de um conjunto de equações de estados 

formadas com base nas informações sobre o comportamento do sistema. Chamada de modelagem no 

Espaço de Estados, sua definição pode ser resumida nas equações de diferenças apresentadas nas 

expressões [15] e [16] abaixo. 

𝑥(𝑘 + 1) = 𝐴(𝑘)𝑥(𝑘) + 𝐵(𝑘)𝑢(𝑘) + 𝑤(𝑘) [15] 

𝑦(𝑘) = 𝐶(𝑘)𝑥(𝑘) + 𝑣(𝑘) [16] 

 Onde, u(k) representa o vetor de entradas, y(k) representa o vetor de saídas, w(k) é o ruído do 

processo (incerteza do modelo) e v(k) representa o ruído das leituras. 

 Sua definição formal é dada por: sendo 𝑥𝑒(𝑘|𝑘 − 1) uma estimativa do vetor de estado no 

instante k calculado com base na informação anteriormente disponível no instante k-1 (predição 

temporal) e 𝑥𝑒(𝑘|𝑘) a atualização dessa estimativa no momento k, pode-se caracterizar o sistema 

como apresentado na figura 25 abaixo. 

 
Figura 25 - Visão sistêmica do filtro de Kalmann. 

SISTEMA 

FILTRO DE 

KALMAN 

u(k) y(k) 

x(k) 
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 Desta forma, o erro de estimação do processo é dado pelas expressões [17] e [18]. 

𝑒(𝑘|𝑘 − 1) = 𝑥(𝑘|𝑘) − 𝑥𝑒(𝑘|𝑘 − 1) [17] 

𝑒(𝑘|𝑘) = 𝑥(𝑘|𝑘) + 𝑥𝑒(𝑘|𝑘) [18] 

 

 Sabendo-se que as matrizes de covariância do sistema expressam o nível de incerteza 

respectivamente às estimativas (k|k e k|k-1) de 𝑥𝑒, elas são dadas pelas expressões [19] e [20]. 

𝑃(𝑘|𝑘 − 1) = 𝐸[𝑒(𝑘|𝑘 − 1) 𝑒𝑇(𝑘|𝑘 − 1)] [19] 

𝑃(𝑘|𝑘) = 𝐸[𝑒(𝑘|𝑘) 𝑒𝑇(𝑘|𝑘)] [20] 

 

 Em aplicações do filtro de Kalman o procedimento para correção das estimativas calculadas por 

predição temporal é definido pela expressão [21] abaixo. 

𝑥𝑒(𝑘|𝑘) = 𝑥𝑒(𝑘|𝑘 − 1) + 𝐾(𝑘)[𝑦(𝑘) − 𝐶(𝑘)𝑥𝑒(𝑘|𝑘 − 1)] [21] 

 

 Onde, K(k) é conhecida como ganho de Kalman e a expressão de diferença 𝑦(𝑘) −

𝐶(𝑘)𝑥𝑒(𝑘|𝑘 − 1) é conhecida como resíduo. 

 A obtenção da matriz de ganho de Kalman é realizada pela minimização da matriz de covariância 

P(k|k) com base na expressão [22]. 

𝐾(𝑘) = 𝑃(𝑘|𝑘 − 1)𝐶𝑇(𝑘)[𝐶(𝑘)𝑃(𝑘|𝑘 − 1)𝐶𝑇(𝑘) + 𝑉(𝑘)]−1 [22] 

 As conclusões na observação do cálculo da matriz de ganho de Kalman [K(k)] é que à medida 

que: 

  A variância do ruído [V(k)] sobre a saída diminui, o ganho de Kalman aumenta relativamente gerando 

impacto direto no resíduo: lim
𝑉→0

𝐾(𝑘) = (
1

𝐶(𝑘)
) 

 A matriz de covariância do erro 𝑃(𝑘|𝑘 − 1) diminui, o ganho de Kalman vai reduzir seu peso no resíduo: 

lim
𝑃(𝑘|𝑘−1)→0

𝐾(𝑘) = 0. 

 A implementação computacional do filtro de Kalman envolve duas etapas bem definidas que 

são: 

1. Predição: envolve o cálculo da predição temporal das estimativas do vetor de estado e da matriz de 

covariância com base na informação do procedimento no instante k-1 (estado anterior) e nos sinais de 

entrada aplicados; 

2. Atualização: envolve a correção das estimativas com base na leitura mais recente do sistema que está 

ligada ao instante k, ou seja, com a verificação com a compatibilidade do cálculo com a medida atual 

dos sensores. 
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1.3.7. Modelagem e controle de Robôs móveis  

1.3.7.1. Holonomia 

 A modelagem de robôs móveis é baseada na aplicação das equações físicas de sistemas 

mecânicos de forma a estabelecer a representação do robô em termos de equações cinemáticas e 

dinâmicas. Essas equações definem as características das limitações ou restrições do movimento dos 

elementos que compõem o sistema. 

 É possível estabelecer relações de dependência entre os parâmetros do sistema com base em 

𝑞, �̇� e 𝑡 onde q representa a coordenada generalizada e t o tempo. O conhecimento destas relações 

permite classificar o modelo do sistema como holonômico ou não-holonômico. 

 A holonomia é uma propriedade dos sistemas em que só existem vínculos holonômicos, ou seja, 

são sistemas caracterizados por vínculos que são expressos apenas por um número finito de equações. 

 Segundo Vitorino (1998), se for tomado como exemplo um braço manipulador cuja base é 

estática, os elementos que constituem o mesmo estão sujeitos apenas às restrições de contato 

geométrico entre si. Isso significa que essas relações não sofrem interferência da derivada no tempo 

dos parâmetros do sistema (�̇�). Neste caso, este sistema é holonômico e pode ser expresso, na forma 

genérica, por equações com o formato da expressão [23]: 

𝑓(𝑞, 𝑡) = 0 [23] 

 Para os casos de robôs móveis não-holonômicos baseados em movimentação por acionamento 

de rodas são definidos sistemas caracterizados por restrições que incluem determinadas condições 

cinemáticas de contato não integráveis. Isso implica no fato de que as expressões envolvem restrições 

não-holonômicas e são expressas, genericamente, por equações como a [24]. 

𝑓(𝑞, �̇�, 𝑡) = 0 [24] 

 Uma forma de comprovar o especificado acima com a aplicação de um método matemático é 

utilizando o teorema de Frobenius, conforme discutido em Slotine (1991 apud Vitorino, 1998). O 

teorema de Frobenius pode ser definido como: 

“Dado um sistema caracterizado por �̇� = 𝐵(𝑥) ∙ 𝑢 pode-se dizer que o mesmo é completamente 

integrável se: Posto(B1 B2 ... Bn) = Posto(B1 B2 ... Bn [Bi,Bj]).” 

 Onde, Bi, para i = 1, 2, ..., n; são as colunas B(x) e [𝐵𝑖, 𝐵𝑗] = ∇𝐵𝑗𝐵𝑖 − ∇𝐵𝑖𝐵𝑗 é conhecido como 

operador Colchete de Lie (Lei Bracket). 
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 Neste contexto, o espaço vetorial gerado por (B1 B2 ... Bn [Bi,Bj]) é conhecido como Control Lie 

Algebra do sistema �̇� = 𝐵(𝑥) ∙ 𝑢 e simbolizado por ∆(x) sendo a Involutiva Fechada da distribuição 

gerada por (B1 B2 ... Bn), considerado ∆0. 

 Aplicando-se o teorema de Frobenius ao modelo de estado de um robô móvel cujo modelo 

cinemático do chassi é definido por 𝑧�̇� = 𝐵(𝑧) ∙ 𝑢, tem-se o modelo [25]: 

𝑧𝑐 = [
𝑥
𝑦
0
]; 𝐵(𝑧) = [

−𝑠𝑒𝑛𝜃 0
𝑐𝑜𝑠𝜃 0
0 1

]; 𝑢 = [
𝜂1
𝜂2
] [25] 

 

 Neste caso, tem-se as colunas como definido em [26]. 

𝐵3 = [𝐵1, 𝐵2] = ∇𝐵2𝐵1 − ∇𝐵2𝐵1 [26] 

 

 A coluna adicional B3 é definida pelo Colchete de Lie, conforme a expressão [27]. 

𝐵3 = [
0 0 0
0 0 0
0 0 0

] ∙ [
−𝑠𝑒𝑛𝜃
𝑐𝑜𝑠𝜃
0

] − [
0 0 −𝑐𝑜𝑠𝜃
0 0 −𝑠𝑒𝑛𝜃
0 0 0

] ∙ [
0
0
1
] = 0 − [

−𝑐𝑜𝑠𝜃
−𝑠𝑒𝑛𝜃
0

] = [
𝑐𝑜𝑠𝜃
𝑠𝑒𝑛𝜃
0
] [27] 

 

 Assim, o cálculo do Posto permite verificar o teorema, conforme expressão [28]. 

𝑃𝑜𝑠𝑡𝑜 {[
−𝑠𝑒𝑛𝜃 0 𝑐𝑜𝑠𝜃
𝑐𝑜𝑠𝜃 0 𝑠𝑒𝑛𝜃
0 1 0

]} = 3 > 𝑃𝑜𝑠𝑡𝑜 {[
−𝑠𝑒𝑛𝜃 0
𝑐𝑜𝑠𝜃 0
0 1

]} = 2 [28] 

 

 Desta forma, pode-se concluir que o sistema �̇� = 𝐵(𝑧) ∙ 𝑢 é não-holonômico. 

 Segundo Chaimowicz (2006), um método prático para caracterização da holonomia de um 

sistema é baseado na quantidade de graus de liberdade atuados no mesmo, ou seja, se a quantidade 

de velocidades de atuação for menor do que o número de graus de liberdade o sistema é não 

holonômico, agora se forem iguais o sistema é holonômico e se for maior é dito redundante. 

 

1.3.7.2. Controlabilidade e Estabilização 

 A controlabilidade envolve a análise de quais dimensões (graus de liberdade) de um sistema 

podem ser verdadeiramente controladas a princípio. Já a estabilização envolve análise de estabilidade 

para um sistema em malha fechada, ou seja, um controle com realimentação. 
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 O conceito de controlabilidade de sistema dinâmicos pode ser definido como a dimensão 

calculada a partir do “Control Lie Algebra”. Isso implica que para um sistema caracterizado por �̇� =

𝐵(𝑥) ∙ 𝑢, a controlabilidade do sistema está diretamente relacionada com a dimensão de ∆(x), que é o 

espaço gerado por (B1 B2 ... Bn [Bi,Bj]). 

 Neste contexto, é possível expressar a propriedade de controlabilidade quando determinado 

estado x0 pode ser obtido, ou acessado, por intermédio de uma ação de controle finita u(t). 

Expressando a relação em termos axiomáticos é possível dizer que o sistema �̇� = 𝐵(𝑥) ∙ 𝑢 é localmente 

controlável em Rn se dim(∆(x))=n para ∀𝑥 ∈ 𝑅𝑛, conhecida como condição de controlabilidade de 

posto. 

 Para o caso de robôs móveis não holonômicos já foi calculado anteriormente que o posto 

calculado com base no teorema de Frobenius resulta em n=3 e que dim(∆(x))=3 (número de variáveis 

de estado que representam a dimensão do “Controle Lie Algebra”) é possível concluir que o sistema é 

controlável, pois dim(∆(x))=n. 

 No caso de sistemas lineares a controlabilidade e a estabilidade estão relacionadas, mas é 

importante lembrar que para sistemas não-lineares é necessário que fique claro a diferença entre o 

conceito de controlabilidade e o conceito de estabilidade quando se leva em consideração o controle 

baseado em leis com realimentação de estados. A propriedade de controlabilidade define que no 

espaço Rm é possível determinar uma lei de controle U(t) que permite levar o estado de um sistema de 

um valor inicial xi para um valor final xf. 

 Aliando o conceito acima com o proposto por Slotine (1991), a controlabilidade não permite 

garantir a existência de uma lei de controle suave com realimentação nos estados que permita ao 

sistema a convergência para o estado final zero, independente dos estados iniciais. 

 O estudo de robôs móveis não holonômicos, também conhecidos como robô tipo “Char”, 

permite definir, de maneira relativamente simples, uma estratégia de controle em malha aberta que 

compreenda a combinação de movimentos de translação e rotação. Neste caso, o controlador a ser 

projetado U(t) será dependente dos estados iniciais, o que significa que em casos reais o controle 

definido não conseguirá atingir o objetivo proposto. 

