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VISÃO COMPUTACIONAL PARA O ENSINO DE ENGENHARIA.

RESUMO

Os robôs moveis autônomos apresentam diversas aplicações e tem destaque na área de
mobilidade urbana. No entanto, ainda existem diversas barreiras e desafios para esta tecnologia
como o alto custo, tecnologias mais confiáveis, normas, regulamentos e aspectos de segurança.
Existem diversas iniciativas para ensino de conteúdos de engenharia por meio da robótica,
como a proposta do MIT denominada Duckietown, na qual utiliza robôs de baixo custo
denominados Duckiebots com grande capacidade de processamento e sensoriamento, incluindo
o uso de visão computacional. Baseado em estudos da área e nas iniciativas para ensino, é
proposto que a elaboração de plataforma similar ao Duckiebot, mas com os ajustes necessários
para minimizar custos e refletir a realidade brasileira, como identificação de placas em
português e de outras possíveis particularidades nacionais. Para esta proposta foi estabelecido
como objetivo inicial, a construção e adaptação de um robô móvel autônomo móvel, para
ensino para engenharia. O desenvolvimento do protótipo apresentou vários desafios,
principalmente pela dificuldade de utilizar os algoritmos originais do projeto Duckiebot e a
suspensão das atividades acadêmicas na UFU devido a pandemia. Após passar por adaptações,
o projeto apresentou resultados promissores ao utilizar códigos de elaboração própria, onde o
protótipo foi capaz de utilizar a câmera, o hat de motores de menor custo e identificar placas
de “pare”, atendendo de forma parcial os objetivos almejados para o projeto.

Palavras-chave: robô móvel autônomo, visão computacional, robôs educacionais.

AUTONOMOUS MOBILE ROBOT WITH A COMPUTER VISION NAVIGATION
SYSTEM FOR TEACHING IN ENGINEERING

ABSTRACT

Autonomous mobile robots have several applications and stand out in the area of urban
mobility. However, there are still several barriers and challenges for this technology such as
high cost, more reliable technologies, standards, regulations and safety aspects. There are
several initiatives for teaching engineering content through robotics, such as the MIT proposal
called Duckietown, in which it uses low-cost robots called Duckiebots with great processing
and sensing capacity, including the use of computer vision. Based on studies of the area and
teaching initiatives, it is proposed the development of a platform similar to Duckiebot, but with
the necessary adjustments to minimize costs and reflect the Brazilian reality, such as
identification of signs in Portuguese and other possible national particularities. For this
proposal, the initial objective was to build and adapt a mobile autonomous mobile robot for
teaching engineering. The development of the prototype presented several challenges, mainly
due to the difficulty of using the original algorithms of the Duckiebot project and the
suspension of academic activities at UFU due the pandemic. After undergoing adaptations, the
project showed promising results when using codes of its own elaboration, where the prototype
was able to use the camera, the lower cost hat for motors and it was able to identify “pare”
plates, partially meeting the objectives aimed at the project.

Keywords: autonomous mobile robot, computer vision, educational robots.
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1. INTRODUÇÃO

A robótica é um ramo multidisciplinar que envolve diversos setores e que tem se
destacado nos últimos anos, de modo que suas aplicações estão presentes em toda cadeia
produtiva e para os mais diversos fins, abrangendo casos de extrema importância como
satélites, agricultura e indústria em geral, assim como casos de entretenimento e educação.
A área da robótica está em constante evolução e está cada vez mais presente no dia a
dia, principalmente no que diz respeito aos robôs autônomos. Um robô autônomo é um
dispositivo físico capaz de realizar tarefas e tomar decisões em diversos tipos de ambientes e
situações, sem interferência humana, utilizando seus sensores e atuadores [1].
Para tomar as decisões de forma autônoma o robô necessita ter um adequado conjunto
de sensores, cujas as tecnologias podem envolver conceitos de visão computacional, ondas
ultrassônicas,

mapeando

3D

à

laser,

dentre

outras

[2].

