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1. Introdução 

 
Uma das partes fundamentais no desenvolvimento de um time de robôs 

autônomos é a visão computacional. Responsável pelo sensoreamento dos robôs e da 

bola, a visão computacional deve ser capaz de fornecer à estratégia do time as 

informações necessárias para as tomadas de decisões das reações de cada jogador. Essas 

informações são, essencialmente:  a posição, sentido e velocidade dos robôs do próprio 

time, dos robôs do time adversário e da bola. 

 

De acordo com as regras do futebol de robôs, qualquer tecnologia pode ser 

utilizada para o desenvolvimento da equipe. Para o sensoreamento, isso não é diferente. 

Entretanto grande parte das equipes utiliza técnicas de processamento de imagens para 

detectar os elementos importantes durante a partida. Basicamente, existem duas 

topologias diferentes para  se implementar a  visão computacional  num time: 

 

• sensoreamento local: nesta topologia, cada robô possui seu próprio sistema 

embarcado de visão; 

• sensoreamento remoto: cada equipe instala uma câmera acima da superfície do 

campo, permitindo uma visão global do jogo (ver Figura 1). Essa topologia é 

mais utilizada, por ser mais barata e mais simples de ser implementada. 

 



 

Figura 1 - Estrutura do Futebol de Robôs 

 

Neste  artigo  será discutido o projeto e a implementação do sistema de visão 

remota da equipe de futebol de robôs da Escola de Engenharia Mauá, que participou da 

IV Competição IEEE Brasileira de Robôs, em Campo Grande-MS, de 17 a 20 de julho 

de 2006. 

 

2. O Hardware utilizado 

 

Na Escola de Engenharia Mauá, o sistema é formado por uma câmera de 

segurança colorida, instalada sobre o campo. A câmera fornece um sinal de saída 

analógico, em formato vídeo composto, de modo que se torna necessário digitalizar o 

sinal de vídeo para que se possa processá-lo com o uso do computador. 

 

A digitalização da imagem pode ser realizada por algum dispositivo dedicado a 

essa finalidade, como placas conhecidas como frame grabbers ou por placas de captura 

de TV. As frame grabers são equipamentos profissionais, muitas vezes contando com 

mais de uma entrada de vídeo, e de custo bastante elevado, normalmente acima de 

R$ 1000,00.  

 

Placas de captura de TV são mais baratas e mais fáceis de serem encontradas: o 

preço médio está em torno de R$ 250,00. Entretanto a qualidade da imagem digitalizada 

por esses equipamentos está muito abaixo das geradas pelas frame grabbers. Outra 



vantagem das placas de capturas de TV  está na  forma de programá-la: existe uma 

tecnologia conhecida por Video for Windows, nativa das diversas versões do Windows, 

que facilita a programação e gera um código compatível com muitos dispositivos de 

captura hoje disponíveis no mercado. Em conjunto com uma placa de TV comercial, 

pode-se também utilizar uma câmera filmadora comum, desde que ela tenha saída RCA. 

 

Em princípio, poderia pensar-se no uso de web cams no processo de captura da 

imagem, uma vez que a imagem fornecida por esse tipo de equipamento já está em 

formato digital. Entretanto a prática mostra que essas câmeras possuem certas 

limitações, como a  baixa qualidade das lentes utilizadas, baixas resoluções tanto 

espacial (número de pixels presentes na imagem) quanto  radiométrica (número de cores 

que cada pixel pode assumir) e velocidade de transferência de dados (número de 

imagens capturadas por segundo), que inviabilizam o uso desses equipamentos no 

futebol de robôs. 

 

O equipamento escolhido na Escola de Engenharia Mauá consiste de uma 

câmera de segurança colorida Samsung modelo SAC-2300,  com lente variável focal 8-

12 mm e placa de captura de TV Pinnacle PCTV-USB. 

 

3. Captura da imagem 

 

Quando se utilizam dispositivos Video for Windows, a captura da imagem fica 

mais simples de ser implementada, pois utilizam-se comandos da API do Windows. 