 Isso é consequência do projeto de controle em malha aberta baseado no modelo cinemático 

do robô móvel que é considerado muito simples quando comparado com o real por não ser robusto o 

suficiente frente a perturbações e incertezas do ambiente onde irá desenvolver seu movimento. 
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 Por esta razão, um controle baseado em malha fechada torna-se necessário frente a ação de 

perturbações do ambiente e erros ou aproximações de modelagem. Se for promovida a linearização 

do modelo do robô móvel em torno da origem pode-se dizer que se um sistema linear é controlável é 

garantida a existência de estabilidade local, conforme discutido por Vitorino (1998), Souza Junior e 

Hemerly (2003) e Ogata (2011). 

 Sendo assim, no estudo de Brocket (1983) é possível concluir que sistemas não holonômicos 

controláveis não podem ser estabilizados para uma configuração final de repouso através de leis 

suaves de realimentação nos estados.  

 Desta forma, a aplicação de leis de controles com realimentação nos estados tem sido foco de 

desenvolvimento para os estudiosos de controle automático como é possível perceber nos trabalhos 

de Dreger et al. (2001), Heinen (2002), Martins Filho et al. (2006), Almeida e Andrade (2008) e Gouvêa 

(2011). 

1.3.7.3. Realimentação 

 A realimentação é a técnica aplicada a um sistema de controle em malha fechada para 

promover o ajuste da entrada com base na comparação da saída com um valor ótimo (setpoint) dentro 

de um nível aceitável de erro. 

 Assim, os sistemas de controle podem ser classificados com relação a realimentação, como: 

 Open-loop: neste caso nenhuma realimentação é usada, ou seja, nenhum sensor é necessário 

para atingir o objetivo. 

 Feed-forward: para este tipo existe realimentação com base em sensores estrategicamente 

posicionados para perceber o ambiente de forma a permitir a atualização das variáveis do 

modelo a partir dos dados obtidos. 

 Feed-back: este tipo promove a realimentação contínua com base nos sensores para ajustar os 

atuadores a perseguir os níveis ótimos (setpoint) da estratégia de controle definida para o 

projeto. 

 

1.3.8. Estratégias de controle para robôs autônomos  

 Um dos grandes desafios enfrentados pela área de estudo de robôs móveis é a necessidade de 

projetar mecanismos que tenham a capacidade de interagir com elementos existentes no ambiente 

onde se encontra (obstáculos). 

 No projeto de dispositivos de robótica móvel as duas tarefas mais importantes são o 

planejamento da trajetória e sua operacionalização, ou seja, a sequência de ações para que o robô 

promova o seguimento da trajetória definida. 
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 A primeira tarefa envolve a determinação de um conjunto de parâmetros (posição e orientação) 

entre dois pontos a se movimentar (origem e destino) evitando colisões com os obstáculos no 

ambiente onde o robô deve se movimentar. 

 A segunda tarefa é baseada num sistema de controle projetado para definir o desenvolvimento 

do movimento o qual é normalmente baseado em controladores cinemáticos. Este controlador tem 

como objetivo seguir uma trajetória pré-definida pelas variáveis de posição e/ou velocidade das rodas 

no desenvolver do tempo. 

 O modelo cinemático de um robô móvel com rodas é um sistema multivariável tendo como 

variáveis de estado as posições x, y (coordenadas cartesianas) e a orientação θ do robô no mesmo 

plano. Como os robôs móveis com rodas tem um comportamento não holonômico a definição das 

expressões do modelo cinemático deve ser realizado em função das derivadas das variáveis de posição 

(x, y) conhecidas como restrições não holonômicas. 

 Desta forma, os robôs móveis autônomos tiram proveito de sensores estrategicamente 

posicionados para interagir com o ambiente. Essa interação resulta num ciclo de percepção-decisão 

que é utilizado pelo controle utilizado para leva-lo a cumprir a tarefa proposta. 

 

 Segundo Vitorino (1998), o processo de percepção-decisão envolve três tipos de estratégias, 

que são: 

 Estratégia reativa: o comportamento do robô é definido pelas leituras dos sensores que 

reproduzem os estímulos do ambiente; 

 Estratégia deliberativa: as leituras dos sensores são previamente processadas que resulta num 

comportamento também previamente definido; 

 Estratégia híbrida: compreende a combinação das duas estratégias anteriores. 

 

 Para desenvolver estas estratégias é preciso aplicar técnicas de controle com realimentação de 

forma a buscar a estabilidade do sistema que implique na forma mais apropriada para o 

desenvolvimento da tarefa definida para o robô móvel autônomo. 

 Conforme apresentado por Vitorino (1998), Heinen (2002) e Hirano (2006), os grandes marcos 

da evolução dos robôs móveis envolvendo o desenvolvimento do equipamento robótico e estratégias 

de controle, localização e seguimento de trajetórias são apresentados nas tabelas 1 e 2 abaixo. 
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Autor - Ano Nome Descrição 

Inteligent 

Autonomous Systems 

(1948 e 1949) 

Machina 

Speculatrix 

Assemelhados a tartarugas e tinham o nome de Elmer e Elsie, eles tinham a 

capacidade de explorar o ambiente ao redor com o apoio de sensores de luz que eram 

usados como base para a sua movimentação desviando de obstáculos no caminho. 

Universidade John 

Hopkins 

(1961 a 1963) 

Beast 

Robô baseado em sonar para se orientar. Também possuía a capacidade de buscar 

uma conexão de alimentação para recarregamento quando atingisse baixa carga nas 

baterias. 

Zadoc P. Deddrick  

(1868) 
Steam Man 

A ideia básica era desenvolver um mecanismo que pudesse caminhar como os seres 

humanos. O mecanismo era movido a vapor desenvolvendo um movimento como a 

caminhada ou corrida, o qual foi patenteado pelo inventor. 

Nils Nilsson (1969) 

Instituto de Pesquisas 

de Stanford 

SHAKEY 

Composto por dois motores de passo e cinemática diferencial para locomoção e 

sensores de distância, câmera de vídeo e sensores táteis. Comunicação com dois 

computadores por rádio e vídeo. Usava programas para percepção, modelagem e 

atuação no ambiente. Principal objetivo aplicações de Inteligência artificial. 

Hans Moravec (final da 

década de 1970) 
CART 

Promovia o desvio de obstáculos com o uso de câmera de vídeo, mas realizava o 

processo de forma muita lenta. Principal objetivo era promover o estudo de visão 

estéreo, mas ficou restrito pelas limitações de processamento dos recursos 

computacionais da época. 

LAAS (Toulouse - 

França)  

(final da década de 

1970) 

HILARE 

Uso de câmeras de vídeo, sensores de distância a laser e ultrassom para navegação. 

Planejamento da trajetória por representação poligonal do ambiente. Uso do ultrassom 

para evitar obstáculos próximos e da visão para detectar obstáculos distantes. Pesquisas 

em programação de robôs móveis e planejamento de movimento. Muito lento. 

União Soviética 

(1970) 
Lunokhod 1 Rover lunar usado para exploração da superfície lunar. 

Laboratório de Robôs 

Móveis (Carnegie-

Mellon) 

(1982) 

PLUTO Possui três rodas independentes para estudo de problemas de controle e estabilização. 

NEPTUNE 
Montagem em forma de triciclo com duas câmeras e 24 sensores de ultrassom 

distribuídos em seu perímetro. 

ILONATOR 

Estrutura em quatro rodas unidirecionais montadas simetricamente nos vértices de um 

retângulo que resulta em um movimento com 3 graus de liberdade. Rodas com 

encoders ópticos e comunicação com um computador para a troca de comandos de 

alto-nível. 

TERRAGATOR 
Com um motor a gasolina este robô se orienta visualmente pelas bordas da pista para 

se movimentar em estradas. 

Lozano-Pérez 

(1983) 

Região de 

Incerteza 

Método aplicado com a inclusão de obstáculos para a movimentação de robôs móveis 

com solução por grafos de visibilidade sendo considerado o primeiro método aplicado 

ao planejamento de trajetórias. 

Brooks 

(1983) 
Freeway 

Método usado como alternativa à modelagem do espaço livre e planejamento de 

trajetórias com base no conceito de cones generalizados. 

Tabela 1 -  Marcos da evolução de robôs móveis no Mundo [1948 a 1983]. 
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Autor - Ano Nome Descrição 

Brooks 

(1986) 
Subsumption 

Conhecido como Arquitetura de subsunção é um método em que as ações são definidas 

instantaneamente com base na leitura de sensores impondo um comportamento 

reativo e evoluindo para movimentação em ambientes dinâmicos. 

Honda 

(1986) 
Humanoide Desenvolvimento do projeto de robô humanoide. 

Kumpel 

(1990) 
MARIE 

Projeto MARIE (Mobile Autonomous Robot in na Industrial Environment) baseado em 

mapas geométricos e topológicos aplicando um método hierárquico para navegação. 

Mataric 

(1992) 
Landmarks 

Concepção do método Landmarks que envolve marcações definidas no ambiente para 

definir um comportamento mais reativo e uma navegação aleatória. 

NASA, Carnegie Melon e 

Observatório de Vulcões 

do Alaska 

(1994) 

DANTE 

Robô hexápode conhecido como Dante para promover a inspeção de vulcões. Ele fica 

ancorado no topo do vulcão descendo pelas paredes como rapel e coleta dados de 

temperatura e gases do vulcão. 

NASA 

(1997) 
Soujourner 

Robô móvel enviado e acompanhado na exploração do planeta Marte. 

Sony 

(1999) 
AIBO 

Robô doméstico quadrúpede semelhante a um cão com capacidade de locomoção 

autônoma e interação com o usuário. 

Carnegie Melon 

(2000) 
Nomad 

Apresentado como um robô móvel para coletar amostras de meteoritos na Antártica. 

Honda 

(2001) 
ASIMO 

Primeiro robô humanoide com capacidade de locomoção e com os sentidos da visão, 

olfato, tato e voz. 

European Comission 

Information Society 

Technologies 

(2001) 

Swarm-bots 
Robôs de enxame semelhantes a colônias de insetos capazes de interagir em trabalhos 

complexos. 

Mark Tilden 

(2004) 
Robosapien 

Robô biomórfico que permite o seu controle a distância com infravermelho por 

comandos pré-definidos, por comunicação com um computador pessoal ou um 

computador de mão. 

Boston Dynamics 

(2008) 
BigDog Robô concebido para uso militar semelhante a uma mula sem cabeça. 

Tabela 2 -  Marcos da evolução de robôs móveis no Mundo [1986 a 2008]. 

 Segundo Heinen (2002), o desenvolvimento histórico dos robôs móveis mostra que os estudos 

na área são relativamente complexos e representam um grande desafio no desenvolvimento destas 

tecnologias. 

 As aplicações técnico-científicas e práticas com robôs móveis envolvem: 

 Nos Estados Unidos a Texas A&M tinha foco em sistemas de rastreamento visual e desvios de 

obstáculos, enquanto a General Motors desenvolvia pesquisas em sistemas de 

acompanhamento de linhas a baixas velocidades em ambientes com iluminação constante. 
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 Na Europa iniciou-se as pesquisas com veículos autônomos baseados em visão computacional 

em rodovias com o apoio de PROMETHEUS (Program for European Traffic with Highest 

Efficiency and Umprecedented Safety). Em Müchen, seu grupo de pesquisas desenvolveu um 

sistema para guiar veículos a até 100 Km/h em rodovias e até 50 Km/h em caminhos com 

velocidades limitadas. 

 No Japão um convênio entre a Nissan e a Fujitsu resultou na construção de protótipos de 

veículos com sistema de rastreamento de caminhos, conforme apresentado por Masaki (1992). 

 No Brasil um dos Institutos de Pesquisa mais representativos na área de estudos em robótica 

móvel é o Laboratório de Robótica e Visão que se encontra vinculado ao Instituto de Automação 

do Centro Tecnológico para Informática (LRV/IA/CTI) em Campinas – SP com desenvolvimentos 

em robôs móveis, sistemas não holonômicos e veículos aéreos autônomos (dirigível e 

helicóptero) como, por exemplo, os projetos LEOPARD, NOMAD e aplicações com o robô 

KHEPERA de origem suíça. Além disso, o Laboratório de Automação e Sistema da POLI-USP 

(Escola Politécnica da Universidade de São Paulo) possui o robô ARIEL como base experimental 

que utiliza um computador de bordo para operações de controle e interface homem máquina, 

conforme discutido por Berto (2007). 

 Os estudos envolvendo o planejamento de trajetórias usam diversas técnicas, onde se destaca: 

 Métodos de planejamento de trajetórias usando geometria diferencial propostos por Sussmann 

(1991), Bushnell et al (1994) e Sussmann (1993); 

 Aplicações de senoidais no planejamento podem ser encontradas nos estudos de Sekhavat e 

Laumond (1998) e Murray e Satry (1993); 

 Métodos de deslocamento em malha aberta com aplicação de senóides juntamente com 

algumas aplicações de transformações não lineares são propostos por Bushnell et al (1994), 

Tilbury et al (1993), Tilbury e Chelouah (1993) e Hunt et al (1996). 

