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Resumo—The RoboCup Soccer is one of the largest compe-
titions in the robotics field of research. It considers the soccer
match as a challenge for the robots and aims to win a match
between humans versus robots by the year of 2050. The vision
module is a critical system for the robots because it needs to
quickly locate and classify objects of interest for the robot in
order to generate the next best action. In this paper, an approach
using Convolutional Neural Networks for object detection is
described. The soccer ball is the chosen object and three state-of-
art convolutional neural networks architectures were trained for
the experiment using data augmentation and transfer learning
techniques. The models were evaluated in a test set, yielding
promising results in precision and frames per second. The best
model achieved an average precision of 0.972 with an intersection
over union of 50% and 9.64 frames per second, running on CPU.

Index Terms—RoboCup, Object Detection, Convolutional Neu-
ral Network, MobileNetV2, Faster R-CNN.

I. INTRODUÇÃO

A RoboCup é uma competição anual cientı́fica destinada a
promover a pesquisa no ramo da Robótica e da Inteligência
Artificial. Ela considera o futebol como uma referência atra-
ente ao público em geral, além de ser dinâmica, competitiva e
cooperativa para testar novas tecnologias no estado da arte. A
RoboCup possui diversas ligas, incluindo ligas de futebol por
simulação computacional, ligas de futebol de robôs fı́sicos,
ligas de tarefas de resgate, domésticas e industriais. Quase
todas as ligas envolvem agentes robôs que devem agir de forma
autônoma em seus ambientes. A longo prazo, o objetivo é
construir um time de futebol de robôs capaz de derrotar o time
campeão mundial até 2050 [1], cumprindo as regras oficiais
da FIFA.

A visão computacional é um dos componentes que devem
ter um bom desempenho para que os robôs sejam capazes
de realizar suas atividades ao longo da partida de futebol.
O sistema deve classificar determinados objetos a partir de
câmeras e fornecer sua posição exata em tempo real. Muitos
algoritmos de aprendizado de máquina foram aplicados com
sucesso nas últimas décadas para a detecção de objetos a
partir de técnicas clássicas como HOG (Histogram of Oriented
Gradients) em conjunto com máquina de vetores de suporte [2]
e boosted cascade [3]. Além de outros métodos que ganharam
muita popularidade nos últimos anos, como as redes neurais

convolucionais, (CNN do inglês Convolutional Neural network
ou ConvNet).

Redes neurais convolucionais tornaram-se o principal meio
de visão computacional desde que a arquitetura AlexNet
[6] popularizou redes neurais convolucionais profundas ao
vencer o ImageNet Challenge: ILSVRC 2012 [4]. A partir
de 2012, o ajuste de arquiteturas neurais profundas para obter
a máxima precisão equilibrada com um bom desempenho tem
sido uma área de pesquisa bastante ativa. Tanto a pesquisa
manual de arquitetura quanto as melhorias nos algoritmos de
treinamento levaram melhorias significativas em relação aos
projetos iniciais, como a VGGNet [5], a GoogLeNet [7] e a
ResNet [8].

As redes neurais revolucionaram muitas áreas de inte-
ligência de artificial, permitindo precisão sobre-humana para
tarefas desafiadoras de reconhecimento de imagem. No en-
tanto, o impulso para melhorar a precisão muitas vezes tem
um custo: redes de última geração exigem recursos computaci-
onais elevados, os quais estão além das capacidades de muitos
dispositivos móveis e embarcados [9].

A evolução constante da visão dos robôs é requerida, por
exemplo, porque até 2014 a cor bola de futebol na RoboCup
Soccer era completamente laranja, mas a partir de 2015 as
especificações mudaram para uma bola com pelo menos 50%
de cor branca deixando o resto da bola aberta para qualquer
combinação de cores. Essas mudanças na complexidade afe-
taram negativamente os resultados de muitos algoritmos que
eram utilizados, porque simples algoritmos de segmentação de
cores combinado com identificação de formas não são efetivos
com este tipo de bola [10]. A Fig. 1 ilustra a aparência con-
trastante da bola em três imagens coletadas em um campo de
futebol de robôs. Foi aplicada uma amplificação nas imagens
para melhor visualização. Nelas, é possı́vel observar diferentes
iluminações na bola, além de orientações e movimentos que
comprometem a detecção.

A detecção de objetos é um assunto recorrente nas
publicações anuais RoboCup [10] [11], inclusive sendo se-
lecionado como melhor artigo na categoria de Contribuição
à Engenharia na RoboCup 2016: Robot World Cup XX [10].
O prêmio de Contribuição à Engenharia na RoboCup 2017:
Robot World Cup XXI também foi relacionado ao tema de
detecção de objetos utilizando CNNs, mas o objeto em questão


