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Resumo: O robô humanoide da RoboFEI utiliza 

técnicas de visão computacional para identificar 

através de uma câmera, o campo e a bola. A 

localização do robô se torna mais eficiente quando é 

possível reconhecer alguns pontos de referência, 

como as traves e as linhas de campo. Busca-se 

desenvolver um algoritmo capaz de reconhecer 

pontos de referência em um campo de futebol de 

robôs. As técnicas de visão computacional e 

reconhecimento de objetos, como a transformada de 

Hough e segmentação de cores, foram estudadas, 

implementadas em novos algoritmos e testadas.  

 

1. Introdução 
O grupo RoboFEI participa da competição anual da 

RoboCup, competindo com diversos times de países 

diferentes. A competição pede que os jogadores 

possuam robôs autônomos para jogar futebol. 

A visão atual do robô humanoide da RoboFEI é 

capaz de identificar a bola, porém não é capaz de se 

encontrar no campo com muita eficiência. A 

implementação de técnicas de visão computacional com 

o intuito de reconhecer pontos de referência do campo, 

sendo esses, as linhas de campo nas extremidades, meio 

de campo, e as traves do gol, é uma solução simples 

para o problema, pois não é necessário alterar nada em 

seu corpo físico, apenas criar e aprimorar algoritmos 

capazes de solucionar esse problema.  

Esse projeto tem como seu objetivo, estudar as 

técnicas de visão computacional, compreende-las e 

implementa-las nos robôs humanoides existentes da 

RoboFEI através da criação de algoritmos, tornando os 

robôs aptos a competir de uma forma mais eficiente na 

RoboCup e em demais campeonatos de futebol de robôs 

 

 
Figura 1. Time do RoboFEI. 

 

2. Teoria 
A visão computacional “estuda e desenvolve um 

conjunto de métodos e técnicas os quais podem tornar 
um sistema computacional capaz de interpretar imagens. 

” [1] 
O futebol de robôs trouxe uma linha de 

pesquisa focada em buscar o reconhecimento de 

múltiplos robôs de maneira rápida e exata. As 

imagens capturadas pelos robôs contêm diversos 

problemas como ruídos e iluminação não uniforme 

[2]. O sistema de visão deve ser capaz de reconhecer 

outros robôs, bola, linhas de campo e traves.  

A técnica de segmentação de cor consiste em 

particionar uma imagem em regiões (conjunto de 

pixels), simplificando a imagem para uma análise e 

identificação melhor de, por exemplo, linhas e 

curvas.  

 

 
Figura 2. Segmentação do verde 

 

Para a utilização dentro do campo de futebol, a 

cor verde foi segmentada na intensidade do campo real, 

assim possibilitando que o robô veja apenas o campo. 

Outra possibilidade é segmentar a cor branca, 

identificando as linhas de campo, porém a cor branca é 

muito clara e facilmente confundida com outros tons 

similares, tornando difícil segmentar apenas a linha. 

Sendo assim, a melhor solução é segmentar ambas as 

cores ao mesmo tempo, obtendo um resultado melhor. 

 

 
     Figura 3. Campo segmentado em branco  
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Inicialmente as transformadas de Hough 

foram criadas para detectar características que 

podem ser representadas em formas binárias, como 

por exemplo, as linhas, círculos ou elipses. O 

método é usado com uma potente ferramenta na 

visão computacional para o reconhecimento dessas 

características. O processo se baseia na ideia de uma 

transformação capaz de pegar pontos pertencentes a 

uma mesma curva, mapear e transferir para um 

único ponto em um novo espaço de parametrização 

da curva procurada. A detecção de borda é usada 

como base dentro das transformadas de Hough. [3] 

A detecção de linha comum de Hough 

consiste em uma forma simples da função, onde é 

retornado apenas um conjunto de valores (ρ, ϴ). O ρ 

é medido em pixels e ϴ é medido em radianos. A 

função possui parâmetros para ajustar com precisão 

o estilo de linha desejado. O primeiro parâmetro é a 

imagem ou câmera que será utilizado na análise. O 

segundo parâmetro e o terceiro, são focados na 

precisão (ρ, ϴ). O quarto parâmetro estabelece um 

limite, ou seja, o mínimo tamanho do formato 

geométrico que pode ser considerado uma linha. Na 

imagem a seguir, é possível observar que as linhas 

são detectadas como um todo, sem distinção entre 

uma linha e outra. [4]  

A detecção de linha probabilística de 

Hough tem como diferença da comum, as linhas 

estudadas na imagem e como são identificadas, 

utilizando a comum como base e otimizando-a. Ao 

invés de considerar todos os pontos da linha como 

um todo, montando uma grande linha, a função corta 

alguns pontos e os randomiza, deixando apenas o 

suficiente para detectar uma linha. Para isso, é 

necessário diminuir o limite da linha, e alterar os 

parâmetros. 

 

 
Figura 4. Detecção de linhas de Hough 

 

3. Metodologia 
 

O algoritmo está sendo criado na linguagem de 

programação “Python”. A técnica de segmentação 

de cores está sendo usada no espaço de cores HSI, e 

a função para detectar as linhas de Hough, é 

probabilística. O estudo dos códigos de visão 

computacional do OpenCV, está sendo feito através 

da documentação da biblioteca disponível no 

“docs.opencv.org”.  

O OpenCV foi criado como uma 

ferramenta que transforma diversas técnicas 

desenvolvidas de visão computacional em funções 

mais simples e programáveis de acordo com sua 

necessidade, desde o “abrir” a câmera, até rastrear 

as linhas de campo. O robô utilizado e criado pela 

RoboFEI é composto por motores, sensores, câmera 

e um computador. Os motores são responsáveis 

pelos movimentos da perna, braços e cabeça. O 

sensor é de orientação e a câmera utilizada é a 

“Logitech HD Pro Webcam C920 (Full HD) ” A 

visão do robô utiliza a técnica de HAAR para 

identificar e rastrear a bola e “Histogram of 

Oriented Gradients (HOG)” para reconhecer os 

adversários. 

 

4. Conclusão 
 

Na segmentação de cores, foram 

descobertos parâmetros bons para a tonalidade das 

linhas, apesar da cor ser muito clara, porém para 

melhores resultados é necessário segmentar o branco 

dentro do verde, eliminando assim, os ruídos 

existentes fora do campo.  

A partir da segmentação de cores, é 

implementado um tratamento de imagem para 

eliminar os ruídos finais e a detecção de linhas de 

Hough, que por sua vez encontra várias linhas 

dentro da linha de campo. O resultado do tratamento 

foi satisfatório, evitando os ruídos externos ao 

campo. 

 

 
Figura 5. Resultado final da detecção 
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