 O planejamento de movimento por intermédio do colchete de Liet é aplicado em Lafferriere 

and Sussmann (1991). 

 Técnicas de controle ótimo são usadas no trabalho de Sussmann (1992). 

 Aplicações de controle híbrido podem ser encontradas nos trabalhos de McClamroch e 

Kolmanovsky (2000) e Hespanha (2001) e as discussões de estabilidade voltada a projetos de sistemas 

híbridos são encontradas em Liberzon e Morse (1999), Decarlo et al (2000) e Agrachev e Liberzon 

(2001). 

 No que diz respeito aos sensores utilizados e as definições para a navegação e localização de 

robôs móveis pode-se destacar: 

 Técnicas de navegação e controle Wall-Following: que envolve a aplicação de reconhecimento 

da parede do ambiente onde se encontra e o contorno de obstáculos para definir os 

procedimentos de movimentação do robô. Ela tem grande aplicação em situações de 

ambientes fechados e/ou conhecidos. Tais procedimentos são aplicados nos trabalhos de Chase 

e Souza (2010) 
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 Técnicas de visão computacional e processamento de imagens: envolvem o uso de sensores 

visuais, tais como, câmeras de vídeo para obter imagens a serem processadas. São técnicas 

muito utilizadas na atualidade pela popularização de mecanismos de captura de imagem de 

alta definição e o aumento do poder de processamento. A aplicação destas técnicas pode ser 

encontrada nos trabalhos de Lages et al (1995), Pedrosa (2001), Rahman (2005), Cano (2006), 

Milella et al (2006) e Paula Filho et al (2010). 

 Técnicas do menor caminho por aplicação do algoritmo de otimização por colônia de formigas, 

conhecido como ACS (Ant Colony System). A aplicação desta técnica de otimização envolve a 

definição de nós de uma rede que compreende o caminho a ser percorrido e a transmissão de 

dados pela rede promovendo o roteamento aos demais dispositivos do menor caminho para 

atender o objetivo. Esta técnica é explorada nos trabalhos de Schoonderwoerd et al (1996), 

Tavares (2005), Neufert et al (2008) 

 As técnicas apresentadas acima podem ser empregadas em conjunto com algoritmos de 

controle tradicional ou algoritmos de inteligência artificial (algoritmos genéticos, lógica difusa, redes 

neurais) para o desenvolvimento de controles mais eficientes. Essas combinações podem ser 

encontradas nos trabalhos de Hirano et al (2006), Almeida e Andrade (2008) e Caridá (2011). 

 Em especial no trabalho de Foresti (2006), robôs equipados com visão computacional têm 

características adicionais de flexibilidade, autonomia e certo nível de inteligência artificial que utiliza 

os processos de captura, processamento e interpretação das imagens para definir características de 

posicionamento e localização do robô. 

 Sendo assim, é possível perceber que o desenvolvimento do conhecimento na área de robôs 

móveis autônomos vêm sendo largamente buscada por muitos profissionais na área de automação e 

controle industrial. 
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2. DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 

2.1. Projeto do robô móvel 

 O projeto do robô móvel a ser utilizado no projeto envolve a definição de uma estrutura de 

baixo custo que utiliza componentes facilmente encontrados no mercado.  

 Como o objetivo do presente trabalho é modelar e implementar um algoritmo de controle que 

permita a aquisição de dados e controle de navegação e localização baseado em câmera de captura 

com software embarcado, o foco principal do trabalho se concentra na concepção do sistema de 

controle e navegação e não necessariamente nas particularidades do robô. 

 O sistema proposto compreende as capacidades de reconhecimento de ambiente, 

reconhecimento de obstáculos, lógica de navegação e estratégia de contorno de obstáculos quando 

possível. Assim, serão detalhadas abaixo as características de montagem do robô móvel equipado com 

rodas proposto no projeto. 

2.1.1. Características Estruturais  

 O robô em questão é uma versão em escala para um projeto definitivo que poderá ser 

desenvolvido, pois no momento apenas um protótipo é suficiente para promover a comprovação dos 

objetivos. Conforme apresentado na figura 26, o robô possui geometria circular para facilitar a 

movimentação e desvio de obstáculos por não possuir cantos vivos, além disso, ele é composto de dois 

níveis (andares) para que os elementos fiquem agrupados por especialidades (mecânica, eletrônica).  

 O primeiro andar é responsável pela integração de componentes ligados ao movimento e 

principalmente qualquer elemento mecânico, já no segundo andar o foco está nos elementos 

eletrônicos que serão integrados. Neste segundo andar, foram posicionadas as placas de controle dos 

motores e processamento digital de imagens, bem como a câmera de captura de imagens. 

 

 
Figura 26 - Chassi do robô móvel. 
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2.1.2. Características Mecânicas 

 Como já discutido, a descrição em questão apresenta o protótipo de um robô com rodas que 

possui acionamento pelas duas rodas traseiras e uma roda livre (roda boba) na parte frontal para dar 

apoio e equilíbrio à montagem.  

 Sendo assim, a tração do sistema que irá promover a translação e rotação do robô móvel fica a 

cargo das rodas traseiras que, por possuir motores independentes, pode realizar um movimento por 

rotação diferencial, ou seja, as mudanças de direção são realizadas por diferenças de velocidade e 

sentido de rotação nas rodas da direita e da esquerda. 

 A figura 27 apresenta detalhes dos motores e seu acionamento, neste ponto pode-se perceber 

a existência de motores individuais para promover o comportamento desejado de movimentação por 

rotação diferencial. Os motores de acionamento são servos convertidos para rotação contínua, ou seja, 

servos 360º. 

 
Figura 27 - Visão inferior com os detalhes dos motores e rodas. 

 Já a figura 28 apresenta as características geométricas do chassi do robô móvel em estudo com 

as suas dimensões básicas. 

 
Figura 28 - Características projetivas do chassi do robô. 
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2.1.3. Características Eletrônicas 

 O aspecto eletrônico do projeto compreende o controle dos servos 360º, a câmera de captura 

de imagens e o processador de imagens digitais a serem integrados no andar superior. O trabalho inicial 

e o desenvolvimento do algoritmo de acionamento dos servos foi realizado com o uso do 

microcontrolador Arduino Uno. Com o desenvolvimento do projeto verificou-se a necessidade de uma 

plataforma mais robusta para o desenvolvimento dos aspectos ligados à visão computacional. 

 Sendo assim, foram realizados testes de implementação e desempenho com o uso de um DSP, 

o qual é muito mais apropriado ao desenvolvimento de processamento de imagens, mas este último 

tem limitações quanto ao uso de PWM (Pulse Width Modulation – Modulação de Largura de Pulso) 

para o controle da rotação dos servos. 

 Neste ponto, foi decidido o uso de um microprocessador baseado na tecnologia embarcada 

conhecida como Raspberry Pi, o qual foi integrado inicialmente para direcionar o sinal PWM para que 

o Arduino Uno realizasse o envio e o controle dos servos. Esta montagem se justifica quando é possível 

verificar que um microprocessador funciona com base em um Sistema Operacional de Tempo 

Compartilhado. Isso implica que existe um ambiente preemptivo para o desenvolvimento das 

atividades relacionadas ao processamento e o controle dos elementos de entrada e saída (I/O – 

Input/Output). 

 Em termos práticos isso significa que o processamento das atividades em um microprocessador 

precisa concorrer para usá-lo com base em uma fila que depende das características da arquitetura do 

sistema operacional utilizado. Esta fila pode interromper um processo em execução e retorna-lo mais 

tarde ao processamento do ponto onde parou. Trocas rápidas dão a impressão de não interrupção, 

mas no ponto de vista de controle de um robô móvel isso pode gerar problemas de locomoção do 

mesmo. 

 O controle dos servos pode ser consideravelmente prejudicado por conta deste mecanismo de 

preempção e ocasionar problemas de rotação dos motores o que influencia negativamente no controle 

do robô. 

 Desta forma, a busca por alternativas na especialização dos módulos compreendendo um 

módulo para processamento de imagens digitais com base num microprocessador foi utilizado 

juntamente com um módulo especializado para processar os comandos encaminhados aos servos. 

 A montagem então dos elementos que irão desenvolver a movimentação e controle do robô 

envolvem inicialmente os servos 360º, cujas características encontram-se na Tabela 3 a seguir. 
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Rotação de 360º contínua 

Ajuste do ponto de descanso 

Tensão de funcionamento: 4.8 a 6.0 VDC 

Velocidade de operação: 60 – 70 RPM (4,8 - 6.0 VDC respectivamente) 

Torque: 3,3 - 4,8 kg-cm (4,8 - 6.0 VDC respectivamente) 

4 engrenagens de plástico  

2 Rolamentos esféricos duplo 

Tabela 3 -  Características do Servo 360º. 

 O controle da rotação dos servos é realizado através do artifício do PWM. O PWM é um recurso 

muito utilizado para o controle de velocidade de motores de corrente contínua de forma a manter o 

torque mesmo em velocidades mais baixas. Sendo assim, este artifício é essencial para aplicações no 

campo da robótica. 

 Em linhas gerais o PWM é um sinal que é chaveado entre o nível alto (ligado) e o nível baixo 

(desligado) normalmente em períodos de tempo pequenos e definidos. A geração do gráfico deste tipo 

de onda normalmente é associada a uma onda quadrada. Este processo pode ser aplicado a uma 

grande variedade de dispositivos que envolvem velocidade de motores, posições de servos etc. 

 O PWM possui dois parâmetros importantes para a sua correta definição que são: 

 Frequência (Hz): representa o número de vezes por segundo que o pulso é gerado, envolvendo o tempo 

necessário do início do pulso até o início do próximo pulso. 

 Ciclo de trabalho (Duty Cicle): este parâmetro representa o tempo entre os pulsos em que o sinal é alto, 

assim no caso de uma frequência de 50 Hz e um ciclo de trabalho de 50% tem-se uma situação em que 

a cada 0,02 segundos (1/50 Hz) inicia-se um novo pulso e o nível baixo deste pulso está com 50% do 

tempo do nível alto, ou seja, 0,01 segundos (0,02 * 50%). 

 O Arduino usado no protótipo inicial de controle dos servos é uma plataforma de computação 

física aberta, ou seja, um hardware bastante flexível e com projeto abertamente divulgado. Ele é 

composto por uma placa de E/S (Entrada e Saída) simples e uma IDE (Integrated Development 

Environment – Ambiente Integrado de Desenvolvimento) para o desenvolvimento de projetos 

embarcados para diversas finalidades com o uso da linguagem C. Ele possui ambiente multiplataforma 

além de ter a particularidade de programação através da porta USB diretamente. 

 A Computação Física envolve a integração de um firmware (hardware + software) para 

promover a interação com sensores e atuadores sem a necessidade de estar acoplado a um 

computador. Assim, o Arduino é uma placa de circuito impresso simples integrada com um 

microcontrolador ATMega da ATMEL tendo simplicidade e flexibilidade de utilização e baixo custo.  
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 Em especial, o Arduino UNO ver. 3, conforme figura 29, usado no projeto inicialmente para o 

controle dos servos 360º é uma placa microcontrolada com características técnicas conforme a tabela 

4, mas em linhas gerais possui 14 pinos E/S digital dos quais 6 pinos podem ser usados para saídas 

PWM, 6 entradas analógicas, Cristal oscilador de 16 MHz, conexão USB como interface para o 

computador, conector para alimentação externa, conexão ICSP (In-Circuit Serial Programming) e botão 

Reset. 

 
Figura 29 - Arduino UNO versão 3. 

Microcontrolador ATmega328P 
Voltagem operacional 5V 
Voltagem de alimentação (recomendada) 7-12V 
Pinos I/O digitais 14 (dos quais 6 podem ser saídas PWM) 
Pinos de entrada analógica 6 
Corrente contínua por pino I/O 40 mA 
Corrente contínua para o pino 3.3V 50 mA 
Memória flash 32 KB (2KB usados para o bootloader) 
SRAM 2 KB 
EEPROM 1 KB 
Velocidade de clock 16 MHz 

Tabela 4 -  Características do Arduino UNO rev. 3. 

 O módulo de processamento de imagens digital é responsável pelo processamento das imagens 

adquiridas e pelo processamento das tarefas de controle a serem desempenhadas pelo robô móvel, 

que são: 

 Reconhecimento de marcos naturais no ambiente; 

 Definição da postura do robô; 

 Reconhecimento de obstáculos e arbitração de dimensões do mesmo; 

 Definição da estratégia de navegação. 