Essa

versatilidade

e

multidisciplinaridade dos robôs os tornam ideais para serem utilizados no ensino STEM
(Science, Technology, Engineering, and Mathematics) [3], focando principalmente na área de
engenharia [4][5].
A visão computacional, definida como o processo de modelagem e replicação da visão
humana usando software e hardware, foi e é amplamente utilizada em diversos sistemas
autônomos [6]. Este sistema permite que a máquina compreenda uma cena, vídeo ou foto,
extraindo informações úteis. Quando a visão computacional é utilizada em conjunto com os
robôs autônomos, estes tornam-se capazes de identificar e classificar objetos, obstáculos e
recursos do ambiente, permitindo que o robô compreenda o meio no qual está inserido,
tornando a mais eficiente e menos suscetível a erros.
São vários os exemplos do benefício desta integração nos mais diversos campos de
atuação da robótica: o sistema de visão computacional pode ser utilizado na agricultura para
identificar pragas, fazer a colheita seletiva de alimentos ou semeadura de precisão, na indústria
para identificação de peças, manter perímetros de segurança ou avaliação de conformidade, na
interação homem-máquina para interagir e reagir às emoções humanas ou no transporte de
pessoas, atuando na navegação autônoma e no desvio de obstáculos.
Um exemplo de aplicação é na área de mobilidade urbana, onde os carros autônomos
prometem mudar a maneira como nos locomovemos, proporcionando redução dos
congestionamentos, redução de poluição para o meio ambiente e principalmente a redução de
acidentes de trânsito [7]. Isso porque, um veículo controlado automaticamente não precisa lidar

com aspectos humanos – cansaço, distração, irritabilidade, imprudência ou consumo de bebidas
alcoólicas – na direção [8].
As tecnologias utilizadas no carro autônomo detectam as informações e realizam os
cálculos, com processamento bem mais rápido que o ser humano. Para isso, além do conjunto
de câmeras e da visão computacional, são utilizadas tecnologias de Radar, Sonar e o Lidar
(Light Detection And Ranging), GPS, acelerômetro, odômetro e de redes de comunicação entre
carros [8]. Essa combinação de informações provenientes dos sensores e das câmeras permite
que o carro execute tarefas.
Figura 1. Sistema de sensoriamento de um carro autônomo.

Fonte: Adaptado de [7].
O nível e complexidade de automação dos carros autônomos, segundo a norma SAE
J3016 da Sociedade Internacional de Engenheiros Automotivos (SAE International) [9], pode
ser dividida em seis níveis:
•

Nível 0 - Nenhuma automação: carros tradicionais, sem nenhum tipo de automação.

•

Nível 1 - Assistência do motorista: modelos que se mantêm dentro das marcações de pistas
e tenha cruise control adaptável.

•

Nível 2 - Automação parcial: o veículo é capaz de ajudar com direção e aceleração e
permite que o motorista deixe algumas tarefas de lado.

•

Nível 3 - Automação condicional: o veículo controla o ambiente por inteiro e a automação
total funciona em situações e ambientes específico, como estradas.

•

Nível 4 - Automação alta: para um grande número de situações o veículo é capaz de
dirigir, frear, acelerar e monitorar o que ocorre ao seu redor, determinar quando trocar de
faixas e virar.

•

Nível 5 - Automação total: a direção não exige nenhuma intervenção humana. O veículo
é capaz de se dirigir em qualquer situação, com engarrafamentos ou em pistas sinuosas pela
cidade.
Entretanto apesar de ser um assunto relevante e de envolver interesse de diversos

âmbitos, o desenvolvimento de carros autônomos são de elevada complexidade e exigem
conhecimentos específicos de diversas áreas, incluindo conhecimentos de eletrônica, sistemas
embarcados, mecânica, programação de baixo e alto nível, controle, sensoriamento e de visão
computacional. Uma forma de mitigar essa dificuldade e incentivar a pesquisa nesta área, se
dá por meio da utilização de protótipos robóticos simplificados, ou seja, versões miniaturizadas
dos carros autônomos em forma de robôs autônomos em um ambiente controlado.
Baseado neste contexto, é proposto neste trabalho o desenvolvimento de um protótipo
robótico com recursos de visão computacional com foco principal no processamento de
imagens.
Desta forma, tem-se como objetivo uma plataforma de baixo custo, de fácil confecção,
reprodução e alteração, de tecnologias abertas e de uso comum. Como objetivo secundário,
visa-se promover a divulgação científica por meio de trabalhos atraentes ao público.

1.1

OBJETIVOS

O objetivo deste trabalho é realizar um estudo sobre as técnicas de visão computacional
e consequente a elaboração de um protótipo de carro móvel autônomo, compatível com a
realidade do brasileiro e com capacidade de reconhecer placas nacionais e outras
particularidades.

Objetivo Específico 1: Projetar e implementar um algoritmo para controle do robô;
Objetivo Específico 2: Desenvolver e implementar um algoritmo para identificação de placas
de trânsito através do Raspberry Pi.
Objetivo Específico 3: Projetar e construir um protótipo de um carro móvel autônomo
utilizando conceitos de visão computacional.