Assim, não é necessário aprender a programar cada dispositivo de captura diferente, 

pois todos os dispositivos de captura compatíveis com Video for Windows são 

programados da mesma maneira. No Quadro 1 encontra-se o código básico em Delphi 

para a captura de imagem com  qualquer dispositivo Video for Windows instalado no 

computador. 
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implementation 

 

{$R *.dfm} 

 

var 

  Trata:boolean=False; 

 

function TrataFrame(hWnd:HWND;lpVHdr:PVIDEOHDR):LongInt;stdcall; 

begin 

     result:=1; 

end; 

 

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); 

var 
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  carac :TCAPDRIVERCAPS; 

begin 

  Panel1.Width:=320; 

  Panel1.Height:=240; 

 

  capvideo:=capCreateCaptureWindow(nil, WS_CHILD or WS_VISIBLE, 1, 1, 320, 240, 

Panel1.Handle, 1); 

  if not(capDriverConnect(capvideo,0)) then 

  begin 

      ShowMessage('Não foi possível conectar à placa.'); 

      Halt(0); 

  end; 

 

  capPreviewScale(capvideo,FALSE); 

  if(capDriverGetCaps(capvideo,@carac,sizeof(carac))) then 

  begin 

    if(carac.fHasDlgVideoSource) then Origem.Enabled:=true; 

    if(carac.fHasDlgVideoFormat) then Formato.Enabled:=true; 

  end; 

  capPreviewRate(capvideo,30); 

  capPreview(capvideo,true); 

  capSetCallbackOnFrame(capvideo, @TrataFrame); // registra function callback 

end; 

 

procedure TForm1.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction); 

begin 

  capCaptureStop(capvideo) ; 

  capSetCallbackOnVideoStream(capvideo, nil); 

end; 

 

procedure TForm1.OrigemClick(Sender: TObject); 

begin 

  capDlgVideoSource(capvideo); 

end; 

 

procedure TForm1.FormatoClick(Sender: TObject); 

begin 

  capDlgVideoFormat(capvideo); 

end; 

 

procedure TForm1.IniciaClick(Sender: TObject); 

var capparam:TCAPTUREPARMS; 

begin 

  capCaptureGetSetup(capvideo,@capparam,sizeof(capparam)) ; 

  capparam.dwRequestMicroSecPerFrame := 33333 ; 

  capparam.fYield                    := TRUE ; 

  capparam.fMakeUserHitOKToCapture   := TRUE ; 

  capparam.fAbortLeftMouse           := FALSE; 

  capparam.fAbortRightMouse          := FALSE; 

  capparam.wPercentDropForError      := 90 ; 

  capparam.fCaptureAudio             := FALSE ; 

  capparam.AVStreamMaster            := 1 ; 

  capCaptureSetSetup(capvideo,@capparam,sizeof(capparam)) ; 

  Trata:=True; 

end; 

 

procedure TForm1.FinalizaClick(Sender: TObject); 

begin 

  Trata:=False; 

end; 

Quadro 1 – Código básico para configuração de dispositivos Video for 

Windows 

 

No procedimento de criação do formulário, cria-se uma ligação entre o 

aplicativo e o dispositivo Video for Windows com o comando capCreateCaptureWindow. 

Esse mesmo comando determina que as imagens capturadas serão exibidas  num  painel. 

As linhas 30 e 31 verificam se o driver do dispositivo possui  diálogos de configuração 

(Figura 3 e Figura 2). 



 

Uma das linhas de configuração mais importante é a 35: o comando 

capSetCallbackOnFrame registra uma função que será executada a cada quadro recebido do 

dispositivo de captura. A função registrada (TrataFrame) está definida nas linhas 

numeradas de 8 a 11. 

 

Ao se executar o programa, todos os dispositivos Video for Windows são 

detectados e pode-se selecionar qual deles será a fonte de captura (ver Figura 3). 

 

Uma vez selecionada a fonte de captura, o próximo passo consiste em  colocar a 

imagem capturada na memória do computador para que possa ser processada. No 

Quadro 2, encontra-se a modificação necessária no programa do Quadro 1 para colocar 

a imagem capturada  numa variável indexada tridimensional, de modo que o primeiro 

índice (1 a 240) corresponde à posição y do pixel, o segundo índice (1 a 320) 

corresponde à posição x do pixel e o terceiro índice (1 a 3) corresponde aos três canais 

de cores (vermelho, verde e azul) que formam todas as cores possíveis na imagem. 

 

É importante perceber que, na verdade, a imagem não é transferida para a 

variável indexada Img, mas o procedimento exposto no Quadro 2 faz com que a posição 

dessa variável na memória do computador coincida com a posição da imagem 

capturada, dada por lpVHdr.lpData. 