 Uma vez definida a estratégica de navegação, é possível passar os dados instantâneos para o 

módulo de controle das rodas realizarem o movimento e com as imagens em captura constante 

realimentar o sistema para promover as correções necessárias. 

 Desta forma, a carga de processamento para o desenvolvimento das operações com as imagens 

digitais necessita de uma plataforma robusta para compor este módulo sendo importante que a 

mesma esteja aliada a um ambiente que facilite o desenvolvimento do algoritmo necessário. Com base 
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nestes requisitos foi verificado que o Raspberry Pi é uma plataforma de computação embarcada com 

capacidades para atender estas necessidades.  

 O Raspberry Pi é considerado um mini PC (Personal Computer – Computador Pessoal) e 

encontra-se no momento no modelo B+, mas na aplicação do projeto foi utilizado o modelo B revisão 

2, o qual possui as características definidas na Tabela 5. 

Processador ARM11 de 700 MHz ARM1176JZF-S core 
Memória RAM de 512 MB compartilhada com a GPU 
Slot para cartão SD 
2 portas USB 2.0 
Porta Ethernet 10/100 Mbps 
26 pinos GPIO 
Saída vídeo composto RCA 
Saída áudio estéreo com plug TRS de 3.5mm 
Conexão HDMI 
Conexão para alimentação de energia microUSB 
Consumo 700 mA (3,5 W) 
Fonte 5 V via microUSB ou Header GPIO 
Dimensões 85.60 x 53.98 mm 

Tabela 5 -  Características do Raspiberry Pi. 

 Neste equipamento o sistema operacional de controle dos diversos componentes e portas fica 

armazenado no cartão SD, juntamente com os arquivos, pacotes, bibliotecas etc. Desta forma, o cartão 

SD funciona como um disco de armazenamento secundário semelhante a um Disco Rígido de 

computador. A figura 30 apresenta as principais características do Raspbery Pi. 

 
Figura 30 - Visão dos componentes e portas do Raspberry Pi. 

 O Raspberry Pi possui um cabeçalho de expansão (Expansion Header GPIO) que permite a 

interligação de outros componentes e sensores que aumentam a sua flexibilidade de uso. No 

desenvolvimento deste projeto a GPIO será utilizada para gerar o sinal de controle via I2C. 

 A câmera de captura de imagens a ser integrada no projeto é um elemento adicional ao 

Raspberry Pi conhecida como popularmente como RaspiCAM (Raspiberry Pi Camera). Suas principais 

características estão definidas na tabela 6. 

 

http://www.raspedu.com/wp-content/uploads/raspberry-pi-anatomia.jpg
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5 Megapixels Omnivision 5647 Camera Module (chip OV5647) 
Resolução de imagem estática 2592 x 1944 p 
Suporta vídeo 1080p em 30 qps, 720p em 60 qps e 640x480 p em gravações 60/90 qps 
Interface serial de 15 pinos MIPI 
Comprimento focal 𝑓 = 3.650 𝑚𝑚 ± 0.008 𝑚𝑚 
Campo de visão (FOV – Field Of View) Largura: 194.5’, Distância: 195’, Horizontal: 53º, Vertical: 40º, Diagonal: 66º 
Dimensões: 20 x 25 x 9 mm 

Tabela 6 -  Características da câmera de captura. 

 Esta câmera é totalmente compatível com o Raspberry Pi modelo B revisão 2, o qual possui uma 

conexão para o flatcable na posição imediatamente atrás da interface de rede. Facilmente é possível 

instalar seu driver de controle e utilizar de suas bibliotecas no desenvolvimento de aplicações usando 

linguagem C ou Python. A figura 31 apresenta a câmera de captura e a sua interface de conexão com 

o Raspberry Pi. 

  
Figura 31 - Módulo de câmera de captura. 

 

2.1.4. Modelagem do Sistema 

 Os sistemas mecânicos móveis, como o caso dos robôs móveis, são descritos por um conjunto 

de coordenadas generalizadas e encontram-se sujeitas a restrições cinemáticas (condição de 

rolamento das rodas sobre o plano sem deslizar), as quais podem ser expressas através da relação das 

coordenadas generalizadas e suas derivadas. (Campion et al, 1991; Campion et al, 1996). 

 No ponto de vista da modelagem, com aproximações iniciais, os robôs móveis com rodas são 

compostos por corpos rígidos equipados com rodas indeformáveis e se movimentam no plano 

horizontal. 

 Cada roda contribui com o movimento da estrutura de base do robô móvel e, ao mesmo tempo, 

impõe restrições sobre o seu movimento. A forma como as rodas estão dispostas em função da 

geometria do chassi e, consequentemente, suas restrições são combinadas para resultar nas restrições 

no movimento total do chassi. As forças e restrições de cada roda devem inicialmente definidas com 

base em um ambiente livre de obstáculos e com um referencial consistente (Siegwart e Nourbakhsh, 

2004). 

http://news.electronicsdatasheets.com/files/2013/05/raspberrypicamera.jpg
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 Para a definição do modelo são feitas as seguintes suposições iniciais: 

 A estrutura do chassi do robô é considerada um corpo rígido sobre rodas, realizando seu movimento 

sobre um plano horizontal. 

 Para caracterizar o robô no plano horizontal, ou seja, definir a sua postura são necessários três 

parâmetros que são: dois que definem a sua posição no plano e um para definir a sua orientação ao 

longo do eixo vertical, o que é ortogonal ao plano. 

 As rodas são consideradas rígidas e não deformáveis, tal suposição é baseada no fato de que tais rodas 

não têm suporte pneumático. 

 As rodas são baseadas apenas na exploração do atrito estático, ou seja, não existe escorregamento. Isso 

implica em dizer que todo movimento produzido pela roda realiza um movimento idêntico no chassi do 

robô, definido matematicamente pelo acoplamento N, conforme a expressão (𝑁 =
𝜔𝑚

𝜔𝑐⁄ ), onde N é 

o fator de redução de velocidade, ωm é a velocidade angular do motor de acionamento e ωc é a 

velocidade angular da carga. Neste caso, N = 1. 

 A posição instantânea do robô no plano é definida pela relação entre uma Base Inercial 

Ortonormal {O, I1, I2} e o ponto P = {x, y} em que o Referencial Móvel {X1, Y1} se encontra em 

determinado momento. Isso pode ser descrito pela figura 32. 

 
Figura 32 - Caracterização da postura do robô. 

 

Desta forma a posição do robô pode ser definida com base em três variáveis: 

 x: posição do robô relativa ao eixo OI1; 

 y: posição do robô relativa ao eixo OI2; 

𝑂𝑃̅̅ ̅̅ = 𝑥 ∙ 𝐼1̂ + 𝑦 ∙ 𝐼2̂ [29] 

 b: orientação da base {X1,Y1} em relação do referencial inercial {O, I1, I2}. 
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 Assim, a postura do robô pode ser definida pelo vetor tridimensional  que é dado por: 

𝜉 = [
𝑥
𝑦
𝛼
] [30] 

 

 E a matriz de transformação de coordenada do sistema móvel inercial envolve a rotação do 

sistema de eixos inercial que é definida por: 

𝑅(𝛼) = [
cos (𝛼) 𝑠𝑒𝑛(𝛼) 0
−𝑠𝑒𝑛(𝛼) cos (𝛼) 0

0 0 1

] [31] 

 

 Ela permite transformar uma coordenada do sistema inercial 𝐴𝑖 = {𝑥, 𝑦, 𝛼} para o sistema 

móvel 𝐴𝑚 = 𝑅(𝛼) ∙ 𝐴𝑖. 

 

Considerações: 

 As rodas, durante o movimento, se mantem no plano vertical e giram em torno do seu eixo horizontal 

permanecendo fixo ao chassi do robô. 

 O ponto de contato das rodas com o chão acontece por um único ponto de contato. 

 

[Plano] 

[𝑠𝑒𝑛(𝛼 + 𝛽) −cos(𝛼 + 𝛽) −𝐿 ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝛽)] ∙ 𝑅(𝜃) ∙ �̇� + 𝑟 ∙ �̇� = 0 
[32] 

[Ortogonal] 

[𝑐𝑜𝑠(𝛼 + 𝛽) 𝑠𝑒𝑛(𝛼 + 𝛽) 𝐿 ∙ 𝑠𝑒𝑛(𝛽)] ∙ 𝑅(𝜃) ∙ �̇� = 0 
[33] 

 

 

 

 

Tabela 7 -  Rodas convencionais fixas padrão (RCFP). 
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[Plano] 

 [𝑠𝑒𝑛(𝛼 + 𝛽) −cos(𝛼 + 𝛽) −𝐿 ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝛽)] ∙ 𝑅(𝜃) ∙ �̇� + 𝑟 ∙ �̇� = 0 
[34] 

[Ortogonal] 

 [𝑐𝑜𝑠(𝛼 + 𝛽) 𝑠𝑒𝑛(𝛼 + 𝛽) 𝐿 ∙ 𝑠𝑒𝑛(𝛽)] ∙ 𝑅(𝜃) ∙ �̇� = 0 
[35] 

 

 

 

 

Tabela 8 -  Rodas Manobráveis Deslocadas (RMD) – Roda Castor. 

 As rodas do tipo castor (deslocadas), suecas e esféricas, não impõem restrições cinemáticas 

sobre o chassi do robô. Isso implica na possibilidade de se movimentarem livremente ao redor do eixo 

vertical. Desta forma, apenas as rodas padrão fixas e as rodas padrão manobráveis tem impacto sobre 

a cinemática do chassi do robô móvel. 

 Um robô móvel com M rodas deve ter suas restrições cinemáticas calculadas com base na ideia 

de que cada roda impõe zero ou mais restrições sobre o seu movimento. Isso implica que o processo 

de modelagem é simplesmente uma combinação apropriada de todas as restrições cinemáticas das 

rodas colocadas no chassi da estrutura. 

 Supõe-se que a estrutura da base do robô móvel possui N rodas padrão, sendo composta por 

Nf rodas padrão fixas e Ns rodas padrão manobráveis. βs(t) expressa a variável ângulo manobrável da 

roda Ns e βf indica a orientação da roda fixa Nf. 

𝜑(𝑡) = [
𝜑𝑓(𝑡)

𝜑𝑠(𝑡)
] [36] 

 Simplificando as expressões de restrição das rodas tem-se: 

𝐽1(𝛽𝑠)𝑅(𝜃)𝜉�̇� − 𝐽2�̇�(𝑡) = 0 [37] 

𝐶1(𝛽𝑠)𝑅(𝜃)𝜉�̇� = 0 [38] 

 

 Onde 
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𝐽1(𝛽𝑠) = [
𝐽1𝑓

𝐽1𝑠(𝛽𝑠)
] [39] 

𝐶1(𝛽𝑠) = [
𝐶1𝑓

𝐶1𝑠(𝛽𝑠)
] [40] 

 Para o desenvolvimento de movimentos em robótica móvel com rodas dois conceitos 

importantes devem estar claros no desenvolvimento do projeto, pois podem afetar a qualidade do 

modelo e a controlabilidade do mesmo, são eles: 

 Manobrabilidade: características que encontra-se intimamente ligada ao controle dos graus de 

liberdade, ela define a capacidade do veículo mudar de direção no desenvolvimento de seu 

movimento. 

 Mobilidade: habilidade de um robô móvel se mover diretamente no ambiente, suas principais 

restrições estão diretamente vinculadas as regras que cada roda deve satisfazer (restrição de 

deslizamento). 

 No caso de modelagem de um robô móvel diferencial cuja caracterização está ligada a 

existência de rodas independentes que permitem o desenvolvimento do movimento combinado de 

translação e rotação, os principais parâmetros envolvidos com a localização e a velocidade de 

desenvolvimento do movimento são o raio da roda (r) e a distância entre as rodas (l/2). Normalmente, 

as grandezas de controle para caracterizar o movimento são a velocidade de rotação da rodas (𝜑�̇�) 

para a roda esquerda e 𝜑�̇� para a roda direita) e o ângulo de orientação do robô (α). 

 O controle é desenvolvido com base nos cálculos da velocidade linear (V) e velocidade angular 

(ω) com base nos parâmetros: 

 Raio da roda (r); 

 Distância entre as rodas (l); 

 Ângulo de orientação do robô (α); 

 Velocidades das rodas (𝜑�̇� e 𝜑�̇�). 

 A definição deste modelo leva em consideração que todo o movimento é realizado no centro 

geométrico com generalização para o ponto médio entre as rodas do chassi. Desta forma, a velocidade 

linear é calculada por: 

𝑉 =  𝜔 ∙ 𝑟 = �̇� ∙ 𝑟 [41] 

 Sendo assim, a expressão para cada roda é definida como, onde Ve define a velocidade da roda 

da esquerda e Vd define a velocidade da roda da direita: 

𝑉𝑒 = �̇�𝑒 ∙ 𝑟 e 𝑉𝑑 = �̇�𝑑 ∙ 𝑟 [42] 
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 Considerando-se o ponto médio, cada roda contribui com metade da velocidade linear do chassi 

(V), como apresentado na expressão [38] e, esquematicamente, pela figura 33. 