2

ATIVIDADES TEÓRICAS DESENVOLVIDAS

Para compreender o funcionamento da visão computacional aplicada a robôs, foi
desenvolvido um protótipo robótico de um carro autônomo. Para este fim foi realizado diversos
estudos sobre a visão computacional e robótica, e projetar um robô que atenda a essas
demandas.

2.1

TRABALHOS RELACIONADOS

As pesquisas com carros autônomos tem sido alvo de diversas empresas, como a Google,
a Mercedes-Benz, Nissan, General Motors, dentre outras [7]. Mas ainda existem diversas
barreiras e desafios para esta tecnologia como o alto custo, tecnologias mais confiáveis,
normas, regulamentos e segurança.
No Brasil, dois projetos de carros autônomos se destacam, o Cadu [10] e a CaRINA
[11]. O Cadu foi desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa e Desenvolvimento de Veículos
Autônomos (PDVA), vinculado à Escola de Engenharia da Universidade Federal de Minas
Gerais (UFMG), onde seu movimento é guiado por coordenas GPS inseridas em seu sistema.
Já na Universidade de São Paulo (USP), o CaRINA é um projeto pioneiro, sendo o primeiro
carro autônomo do país a operar de maneira autônoma em sua plenitude e o primeiro projeto a
receber autorização oficial para testes em vias públicas na américa latina.
A utilização de protótipos robóticos visa diminuir a complexidade do problema dos
carros autônomos, possibilitando a manipulação e um melhor controle do ambiente e o teste de
conceitos de hardware e software antes de uma implementação em escala real.
O projeto Donkey Car [12], indicado na Figura 2 - a), surgiu do interesse de dois
entusiasmados com os carros autônomos, sendo hoje uma biblioteca livre que permite uma
experimentar com o conceito de carro autônomo. O protótipo é baseado em carros radiocontrolados (RC) adaptados para serem controlados por um Raspberry Pi, conectado a uma
câmera e um shield para os servo-motores.
Outro projeto, também baseado na modificação de um carro RC, foi desenvolvido em
[13], indicado na Figura 2 – b), utilizando o modelo atual do Raspberry Pi (3 B+), sensores de
ultrassom, câmera e comunicação via Wi-Fi. O projeto permite o processamento de imagens e
a utilização de redes neurais para o controle autônomo do robô.

Figura 2. Projetos de robôs autônomos utilizando visão computacional: a) Projeto Donkey Car
[12]; b) Zheng Wang RC Car [13]; c) Android’s Autonomous Vehicle [14]; e projeto
Duckietown [15][16].

a)

b)

c)

d)
Fonte: [12], [13], [14] e [15].

Há iniciativas utilizando outras tecnologias, como o projeto realizado em [14], indicado
na Figura 2 – c). Neste projeto é utilizado um smartphone como controlador e câmera, onde o
mesmo se comunica via Bluetooth com uma placa Arduino que realiza o controle de baixo
nível dos sinais do robô (sensoriamento e atuação dos motores).
Dentre os diversos projetos desta área, o projeto aberto Duckietown [15], indicado na
Figura 2 - d), foi criado como instrumento de aula no Massachusetts Institute of Technology –
MIT e hoje, é uma ferramenta utilizada em escala global para estudos sobre robótica e
inteligência artificial em carros autônomos.
O projeto utiliza robôs baseados na tecnologia Raspberry, conectado à sensores e à uma
câmera, para emular um carro autônomo capaz de reconhecer marcações nas pistas, sinais de
transito, semáforos e outros robôs, estes denominados de Duckiebots. A recepção ao projeto
foi tão positiva, que em poucos anos já é utilizado em mais de 500 instituições de ensino [15]
para ensino de disciplinas STEM, pesquisa e entretenimento.
Uma pesquisa realizada recentemente [16], cita diversas plataformas de robótica para
ensino, ressaltando o custo benefício da plataforma Duckietown.

Estes trabalhos permitiram a observação de umas grandes quantidades de estudos e
propostas de aplicação, sem haja um estudo detalhado sobre os classificadores utilizados para
visão computacional e algoritmo de controle do robô e bem como também estudos em
português na área em estudo.

2.2

REFENCIAL TEÓRICO

Para compreensão do projeto é necessário aprofundar o conhecimento em alguns conceitos
teóricos importantes, dentre eles, foram destacados o algoritmo Viola-Jones, o AdaBoot e o sistema
de acionamento por motores de corrente contínua.