 

 

Figura 2 – Diálogo de seleção de formato de vídeo 

 



 

Figura 3 – Diálogo de seleção da fonte de captura Video for Windows 

 

function TrataFrame(hWnd:HWND;lpVHdr:PVIDEOHDR):LongInt;stdcall; 

type Timg = array [1..240,1..320,1..3] of byte; 

var ponteiro : pointer; 

    Img : ^TImg; 

begin 

     if Trata then 

     begin 

          ponteiro:=lpVHdr.lpData; 

          Img:=ponteiro; 

     end; 

     // deste ponto em diante, faz-se o processamento da imagem armazenada em Img 

end; 

Quadro 2 – Código necessário para disponibilizar a imagem capturada numa 

variável indexada. 

 

Conforme  se afirmou, a função TrataFrame é executada a cada novo quadro 

recebido. Assim, qualquer processamento na imagem que se fizer necessário deve ser 

feito nessa sub-rotina. 

 

4. Busca  dos Elementos 

 



Uma vez que a imagem está disponível na memória do computador, o próximo 

passo consiste em  se detectarem  automaticamente os elementos importantes da 

imagem, que são os robôs e a bola. Porém, antes que o sistema seja capaz de determinar 

os elementos, é necessário que o sistema aprenda quais são as cores dos elementos 

importantes: este processo é conhecido como calibração.  

 

 

Figura 4 – Diálogo de calibração do sistema de visão computacional 

 

O processo de calibração do sistema é realizado manualmente pelo operador. 

Inicialmente, uma imagem do campo é capturada e, a partir dela, são selecionados os 

elementos importantes da imagem. 

 

As cores dos círculos de cada robô seguem a regra do futebol de robôs, que 

obriga cada time a utilizar uma cor específica para identificar o time (obrigatoriamente, 

os times devem jogar com a cor amarela ou com a  azul – essas cores fazem referência 

aos times da final da Copa do Mundo de Futebol de 1970, Brasil e Itália). 

Opcionalmente, cada robô pode utilizar uma cor secundária para diferenciar os robôs da 

mesma equipe. Essa cor secundária pode ser escolhida pela equipe, mas não pode 

coincidir com a cor de nenhum outro elemento na partida. 

 



 

Figura 5 – Diálogo de seleção de cores de equipes e robôs 

 

Ao clicar com o mouse, o sistema irá expandir a região até encontrar todos os 

pontos internos  a ela,  a partir do ponto selecionado pelo operador, denominado 

semente. O procedimento de expansão da região a partir de uma semente é conhecido 

como crescimento de regiões por agregação de pixels, ou seja, a partir de um ponto 

interno à região, a técnica verifica se o ponto vizinho tem a mesma característica da 

semente (neste caso, a característica que interessa é a cor): se o vizinho tiver a mesma 

cor da semente, então esse vizinho passa a ser uma nova semente e todo o ciclo se 

repete. A implementação dessa técnica pode ser feita de forma recursiva (como 

apresentada no Quadro 3) ou iterativa. 

 

procedure ExpandeRegiao(l,c:integer; R,G,B:TFaixaCores; Imagem:PImg); 

begin 

     if not(Tabela[l,c]) then 

     begin 

          ElemNaLista:=ElemNaLista+1; 

          Lista[ElemNaLista-1].X:=c; 

          Lista[ElemNaLista-1].Y:=l; 

          Tabela[l,c]:=True; 

          if (c+1<320) and 

             (Imagem[l,c+1,2]>=R.Min) and (Imagem[l,c+1,2]<=R.Max) and 

             (Imagem[l,c+1,1]>=G.Min) and (Imagem[l,c+1,1]<=G.Max) and 

             (Imagem[l,c+1,0]>=B.Min) and (Imagem[l,c+1,0]<=B.Max) then 

               PreencheRegiao(l,c+1,R,G,B,Imagem); 

          if (l+1<240) and 

             (Imagem[l+1,c,2]>=R.Min) and (Imagem[l+1,c,2]<=R.Max) and 



             (Imagem[l+1,c,1]>=G.Min) and (Imagem[l+1,c,1]<=G.Max) and 

             (Imagem[l+1,c,0]>=B.Min) and (Imagem[l+1,c,0]<=B.Max) then 

               PreencheRegiao(l+1,c,R,G,B,Imagem); 