𝑉 =  
𝑉𝑒 + 𝑉𝑑
2

=
𝑉𝑒
2
+
𝑉𝑑
2
=
�̇�𝑒 ∙ 𝑟

2
+
�̇�𝑑 ∙ 𝑟

2
 [43] 

 
Figura 33 - Esquema analítico da análise de velocidades do chassi. 

 A velocidade angular do robô (ω) que define a sua rotação em torno do eixo vertical ortogonal 

que passa pelo ponto médio entre as rodas pode ser definida com base na mesma expressão (𝑉 = 𝜔 ∙

𝑙), neste caso substitui-se r por l, pois o braço relativo ao momento gerado no ponto P é definido pela 

distância da roda ao ponto médio entre elas, assim as expressões [44] definem a contribuição do giro 

do chassi para cada roda em consonância com a regra da mão direita: 

𝜔𝑒 =
𝑉𝑒

𝑙
= −

�̇�𝑒∙𝑟

2𝑙
 e 𝜔𝑑 =

𝑉𝑑

𝑙
=

�̇�𝑑∙𝑟

2𝑙
 [44] 

 

 Tomando como base que a movimentação do robô envolve o giro independente de cada roda 

usando a regra da mão direita para definir a contribuição de cada roda na rotação do chassi, pode-se 

definir a expressão [45] que apresenta o giro do robô em torno de seu eixo vertical. 

𝜔 =
�̇�𝑑 ∙ 𝑟

2𝑙
−
�̇�𝑒 ∙ 𝑟

2𝑙
 [45] 

 

 Neste contexto é possível observar que: 

 As velocidades linear e angular independem do ângulo de orientação α quando se leva em 

consideração o chassi do robô. 

 No referencial do chassi do robô, a velocidade V de translação do mesmo fica sobre o eixo X1 

e, portanto, o eixo Y1 não possui componente da velocidade linear. 

 Das observações definidas é possível expressar a equação [46] que relaciona o referencial com 

as grandezas de velocidade (linear e angular) calculadas anteriormente. 
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[

�̇�1
�̇�1
�̇�

] = [
𝑉
0
𝜔
] [46] 

 Com base no modelo do chassi apresentado na figura 34, a seguir, e o ângulo de sua orientação, 

tem-se a expressão [47]: 

[

�̇�1
�̇�1
�̇�

] = [
𝑉𝑥
𝑉𝑦
𝜔
] = [

𝑉 ∙ cos (𝜃)
𝑉 ∙ 𝑠𝑒𝑛(𝜃)

𝜔

] [47] 

 
Figura 34 - Componentes de velocidades no chassi do robô. 

 Matricialmente pode-se escrever que: 

[

�̇�1
�̇�1
�̇�

] = [
cos (𝜃) 0
𝑠𝑒𝑛(𝜃) 0
0 1

] ∙ [
𝑉
𝜔
] [48] 

 

 Para estimar a posição do robô deve-se encontrar as equações diferenciais que possam 

representar cada linha da matriz à esquerda na expressão [48], sendo assim, considerando que 𝑉(𝑡) =

�̇�(𝑡) e que 𝜔(𝑡) = �̇�(𝑡), tem-se: 

 

�̇�1 = 𝑉 ∙ cos(𝜃) = (
𝑉𝑑 + 𝑉𝑒
2

) ∙ cos(𝜃) = (
�̇�𝑑
2
+
�̇�𝑒
2
) ∙ cos(𝜃) [49] 

�̇�1 = 𝑉 ∙ sen(𝜃) = (
𝑉𝑑 + 𝑉𝑒
2

) ∙ sen(𝜃) = (
�̇�𝑑
2
+
�̇�𝑒
2
) ∙ sen(𝜃) [50] 

�̇�1 = 𝜔 =
𝑉𝑑
2𝑙
−
𝑉𝑒
2𝑙
=
�̇�𝑑
2𝑙
−
�̇�𝑒
2𝑙

 [51] 
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 Definindo-se um intervalo de tempo infinitesimal dt, pode-se integrar as expressões para ser 

possível obter as estimativas da posição instantânea do robô, conforme apresentado na expressão [52] 

onde xd e xe são a distância total desenvolvida pelas rodas da direita e esquerda, respectivamente. 

 

𝑥1(𝑡) = ∫ (
�̇�𝑑
2
+
�̇�𝑒
2
) ∙ cos(𝜃) 𝑑𝑡

𝑡

0

= (
𝑥𝑑 + 𝑥𝑒
2

) ∙ cos(𝜃) [52] 

𝑦1(𝑡) = ∫ (
�̇�𝑑
2
+
�̇�𝑒
2
) ∙ sen(𝜃)𝑑𝑡

𝑡

0

= (
𝑥𝑑 + 𝑥𝑒
2

) ∙ sen(𝜃) [53] 

𝜃1(𝑡) = ∫ (
�̇�𝑑
2𝑙
−
�̇�𝑒
2𝑙
) 𝑑𝑡

𝑡

0

=
𝑥𝑑 − 𝑥𝑒
2𝑙

 [54] 

 

2.2. Desenvolvimento do software de identificação e controle 

2.2.1. Requisitos e estrutura 

 A estratégia adotada para promover a movimentação do robô, o reconhecimento e a 

localização no ambiente e o procedimento de desvio de obstáculos envolve o processamento de 

imagens digital de forma embarcada, ou seja, o robô tem autonomia suficiente para desenvolver sua 

movimentação naturalmente de acordo com sua percepção do ambiente e as características de 

mudanças que vão aparecendo com o desenvolver do movimento. 

 Desta forma, são requisitos para o desenvolvimento da estratégia: 

1. Reconhecimento de marcos naturais; 

2. Localização do ponto focal de movimentação; 

3. Reconhecimento de obstáculos; 

4. Arbitração do tamanho de obstáculos; 

5. Correção do movimento planejado; 

6. Retorno à trajetória original. 

 

 O desenvolvimento da estratégia se inicia com o reconhecimento de marcos naturais para 

definir as linhas-guia de movimentação que envolvem a base para o reconhecimento do ambiente 

onde o movimento será desenvolvido. Os marcos naturais envolvem as linhas de divisão parede-piso, 

linhas de rodapé, linhas divisórias entre pisos etc. Com base neste reconhecimento de marcos naturais 

é possível traçar linhas paralelas orientadas a montar uma grade de mapeamento do ambiente que 

serve para o desenvolvimento da movimentação e arbitração de medidas. 
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 Ainda como resultado do passo 1 é possível traçar retas paralelas oriundas da análise que se 

cruzam em um ponto à frente indicando o ponto focal de movimentação do robô, ou seja, é o ponto 

para onde o robô deve se movimentar. Com a sucessão de imagens capturadas é possível determinar 

a velocidade de movimentação do robô com base em uma escala de movimento baseado no nível de 

zoom aplicado pela câmera de captura e, paralelamente, reconhecer a existência de obstáculos no 

caminho do ponto focal. 

 

 Neste ponto, com o uso da grade de mapeamento do ambiente juntamente com o ponto focal 

definido é possível arbitrar o tamanho do obstáculo e o tamanho do espaço útil para movimentação. 

O tamanho do obstáculo utiliza o método da caixa continente (Bounding Box) que permite definir os 

tamanhos principais do objeto com base na quantidade de quadrados da malha que está ocupando na 

imagem, sendo importante aqui apenas as dimensões no plano do solo (largura e comprimento). 

 

 Também, com o uso da mesma estratégia, é possível arbitrar o tamanho do espaço útil para 

movimentação com base na quantidade de quadrados da malha disponíveis. Os dois dados permitem 

definir a estratégia de drible (desvio do obstáculo e retorno a trajetória original) ou situação de parada 

de movimento pela impossibilidade de passar ao lado do obstáculo. Sendo assim, a estratégia de 

movimentação pode ser corrigida buscando sempre o retorno a trajetória original baseada no ponto 

focal da movimentação. Neste ponto, o processo retorna ao passo 1 para realizar continuamente o 

ciclo de percepção-ação atribuído ao robô móvel. 

 

 Com base nos itens descritos anteriormente é possível determinar os pontos principais do 

software que será embarcado no robô. 

 

 Isso permite concluir que a aplicação de diferentes técnicas deve ser mais bem explorada para 

alinhar as necessidades do projeto com os resultados a serem obtidos. Aplicando-se uma sequência de 

transformações na imagem que busque os melhores resultados foi possível chegar ao apresentado na 

figura 35[D]. 
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[A] [B] 

  

[C] [D] 
Figura 35 - Combinação de Transformações para melhor resultado. 

 

 A figura 35, ainda deixa claro a sequência de aplicação da Transformada de Hough onde em [A] 

tem-se a imagem original em tons de cinza, em [B] tem-se a binarização da imagem com a aplicação 

do Filtro Canny para detecção das bordas, em [C] tem-se o resultado da aplicação da Transformada de 

Hough com os pontos de cruzamento de linhas salientados no gráfico, já em [D] tem-se as linhas 

encontradas que podem servir de base para a movimentação do robô que descrevem a linha divisória 

entre a parede e o piso. A figura 29[D] permite utilizar o cruzamento das linhas para definir o ponto 

focal para a movimentação do robô. 

 

 A definição do ponto focal pode ser percebida na figura 36 com base no retorno das retas 

divisórias (piso-paredes) obtidas pela Transformada de Hough. Nesta ele é apresentado como uma 

estrela apenas para destaque na imagem. 
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Figura 36 - Identificação do ponto focal. 

 Com base nestes dados é possível criar uma grade no ambiente para detecção do piso e 

paredes, a qual será base para a arbitração de distâncias e tamanhos, conforme apresentado na figura 

36. É importante salientar que esta implementação não será desenhada (renderizada) em uma imagem 

real por não haver a necessidade. A figura apenas representa a ideia que será tomada como base para 

arbitrar o tamanho do obstáculo e a distância disponível para a movimentação do robô. Com base no 

distância focal da câmera de captura e a aferição de objetos de tamanhos conhecidos é possível definir 

o fator de escala para cada quadrado na grande construída. 

 

Figura 37 - Idealização da grade de referência. 

 Com a movimentação do robô ou o aparecimento de um obstáculo, o processamento irá 

promover o levantamento das dimensões principais do obstáculo e do espaço útil disponível para 

passagem para definir a estratégia de contorno do obstáculo. 

 A figura 38 apresenta uma situação de estudo em que se idealiza a estratégia apresentada 

representando em vermelho (preenchida com linhas inclinadas) a área não transitável com a caixa 

continente (Bounding Box) e em verde (preenchida com pontos) a área disponível para a 

movimentação do robô. É importante lembrar que a diagonal dos quadrados usados na malha de 

referência tem fatores de escalas diferentes crescente. O ponto mais próximo da câmera tem o menor 

fator de escala que vai crescendo conforme o quadrado da malha torna-se distante do próprio robô. 
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Figura 38 - Estratégia de arbitração de distâncias e planejamento de movimentação. 

 

 A densidade de linhas apresentadas nas figuras 37 e 38 não corresponde à realidade, pois a 

figura em questão representa apenas uma visão esquemática da estratégia proposta para o 

desenvolvimento do algoritmo. No sistema implementado as distâncias entre as linhas do quadriculado 

serão menores para melhorar a precisão do processo de arbitração de distâncias e tamanhos. É 

importante lembrar que o aumento excessivo da precisão, reduzindo o tamanho do quadriculado, 

representa uma carga de processamento crescente que pode inviabilizar o tempo de resposta. 

 Diante disso, é importante o desenvolvimento do estudo levando-se em consideração este 

efeito para que o nível de detalhe desejado juntamente com o nível de precisão seja proporcional a 

necessidade de trabalho a ser desenvolvida, inclusive tais dados podem ser parametrizados para um 

futuro modelo final. 

 Com base nas estratégias apresentadas, a lógica de controle realiza o processo de 

movimentação do robô pelo ambiente com realimentação das novas realidades a cada interação. Este 

processo permite que a inclusão de obstáculos já no período de movimentação seja detectado e passe 

a ser considerada no próximo ciclo de processamento. 

2.2.2. Plataforma de desenvolvimento 

 Para a idealização dos algoritmos a serem utilizados foi utilizado o Matlab para promover o 

teste dos diversos algoritmos e verificar as melhores combinações para os objetivos do trabalho fossem 

satisfeitos. Uma segunda fase iniciou-se quando foi necessário embarcar os algoritmos no Raspberry 

Pi, que executa uma versão de Linux otimizada para este equipamento, conhecida como Raspibian. Ela 

é uma versão de Debian com recursos otimizados para o hardware específico da plataforma Raspberry. 
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 Nesse ambiente foi decidido utilizar a linguagem Python pela flexibilidade de programação e a 

grande variedade de bibliotecas de manipulação matemática e de gráficos disponível, além de ser uma 

linguagem de fácil aprendizado. 

 Python é considerada uma linguagem de alto nível que é interpretada podendo ser orientada a 

objetos. Ela foi concebida em meados de 1989 e disponibilizada em 1991 por Guido van Rossum, mas 

passou a um modelo de desenvolvimento em comunidade aberta que é gerida pela Python Software 

Foundation. Seu foco principal está na imposição de legibilidade com uma sintaxe de fácil leitura e 

bastante concisa sendo potencializada com o uso de frameworks, módulos e bibliotecas padrão. 

 O desenvolvimento das funcionalidades e algoritmos também contou com a aplicação do 

conjunto de bibliotecas OpenCV (Open Source Computer Vision Library), a qual foi inicialmente 

desenvolvida pela Intel em meados dos anos 2000. Sendo uma biblioteca multiplataforma ela é de uso 

livre tanto para o meio acadêmico como para o meio comercial. 

 Ela compreende módulos de Processamento de Imagens e Vídeo, Estrutura de dados, Álgebra 

Linear e Interface Gráfica permitindo, inclusive, o controle de dispositivos de entrada e saída, tais 

como, mouse e teclado. Possui suporte a C/C++, Java, Python e Visual Basic. 

 Adicionalmente foram utilizados para o desenvolvimento dos algoritmos envolvidos no projeto 

as bibliotecas: 

 Numpy: é considerado um pacote de ferramentas fundamentais para o desenvolvimento de aplicações 

de ordem científica com o uso da linguagem Python. Possui suporte a arranjos (vetores e matrizes) de 

grandes dimensões, ferramentas para integração com C/C++ e Fortran, ferramentas importantes para 

manipulações algébricas e manipulação de números aleatórios. Além disso, é responsável por parte do 

processamento de imagens digitais do OpenCV no formato matricial. 

 Picamera: biblioteca que permite utilizar a comunicação nativa do Raspberry Pi para o controle da 

câmera integrada em códigos C/C++ e Python neste ambiente. 

 Mathplotlib: biblioteca acessória para geração de gráficos com base nos dados existentes em listas e 

arranjos e imagens manipulados em códigos Python, sendo uma ferramenta que normalmente deve 

acompanhar a biblioteca Numpy. 

 

2.3. Implementação Computacional 

 A implementação computacional do projeto envolve a construção dos módulos de controle dos 

servos chamado de Acionamento e do módulo que envolve a captura, processamento de imagens 

digitais, reconhecimento de obstáculos e definição de estratégia de movimento, tal módulo é chamado 

de Controle. 
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 Na fase inicial do projeto o módulo de Acionamento foi desenvolvido em linguagem C para o 

Arduino Uno compreendendo as rotinas de: 

 Setup: rotina padrão do Arduino, ela envolve a configuração das interfaces de comunicação com 

dispositivos externos definindo os pinos a serem usados para a emissão do PWM. 

 Loop: rotina padrão do Arduino responsável pelo ciclo de execução dos procedimentos a serem 

desenvolvidos pelo microcontrolador. 

 Distancia: com o parâmetro de entrada d permite definir o giro das rodas para movimentar uma 

distância específica com base nos parâmetros construtivos e dimensionais (perímetro da roda e período 

de rotação). Ela promove o giro em ambas as rodas ajustando automaticamente o sentido do giro para 

a roda adequada. 

 Mover: rotina que promove o movimento do robô tendo como parâmetros de entrada a velocidade v, 

a direção de movimentação (para frente ou para trás) e o tempo em que esta configuração ficará 

atuante nos servos. 

 Defveloc: função que padroniza as velocidades de giro das rodas permitindo as opções parada, baixa, 

média e alta. Ela possui como entrada um valor inteiro que identifica o nível de velocidade e retorna o 

fator de velocidade a ser empregado nas rodas que é utilizado nas outras rotinas já descritas. 

 Já o módulo de Controle envolve os algoritmos de captura de imagens, processamento de 

imagens digitais, segmentação da imagem capturada e determinação da estratégia de movimentação 

da interação atual.  

 Para dar mais flexibilidade no desenvolvimento e realização de testes este módulo foi 

concebido para processar imagens de arquivos, capturar da RaspiCAM ou capturar de uma Webcam 

conectada na USB. Além disso, o módulo pode ser executado em ambiente Windows ou Raspibian que 

tenham a biblioteca Python disponível. Estes elementos podem ser configurados no próprio código 

para focar a sua execução com as características desejadas. 

 Ela possui as seguintes rotinas: 

 Nivelcorte: rotina que calcula o nível do limiar de corte da imagem com base no nível de iluminação, ela 

recebe como parâmetro de entrada a imagem atual em processamento e retorna o valor do limiar de 

corte entre os tons claros e escuros da imagem. Este procedimento é essencialmente importante para 

que seja possível trabalhar com o melhor limiar de corte para reconhecimento dos marcos naturais. 

 Desenhalinhas: rotina que promove o desenho das linhas guia na imagem atual com base nos resultados 

da Transformada de Hough. Como foram implementadas duas variações da Transformada de Hough (a 

padrão e a probabilística) a rotina tem um elemento de decisão que especializa o desenho das linhas de 

acordo com a transformada aplicada. Outro fator importante nesta rotina é que dependendo da 

iluminação podem ser geradas linhas em excesso e resultar em atrasos desnecessários de 

processamento. Para resolver este impasse foi implementada um procedimento de cálculo dos 

coeficientes angulares (m) das retas e filtragem de retas que possuem coeficientes muito próximos. A 

rotina também é responsável por classificar as linhas obtidas desenhando em Azul as linhas 

consideradas praticamente horizontais (−0.05 ≤ 𝑚 ≤ 0.05), em Verde as linhas inclinadas que 

identificam marcos naturais nas divisões de piso, rodapés e bases de obstáculos (−1.8 ≤ 𝑚 ≤ −0.05 e 
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0.05 ≤ 𝑚 ≤ 1.8) e em Vermelho as linhas que incluem as linhas verticais e demais casos. Outra função 

adicional desta rotina é encontrar as linhas que se cruzam e marcar um alvo que será perseguido pelo 

robô. 

 Captura: rotina que permite a captura através da RaspiCAM integrada ao Raspberry com uma resolução 

de 640x480 pixels em formato JPEG como um fluxo de bytes que é convertido em uma matriz 

tridimensional para que a imagem possa ser processada digitalmente. 

 Webcam: o algoritmo também possui uma rotina para promover a captura através de uma Webcam que 

pode ser conectada através da conexão USB no Raspberry ou em outros ambientes para apresentar o 

processamento em tempo real, inclusive em PCs com Windows® e Linux. 

 Calcm: rotina que calcula do coeficiente angular da reta com base nos pontos obtidos através da 

Transformada de Hough. 

 Testam: rotina que verifica se a reta e seu respectivo coeficiente angular não possui um representante 

próximo na lista de coeficientes já calculados e pertencentes à lista. 

 Busca: rotina que promove a verificação se existem linhas com coeficientes angulares complementares 

e que possuem um ponto de cruzamento para servir de base para a movimentação do robô. 

 Encontro: rotina que define o ponto de encontro entre duas retas a rotina Busca encontrou coeficientes 

angulares complementares. 

 Centro: rotina para desenhar o alvo de encontro das retas, a qual desenha um pequeno círculo e as 

linhas de centro, posicionando também um texto que indica as coordenadas do encontro. 

 Inverte: rotina que cria o negativo da imagem em processamento para auxiliar no processo de 

segmentação de obstáculos. 

 Obstaculo: rotina que utiliza a imagem atual e a mesma imagem em formato binário para encontrar os 

contornos de obstáculos que atendem a uma área mínima criando um contorno amarelo no mesmo e 

desenhando a sua caixa continente (Bounding Box). 

 Rotulo: rotina para colocar um rótulo de texto na imagem com o nome do robô e data/hora atuais no 

canto superior direito da imagem para fins de documentação dos ensaios. 

2.3.1. Características e operação 

 O sistema foi concebido para que seja embarcado no robô móvel descrito anteriormente, sendo 

assim, a princípio, é possível executar o algoritmo diretamente na linha de comando do ambiente do 

robô por conexão remota com ou sem fio. Para o desenvolvimento do trabalho, aquisição de imagens 

e definição das métricas de apoio é possível iniciar um serviço de Streaming das imagens geradas no 

robô. 

 Este processo pode consumir muitos recursos do equipamento embarcado e por isso é utilizado 

apenas no desenvolvimento de capturas para documentar o funcionamento do sistema, pois influencia 

no desempenho completo do sistema. 

 Ao iniciar o algoritmo de captura o procedimento de movimentação do robô envolve os passos 

descritos na figura 39. 
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Figura 39 - Ciclo de processamento. 

 O passo “Captura de imagem” envolve o uso da câmera de captura ou webcam para aquisitar 

uma imagem com a resolução de 640 x 480 pixels. A imagem é capturada como um fluxo de bytes e 

convertida em uma matriz tridimensional de pontos em que cada dimensão representa um canal de 

cor RGB (Red, Green e Blue) e cada ponto da matriz representa a tonalidade daquele respectivo canal. 

 Após capturar a imagem e convertê-la para um formato matricial de possível manipulação com 

as ferramentas computacionais, o algoritmo calcula o negativo da imagem para utilizar na fase de 

segmentação e reconhecimento de obstáculos. 

 A fase de “Pré-processamento” promove a limpeza do ruído de aquisição e realiza o cálculo de 

nível de limiar de corte para a detecção de bordas na imagem atual e calcula a imagem binária (preto 

e branco) para posterior uso nas demais rotinas. Além disso, ela calcula a imagem em tons de cinza 

(luminância), pois as informações de cores não influenciam diretamente o reconhecimento dos marcos 

naturais e aumentam consideravelmente a carga de processamento. Neste caso, é aplicada uma 

equalização de histograma utilizando a técnica CLAHE. 

 O próximo passo é o “Reconhecimento dos marcos naturais” onde através de aplicação da 

Transformada de Hough é possível encontrar as linhas divisórias de rodapés, divisão entre parede 

vertical e chão, divisões de pisos (rejunte), além de encontrar linhas verticais que podem representar 

portas, corredores e limitar as dimensões de obstáculos. 

 O “Reconhecimento de obstáculos” compreende a segmentação da imagem na tentativa de 

separar o que é área de navegação e obstáculos que possam impedir a correta movimentação do robô. 

Nesta fase, a busca pelos contornos dos obstáculos envolve a aplicação de uma operação binária entre 

os elementos mais claros, em especial as paredes brancas, e os obstáculos. A possibilidade de um 
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obstáculo branco pode ser um problema para o método em questão, pois o mesmo vai ser ignorado 

nesta análise. 

 Ainda no reconhecimento de obstáculos é preciso considerar uma área mínima para que não 

sejam perdidos processamentos com obstáculos como um pedaço de papel no chão ou outros 

elementos que possuem uma área menor do que 10000 pixels. Ao encontrar um obstáculo o mesmo 

será marcado pelo seu contorno e será gerada a caixa continente para se obter as dimensões 

aproximadas do mesmo. 

 O processo para marcar o obstáculo e obter suas dimensões envolve a aplicação da Técnica de 

Momentos da Imagem que permite extrair informações sobre um conjunto de pixels conexos baseado 

em um polígono convexo ou em uma forma digitalizada em pixels. Os momentos de uma área de 

interesse na imagem envolvem a aplicação do Fórmula de Green que retorna a relação entre uma 

integral de linha em torno de uma curva C e a integral dupla na região do plano D limitada pela curva 

C, conforme descrita na expressão 55. 

∮ (𝐿 ∙ 𝑑𝑥 +𝑀 ∙ 𝑑𝑦) = ∬ (
𝜕𝑀

𝜕𝑥
−
𝜕𝐿

𝜕𝑦
) ∙ 𝑑𝑥 ∙ 𝑑𝑦

𝐷𝐶

 [55] 

 

 Com base nas linhas guia traçadas no passo de “Reconhecimento de marcos naturais” e nas 

dimensões arbitradas no “Reconhecimento de obstáculos” é possível calcular o tamanho do vão 

disponível para a movimentação do robô. Esta movimentação define a velocidade das rodas em 

determinada direção, bem como se o mesmo irá realizar uma linha reta até o ponto focal ou irá realizar 

uma curva com base na promoção da velocidade diferencial das rodas. 