          if (c-1>=0) and 

             (Imagem[l,c-1,2]>=R.Min) and (Imagem[l,c-1,2]<=R.Max) and 

             (Imagem[l,c-1,1]>=G.Min) and (Imagem[l,c-1,1]<=G.Max) and 

             (Imagem[l,c-1,0]>=B.Min) and (Imagem[l,c-1,0]<=B.Max) then 

               PreencheRegiao(l,c-1,R,G,B,Imagem); 

          if (l-1>=0) and 

             (Imagem[l-1,c,2]>=R.Min) and (Imagem[l-1,c,2]<=R.Max) and 

             (Imagem[l-1,c,1]>=G.Min) and (Imagem[l-1,c,1]<=G.Max) and 

             (Imagem[l-1,c,0]>=B.Min) and (Imagem[l-1,c,0]<=B.Max) then 

               PreencheRegiao(l-1,c,R,G,B,Imagem); 

     end; 

end; 

Quadro 3 – Implementação recursiva do algoritmo de expansão de região 

 

No Quadro 3, Tabela é uma variável indexada bidimensional booleana, com as 

mesmas dimensões da imagem, que serve para armazenar os pontos já visitados na 

região. 

 

Uma vez que se conhecem todos os pontos internos da região, é possível se 

determinarem  os valores máximos e mínimos de cada canal de cor: vermelho, verde e 

azul. Esses parâmetros são utilizados como descritores de cada cor. 

 

Durante o jogo, o sistema varre cada pixel da imagem procurando  pontos de 

cores conhecidas, verificando se o valor de cada canal de cor está dentro de algum 

intervalo previamente calibrado pelo operador. Quando um pixel de cor conhecida for 

encontrado, então o sistema aplica o algoritmo de expansão de região e, a partir das 

coordenadas de todos os pixels pertencentes à região, determina o centro de massa da 

cor, que corresponde ao centro do círculo. 

 

No decorrer da partida, buscam-se primeiramente as cores secundárias (aquelas 

responsáveis por identificar cada robô de uma mesma equipe). Uma vez determinado o 

centro de massa da cor secundária, busca-se  a cor primária do robô numa região 

circular em torno da cor secundária, conforme ilustrado na Figura 6. 

 



 

Figura 6 – O sistema busca a cor primária ao redor da cor secundária 

 

Depois que o centro de massa das duas cores de um robô foram determinadas, o 

próximo passo está em  calcular o ponto mais provável para o centro do robô, pela 

média dos dois centros de massa e o sentido do robô, pelo coeficiente angular da reta 

que passa por esses centros de massa (ver Figura 7). 
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Sentido
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Figura 7 – Determinação do centro do robô e de seu sentido 

 

O resultado da busca dos elementos pode ser acompanhado em tempo real,  

gráfica  e numericamente,  diretamente na tela do computador (Figura 8). A imagem à 

esquerda representa a imagem original, sem processamento, enquanto  à direita pode-se 

ver a imagem processada, apenas com os elementos importantes. Pode-se notar que o 

centro da bola está marcado com um sinal de “+” em vermelho, enquanto  os jogadores 

aparecem marcados com uma seta branca que aponta  seu sentido. 

 



A lógica da busca  de  elementos importantes na imagem pode ser explicada de 

maneira simplificada pelo fluxograma da Figura 9. 

 

 

Figura 8 – Sistema de visão computacional do time da Escola de Engenharia 

Mauá 

 

5. Considerações Finais 

 

O quarto artigo da série Construção de Robôs Jogadores de Futebol teve como 

proposta apresentar ao leitor uma forma de se  fazer a aquisição de imagens utilizando 

uma tecnologia simples, barata e flexível, além de se discutir a implementação da visão 

computacional no time de futebol de robôs da Escola de Engenharia Mauá.  

 

Com base no que foi exposto neste artigo, diversas modificações podem ser 

feitas para se melhorar o algoritmo de captura, como: 

 

• aumentar a resolução da imagem capturada, de 320×240 para 640×480; 



• utilizar outros sistemas de representação de cores mais robustos que o RGB (o HSV, 

por exemplo); 

• aplicar filtros para melhorar a qualidade da imagem processada; 

• utilizar outros descritores, além das cores, para se determinarem os elementos da 

imagem. 

 

O contínuo desenvolvimento das tecnologias empregadas é uma preocupação 

constante dos pesquisadores, já que a visão computacional possibilita diversas 

aplicações, desde industriais até as domésticas, no dia-a-dia, facilitando a nossa vida. 

 



 

Figura 9 – Algoritmo simplificado para a busca dos elementos da imagem 
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