 A tupla é um vetor que possui cinco elementos, sendo: 

[𝑉𝑒, 𝑉𝑑, 𝐷𝑒, 𝐷𝑑, 𝐷𝑡] 

 Onde: 

 Ve: representa a velocidade da roda esquerda; 

 Vd: representa a velocidade de roda direita; 

 De: representa a direção de rotação da roda esquerda; 

 Dd: representa a direção de rotação da roda direita; 

 Dt: tempo que esta configuração deve estar ativa. 

 Assim, nesta fase são definidas uma ou mais tuplas que representam o movimento do robô até 

o processamento da próxima imagem. Este conjunto de tuplas é encaminhado para o módulo de 

Controle que promove o movimento do robô até a próxima interação que inicia todo o processo 

novamente na fase de “Captura da imagem”. 
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3. RESULTADOS E ANÁLISE 

3.1. Simulações computacionais 

 As simulações computacionais foram inicialmente implementadas em Matlab para a 

estruturação dos algoritmos e quando já tendiam aos objetivos esperados foram portados para a 

linguagem Python. Com base nisso, foi possível realizar inicialmente simulações com o robô parado 

para verificar a capacidade de reconhecimento dos marcos naturais do algoritmo todos já 

implementados na linguagem Python. 

 Neste ponto foi possível observar algumas influências da iluminação no ambiente de forma a 

gerar mais ou menos linhas de apoio para o processo de movimentação. 

 Na figura 40, é possível verificar a aplicação do algoritmo para reconhecimento de marcos 

naturais. Na primeira linha tem-se uma imagem capturada [A] com a câmera mais inclinada para cima 

e sem iluminação lateral no próprio robô. Na segunda linha tem-se uma imagem capturada [B] com a 

câmera mais inclinada para baixo e com iluminação lateral.  

  
[A] [B] 

  
[C] [D] 

Figura 40 - Captura e reconhecimento de marcos naturais. 

 É importante salientar que nesta fase ainda estava sendo empregada a equalização de 

histograma padrão, o que resultou em uma redução das linhas de reconhecimento do ambiente. Além 

disso, na figura 40, ainda não havia sido implementada a rotina para filtrar as linhas que possuem 
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coeficientes angulares próximo o que resulta em muitas linhas para representar o mesmo marco 

natural, conforme percebido na figura 40 [B] e [D]. 

 Desta forma, lançou-se mão de estratégias que pudessem reduzir o efeito da iluminação 

aplicando a equalização de histograma adaptativa com base no contraste e o filtro de coeficientes 

angulares. 

 Na figura 41 é possível perceber algumas mudanças positivas no algoritmo com a classificação 

de linhas com base no coeficiente angular e diferenciação por cores, onde se destaca: 

 Linhas azuis: segmentos com coeficientes angulares entre -0.05 e 0.05, consideradas linhas horizontais 

ou praticamente horizontais; 

 Linhas verdes: segmentos com coeficientes angulares nos intervalos -1.8 a -0.05 e 0.05 a 1.8, 

consideradas linhas inclinadas que caracterizam, normalmente, linhas de divisão de piso, linhas de 

rodapé, linhas de contato de obstáculo com o solo etc. Este conjunto de linhas representam o conjunto 

de maior interesse; 

 Linhas vermelhas: segmentos com coeficientes angulares abaixo de -1.8 ou acima de 1.8, normalmente 

aparecem como linhas verticais mostrando estar perpendiculares ao piso. 

  

  
Figura 41 - Aprimoramento do pré-processamento e reconhecimento. 

 Ainda na figura 41 é possível verificar a inovação de rotulo da imagem para documentar as 

simulações computacionais e a marcação do alvo a ser perseguido pelo robô com as coordenadas do 

encontro no Espaço da Imagem. Além disso, nesta simulação já está sendo aplicado o algoritmo de 
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equalização de histograma pelo método CLAHE, o qual é baseado no contraste e com característica 

adaptativa para aumentar a capacidade de reconhecimento de marcos naturais. 

 A busca por obstáculos envolve a segmentação da imagem para que seja possível separar o 

fundo, as sombras de objetos que estejam a sua frente. Para o desenvolvimento deste módulo buscou-

se trabalhar com o reconhecimento de geometrias, sua coordenada e dimensões no espaço da 

imagem. 

 A figura 42 apresenta uma simulação da localização de obstáculos com base na imagem sem 

iluminação (à esquerda) e com iluminação (à direita) partindo do robô. Neste caso, é possível verificar 

a seleção de regiões que contrastam do fundo branco da parede com a segmentação de algumas 

sombras. Neste caso, uma imagem binária invertida (negativo) com limiar de corte define o que é 

considerado fundo do cenário e sombras. 

 
Figura 42 - Seleção de fundo e sombras. 

 Conforme o comportamento descrito acima, é possível implementar a segmentação da imagem 

com base nos elementos que aparecem a frente do fundo e sombras. A aplicação da rotina de 

segmentação leva ao reconhecimento de objetos que possuam uma área mínima de 10000 pixels 

quadrados, pois abaixo disso podem ser objetos relativamente pequenos que não causam problemas 

de movimentação para o robô. 

 Além disso, esta área mínima elimina prováveis ruídos de iluminação que podem fazer aparecer 

objetos fantasmas que seriam considerados obstáculos. 

 A figura 43 apresenta uma análise inicial apresentando um objeto a frente e outro mais atrás 

com os contornos marcados em amarelo. Além disso, para os objetos a serem considerados na 

movimentação do robô é definida uma caixa continente (Bounding Box) em vermelho com a marcação 

da coordenada do centroide do objeto no Espaço da Imagem. 
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Figura 43 - Testes iniciais de reconhecimento de obstáculos. 

 Com a imposição de uma área mínima de 10000 pixels quadrados foi possível perceber que 

obstáculos à frente de 1,5 metros da câmera tinham seus contornos marcados, mas não eram 

considerados para a caixa continente. Reduzindo a área mínima para o valor de 5000 pixels foi possível 

perceber que os obstáculos eram reconhecidos até a 3,5 metros. 

3.2. Testes reais 

 O desenvolvimento dos testes reais foi iniciado com o controle de velocidade e precisão de 

distância do robô. No caso, um robô com tração diferencial foi usado e sua montagem envolve o uso 

de dois servos independentes que promovem o acionamento de forma individual, ou seja, cada roda 

promove sua translação de forma independente. 

 A movimentação deste tipo de robô envolve a aplicação da mesma velocidade nos servos para 

andar em linha reta se o giro for no mesmo sentido, ou a mudança de direção ao promover a variação 

relativa da rotação nos motores. 

 Assim, se as duas rodas são acionadas na mesma direção e velocidade, o robô se movimenta 

em linha reta. Se suas rodas são acionadas para uma mesma velocidade em direções opostas o robô 

irá girar em torno de seu ponto central (centro entre as rodas). Em outras situações, a variação da 

direção depende exclusivamente da velocidade de rotação e de sua direção de rotação. 

 Como foi usado um Servo Driver (Controlador de Servos de 12 bits) que permite controlar até 

16 servos e possui comunicação através de I2C (Inter Integrated To Circuit). O I2C é uma tecnologia 

desenvolvida para que um circuito integrado possa conversar com outro através de endereçamento e 

valores colocadas em registradores específicos com base num barramento serial. O Servo Driver 

necessita de 4 conexões: 
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 Alimentação de 3.3 VCC para o controlador do Servo Driver; 

 Terra (Ground); 

 Duas conexões para o I2C: 

o SDA (Serial Data): representa o barramento de dados; 

o SCL (Serial Clock): representa o barramento de pulsos de clock. 

 O Servo Driver aconselha em suas informações técnicas que a frequência de segurança é de 40 

a 60 Hz e que a largura de pulso não extrapole o intervalo entre 150 a 600. Sendo assim, como a 

resolução é de 12 bits, existe uma resolução de 4096 intervalos (212). Uma combinação ótima para os 

servos em questão são: 

 0,5 ms a cada 20 ms para que o servo gire no sentido anti-horário; 

 1.5 ms a cada 20 ms para que o servo fique parado; 

 2.5 ms a cada 20 ms para que o servo gire no sentido horário. 

 Como o período (T) é de 20 ms, vamos considerar uma frequência de 50 Hz, isso significa que 

temos uma resolução de 4.8 µs (20/4096). Desta forma, as velocidades limites do servo são definidas 

na tabela 9. 

Razão Pulso Ação 
0.5

4.8
 104 Rotação no sentido anti-horário 

1.5

4.8
 312 Parado 

2.5

4.8
 521 Rotação no sentido horário 

Tabela 9 -  Pulso limites do servo para 50 Hz. 

 Analisando a tabela 9, foi possível definir os níveis de velocidade com referência ao pulso central 

que representa o servo parado. Estes níveis estão representados na figura 44. 

 
Figura 44 - Níveis de velocidade. 

 Como um servo tem a montagem contrária à do outro, o cálculo da velocidade precisa levar em 

consideração que, mesmo na mesma velocidade, um servo estará girando no sentido horário e o outro 

no sentido anti-horário. Assim, a velocidade é definida pelas expressões 56 e 57, onde d representa a 

direção a ser aplicada (0 para frente, 1 para trás): 

312 104 521 364 260 416 468 208 156 

Sentido horário Sentido anti-horário 
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𝑣𝑒 = 312 + (−1)𝑑+1 ∗ 𝑣 [56] 

𝑣𝑑 = 312 + (−1)
𝑑 ∗ 𝑣 [57] 

 Aplicação das expressões [56] e [57] permitiu a realização de um teste de velocidade em que 

foi possível verificar a resposta do controle do acionamento do robô para o deslocamento em linha 

reta mesmo que os servos sejam independentes, conforme apresentado na figura 45. 

 
Figura 45 - Testes de controle de velocidade no robô. 

 O próximo passo foi realizar um ensaio para verificar a calibração de velocidade e distância 

percorrida conforme a tabela 10. 

Distância Tempo Velocidade 

  

Distância Tempo Velocidade 

cm s cm/s cm s cm/s 

10 0,94 10,63829787 40 3,63 11,01928375 

10 0,98 10,20408163 40 3,62 11,04972376 

10 0,95 10,52631579 40 3,65 10,95890411 

10 0,92 10,86956522 40 3,68 10,86956522 

10 0,91 10,98901099 40 3,69 10,8401084 

20 1,82 10,98901099 50 4,62 10,82251082 

20 1,83 10,92896175 50 4,57 10,94091904 

20 1,88 10,63829787 50 4,56 10,96491228 

20 1,87 10,69518717 50 4,56 10,96491228 

20 1,88 10,63829787 50 4,55 10,98901099 

30 2,75 10,90909091 60 5,5 10,90909091 

30 2,76 10,86956522 60 5,43 11,04972376 

30 2,75 10,90909091 60 5,4 11,11111111 

30 2,81 10,67615658 60 5,43 11,04972376 

30 2,81 10,67615658 60 5,43 11,04972376 

Tabela 10 -  Testes de velocidade. 
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 Esta informação permitiu encontrar a velocidade média do robô (10,858 cm/s) e, com isso, 

calcular o período de giro da roda (1,4459 s) para um perímetro da roda de 15,7 cm. Esta informação 

resultou numa melhora no controle da distância percorrida e foi possível definir as constantes para a 

velocidade diferencial das rodas. A figura 46 apresenta um teste de velocidade com sequência de fotos 

em movimento em que o processamento do controle de acionamento é feito com a definição da 

distância a ser percorrida. 

 
Figura 46 - Movimento em linha reta com velocidade controlada. 

 Os testes realizados com base no algoritmo de reconhecimento de marcos naturais e obstáculos 

se mostrou satisfatório, pois permitiu reconhecer divisões do piso, alinhamentos do rodapé e inclusive 

marcações no solo que serviam de referência para distância. Além disso, o reconhecimento de 

obstáculos com a definição da caixa continente resultou numa análise positiva para praticamente todos 

os casos. 

 É importante discutir que as variações na iluminação do ambiente provocam algumas variações 

proporcionais na questão do dimensionamento dos obstáculos tendo em vista que as sombras causa 

variações momentâneas nas tonalidades de cores e resultam em marcações focadas nas regiões mais 

claras do objeto. 

 Na figura 47 é possível verificar os testes realizados para a detecção de obstáculos com 

subtração do fundo e chão saliente. É possível verificar na imagem da esquerda o efeito sem obstáculos 

e na direita a imagem com obstáculos, cuja geometria foi praticamente marcada por completo. 
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Figura 47 - Base de reconhecimento de obstáculos. 

 A figura 48 apresenta uma imagem capturada e processada com as marcações dos obstáculos 

e as linhas processadas em azul indicando linhas horizontais e vermelhas indicando linhas verticais. As 

linhas azuis neste caso, servem de base para encontrar referências próximas perpendiculares à 

movimentação do robô. 

 As linhas vermelhas indicam obstáculos, divisões na parede que indicam corredores e portas. 

As caixas continentes são apresentadas em laranja com a coordenada do centroide da região de 

interesse na imagem que representa os obstáculos. O círculo em verde em cada uma delas mostra a 

posição deste centroide. 

 
Figura 48 - Reconhecimento do ambiente. 

 Com o ajuste nos parâmetros de área mínima e nível de contraste no limiar de corte foi possível 

reconhecer obstáculos e arbitrar as suas dimensões básicas até o limite de 3,5 metros à frente da 

câmera. A figura 49 apresenta o reconhecimento do obstáculo na distância limite. 
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Figura 49 - Reconhecimento de obstáculo na distância limite. 

 A figura 50 mostra como a influência da variação da iluminação causa impacto no 

reconhecimento dos obstáculos. É importante salientar que houve o reconhecimento, mas as 

dimensões, principalmente a largura, não são confiáveis tendo em vista que salientou apenas a região 

mais iluminada do objeto. 

 
Figura 50 - Efeito da iluminação no reconhecimento de obstáculos. 

 Para verificação da relação entre a distância e o conjunto largura e altura do objeto, foi realizado 

um ensaio para levantar os valores de largura e altura na imagem comparados com a largura e altura 

real. Tais dados são apresentados na tabela 11 sendo relacionados com a distância até a câmera. 

 Na tabela 11 a RazaoL e RazaoH são, respectivamente, a razão da largura e da altura do objeto 

definida conforme a equação [58] e [59]. 

𝑅𝑎𝑧𝑎𝑜𝐿 =
𝐿𝑎𝑟𝑔𝑢𝑟𝑎𝑅𝑒𝑎𝑙

𝐿𝑎𝑟𝑔𝑢𝑟𝑎𝑃𝑖𝑥𝑒𝑙𝑠
 [58] 

𝑅𝑎𝑧𝑎𝑜𝐻 =
𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑅𝑒𝑎𝑙

𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑃𝑖𝑥𝑒𝑙𝑠
 [59] 
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Distância 
[cm] 

Imagem 

 

Real (mm) 170 480  

Largura Altura 
Razao L 

Lreal/Limagem 

Razao H 
Hreal/Himagem 

FatorHor 
RazaoL/Distancia 

FatorVer 
RazaoH/Distancia 

100 105,00 312,00 1,61905 1,53846 0,01619 0,01538 

150 70,00 206,00 2,42857 2,33010 0,01619 0,01553 

200 52,48 150,22 3,23933 3,19531 0,01620 0,01598 

250 42,00 120,50 4,04762 3,98340 0,01619 0,01593 

300 34,98 100,50 4,85992 4,77612 0,01620 0,01592 

350 30,00 86,00 5,66667 5,58140 0,01619 0,01595 

Tabela 11 -  Razão dimensões reais e da imagem com a distância. 

 Com base nestas razões, dividiu-se pela distância em questão e obteve-se os fatores de 

distância aproximada que manteve uma coerência até pelo menos a 4ª casa decimal para a Horizontal 

e até a 3ª casa decimal para a Vertical. Acredita-se que o efeito da iluminação ocasionou ruído nas 

amostras a ponto de promover uma variação acentuada. Isso implica que a largura real dos objetos 

pode ser arbitrada com base neste procedimento tendo em vista que o tamanho vertical não irá 

influenciar no trabalho em questão. 

 Neste caso, convenciona-se que o FatorHor para o cálculo da largura arbitrada tem valor 

0,01619. 

 A obtenção da distância até o objeto envolve a modelagem de uma expressão que relaciona 

grandezas do espaço da imagem em pixels com grandezas conhecidas no espaço real de movimentação 

do robô, em especial a altura da câmera de captura, pois é um parâmetro constante. A figura 51 

apresenta o modelo idealizado para chegar na expressão [60]. 

 
Figura 51 - Idealização da expressão para cálculo da Distância D real até o objeto. 

 Com base na semelhança de triângulos entre o espaço da imagem e o espaço real, tem-se: 

𝐷𝑖

𝑅𝑒𝑠𝑣
2

=
𝐷

𝐻𝑐
 [60] 

 

Dx 
Dy 

D 

Hc 

𝑅𝑒𝑠𝑣

2
 𝑅𝑒𝑠ℎ

2
− 𝑋𝑐𝑚 

Di 



95 

 Onde: 

 Di: distância na imagem em pixels; 

 Resv: Resolução vertical da imagem capturada em pixels; 

 D: distância real no espaço em milímetros; 

 Hc: Altura real da câmera segundo a montagem no robô, que é fixa em 180 mm. 

 Aplicando-se o Teorema de Pitágoras para a distância na imagem tem-se: 

𝐷𝑖
2 = 𝐷𝑥

2 + 𝐷𝑦
2 [61] 

 

 Isolando-se Di na expressão [60], levando na expressão [61] e trabalhando algebricamente, 

tem-se: 

𝐷 =
2 ∙ 𝐻𝑐

𝑅𝑒𝑠𝑣
∙ √𝐷𝑥2 + 𝐷𝑦2 [62] 

 

 As expressões que definem as distâncias na horizontal e na vertical, respectivamente, são 

definidas em [63] e [64]. É importante salientar que o eixo vertical para a imagem tem origem no canto 

superior direito, sendo o crescimento na direção X para a direita e na direção Y para baixo. Isso é 

particularmente importante para entender as expressões [63] e [64]. 

𝐷𝑥 =
𝑅𝑒𝑠ℎ
2

− 𝑋𝑐𝑚 [63] 

𝐷𝑦 = 𝑅𝑒𝑠𝑣 − (𝑌𝑐𝑚 +
𝐻𝑏𝑏
2
) [64] 

 

 Onde: 

 Resh: É a resolução da imagem capturada na horizontal, no caso em estudo é de 640 px; 

 Xcm: É a coordenada X do centro de massa obtido pelo momento da forma; 

 Resv: É a resolução da imagem capturada na vertical, no caso em estudo é de 480 px; 

 Ycm: É a coordenada Y do centro de massa obtido pelo momento da forma; 

 Hbb: É a altura da caixa continente obtido pelo momento da forma. 

 Combinando as expressões [62], [63] e [64], é possível definir a distância arbitrada até o objeto 

(D) com base na expressão [65]. 

𝐷 = (2 ∙
𝐻𝑐

𝑅𝑒𝑠𝑣
) ∙ √(

𝑅𝑒𝑠ℎ
2

− 𝑋𝑐𝑚) + (𝑅𝑒𝑠𝑣 − (𝑌𝑐𝑚 +
𝐻𝑏𝑏
2
)) [65] 
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 Como por questões de iluminação do ambiente pode resultar no caso em que a largura do 

objeto é menor do que o real vamos considerar um fator de segurança de 5% para que a análise fique 

coerente e, na maioria dos casos, considere uma ocupação lateral maior do que a real que irá fortalecer 

a análise do espaço útil restante para a movimentação do robô. 

 A expressão [66] apresenta agora a arbitração da largura do objeto (Lreal). 

𝐿𝑟𝑒𝑎𝑙 = 𝐷 ∙ 𝐿𝑏𝑏 ∙ 𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟𝐻𝑜𝑟 ∙ 1,05 [66] 

 

 A tabela 12 apresenta alguns dados em que a câmera captura um obstáculo e expõe seu 

centroide e largura da caixa continente para validar as expressões [65] e [66]. 

 

Xcm Ycm Lbb Hbb Dx Dy D Dcor Largura 

X centro 
de massa 

Y centro 
de massa 

Largura 
Caixa 

Continente 

Altura 
Caixa 

Continente 

Distância X 
(pixels) 

Distância Y 
(pixels) 

Distância 
Robô-
Objeto 
(pixels) 

Distância 
Corrigida 

(mm) 

Largura 
Arbitrada 

(mm) 

225 252 71 172 95 142 170,8479 128,1359 154,6555 

187 262 102 293 133 71,5 151,0008 113,2506 196,3708 

186 261 102 293 134 72,5 152,3557 114,2668 198,1327 

194 253 100 292 126 81 149,7899 112,3424 190,9764 

184 249 94,8 320,03 136 70,985 153,4108 115,0581 185,4222 

191 256 95,97 322,01 129 62,995 143,5596 107,6697 175,6569 

Tabela 12 -  Validação do cálculo da distância e largura arbitrada. 

 Como o obstáculo em questão possui uma largura real de 170 mm é possível verificar que os 

valores estão bem próximos e, na maioria dos casos com um valor de acréscimo que deixa uma margem 

de segurança para a movimentação do robô sem raspar no objeto. 
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4. CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

 O presente trabalho faz uma exploração das principais características e possibilidades de 

aplicação de robôs móveis em diversas áreas do conhecimento. Considerada uma área relativamente 

nova, os estudos ainda esbarram em diversas necessidades que precisam ser supridas. A complexidade 

de variáveis e possibilidades de controle pode deixar um estudioso na área com tantas opções viáveis 

que é necessário ter muito foco, para que o desenvolvimento de um estudo na área não seja 

excessivamente grande. 

 É importante observar que o uso de veículos autônomos possui uma variedade de aplicações 

na área industrial, mas existem situações de seu uso também na agricultura, aplicações aéreas, 

aplicações submarinas e iniciam-se as grandes aplicações para ambientes urbanos, conceito já 

grandemente explorado nos filmes de ficção científica, tais como, Minority Report, Sétimo Dia etc. 

 O grande propósito do trabalho foi desenvolver um algoritmo de controle com um sistema 

relativamente simples baseado em apenas câmera monocular para captura de imagens como 

elemento sensorial. O uso de sensores representa um grande ganho para aumentar a autonomia do 

robô, mas o crescimento do custo também é muito influenciado pelo seu uso. 

 Os estudos de projetos semelhantes revezam situações de combinação de câmeras de captura 

com lasers, sonares, GPS, encoders de controle de movimento etc. salientando suas vantagens e 

dificuldades de aplicação. O uso limitado de uma câmera de captura para desenvolver o entendimento 

do ambiente representa um grande ganho de conhecimento para esta área de estudo. 

 A estratégia apresentada mostrou ser muito interessante para o desenvolvimento de robôs com 

foco no processamento de imagens digitais utilizando câmera monocular de captura para obter 

informações do ambiente onde ele se encontra. É importante salientar que a simplicidade da ideia 

também representou um grande desafio, pois a interpretação da imagem foi muito mais exigida para 

suprir a falta de outros sensores. 

 Além disso, o desenvolvimento de uma arquitetura totalmente embarcada em um 

microprocessador no próprio corpo do robô foi um grande desafio frente a projetos que promovem a 

captura e transmissão de dados para um computador pessoal dedicado. Neste ponto, é possível 

salientar que o Raspberry Pi é uma plataforma eficiente para o desenvolvimento de projetos 

embarcados que exijam um processamento mais robusto. 
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 O uso da Transforma de Hough foi muito importante para conseguir determinar com a precisão 

adequada as linhas guia do robô com base no ambiente e para promover o rastreamento e a detecção 

de obstáculos que influenciam o movimento do robô. 

 Uma das grandes dificuldades foi encontrar o nível de precisão adequado para a arbitração de 

distâncias e tamanhos, tendo em vista o crescimento considerável da capacidade de processamento 

da tecnologia embarcada na GPU para o processamento de imagens. Além disso, o desenvolvimento 

do algoritmo em linguagem Python é extremamente flexível, mas por ser uma linguagem interpretada 

acaba por impor limitações de processamento e atrasos que são relevantes para sistemas reais. 

 Acredita-se que para o futuro o presente trabalho pode ser implementado em uma linguagem 

compilada, como linguagem C/C++, além da possibilidade de aplicar tais conceitos em situações 

diferenciadas como controle de drones, aviões de pequeno porte e outros dispositivos semelhantes. 

Outro ponto de grande importância é promover uma releitura do algoritmo desenvolvido para retirar 

processamentos desnecessários que causam atrasos na execução do mesmo. 

 Desta forma, pode-se concluir que o uso de técnicas de visão computacional aliada aos variados 

tipos de algoritmos de controle tem permitido o desenvolvimento de controles cada vez mais precisos 

e com mais variáveis controladas. Isso resulta em metodologias de autonomia da movimentação do 

robô com a percepção do ambiente onde ele se encontra com um custo relativamente baixo. 

 O trabalho cumpriu seus objetivos quando desenvolveu um algoritmo para executar a 

percepção do ambiente, no que diz respeito aos marcos naturais e no traçado de linhas guia para a 

movimentação, bem como no reconhecimento de obstáculos e na arbitração das distâncias até eles e 

sua dimensão principal, pois tais dados podem influenciar o movimento do robô. 
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