2.2.1 Raspberry Pi

Para que o robô móvel autônomo possa se locomover e identificar placas, é preciso que
o robô adquira informações dos meios externos através de uma câmera por exemplo. Existem
diversas soluções para realizar o processamento do sinal da câmera, como o uso de celulares,
computadores ou de pequenos microcomputadores embarcados, como o Raspberry Pi. Este
último foi escolhido devido a sua simplicidade e de seu uso habitual na robótica.
O Raspberry Pi é um microcomputador de baixo custo altamente popular. Foi
desenvolvido em 2006, na Universidade de Cambridge, Reino Unido, por uma equipe de
professores e alunos, com o objetivo simples levar as escolas uma ferramenta para ensino da
computação.
A fundação mantedora do Raspberry Pi, recomenda a instalação de uma versão do
Debian otimizada para o uso no dispositivo. Entretanto atualmente com a ascensão do IoT o
Raspberry Pi virou uma ferramenta amplamente utilizada, surgindo outros sistemas igualmente
otimizados para serem utilizados neste dispositivo, inclusive uma versão da Microsoft chamada
Windows 10 IoT Core.
Dentre os modelos mais utilizados, destaca-se o modelo 3 B+ e o mais recente, o
Raspberry 4.
2.2.2 Câmera

Para a identificação das placas o robô utiliza uma câmera de grande abertura focal
denominada câmera olho de peixe (Fisheye).

Figura 3. Câmera olho de peixe.

Fonte: [22]

2.2.3 Motor CC e Ponte H
Para o deslocamento do robô são utilizados dois motores de corrente contínua, onde um é
posicionado na parte traseira do robô e o outro na parte dianteira. O motor posicionado na região
traseira do robô irá determinar a velocidade e sentido de deslocamento do robô. O motor na região
dianteira determinara a direção do robô. E para determinar o sentido e a velocidade dos motores é
utilizado um circuito denominado Ponte H (H-Bridge).

Figura 4. Esquema eletrônico da Ponte H.

Para atender os requisitos do projeto de desenvolvimento do robô, que tenha
compatibilidade com o Raspbarry Pi o driver de motor Stepper Motor HAT v0.1 (Figura 5) é
adequado.

Figura 5. Driver dos motores, modelo Stepper HAT v0.2.

Fonte: [23]
2.2.4 Python
Python é uma linguagem de programação de alto nível, desenvolvida na Holanda pelo
professor Guido Van Rossum do departamento de programação do Instituto Nacional de
Matemática e Ciência da Computação da Holanda em 1991. E foi desenvolvida para ser de fácil
compreensão e altamente eficaz. Esta linguagem ainda apresenta algumas caraterísticas que a
tornam extremamente simples e coesa, como o baixo uso de caracteres especiais, coletor de lixo
para gerenciamento automático do uso da memória, se apresenta como uma linguagem expressiva,
voltada para o programador e outros muitas características.
Como python é denominada uma linguagem de alto nível é geralmente caracterizada como
uma linguagem orientada a objetos, mas também pode ser utilizada para programas em estrutura
simples e rápidos, mas também em estruturas de dados mais complexas como tuplas e listas. A
linguagem Python, é livre, ou seja, open souser, e inclusive pode ser utilizada par fins comerciais,
e a origem de seu nome se dá através de um grupo humorístico britânico chamado Moty Python,
embora atualmente as pessoas associam ao réptil python (em português cobra).

2.2.5 Visão Computacional
A visão computacional é um ramo da inteligência artificial, e é a ciência capaz de explicar
e modelar a visão a humana para as maquinas interpretarem o mundo visual.
Entretanto reproduzir a visão humana não é uma tarefa simples e exige um alto custo
computacional. Mas mesmo com as dificuldades esta vem ganhando cada vez mais espaço no

mundo atual, seja para uso militar, veículos autônomos, marketing, segurança e outros fins.
Segundo Wayne Thompson, cientista de dados da SAS, a visão computacional é uma das
tecnologias mais impressionantes geradas pela inteligência artificial.

2.2.6 Caraterísticas Haar Retangulares
As características Haar, são baseados em formas geométricas retangulares. E são
utilizadas para representar características de uma imagem. Como pode se visualizar na figura
[90], as características Haar são compostas de várias áreas em preto e branco combinadas de
uma forma em que os valores de intensidade nos pixels nas áreas de diferentes tonalidades são
acumulados de forma separada [27].

Figura 6. Alguns exemplos de features Haar utilizadas para detecção de padrões.

Fonte: [27]
O valor da característica de uma imagem é calculado pela combinação ponderadas
dessas duas somas, onde a soma dos retângulos brancos e subtraídas das somas dos valores dos
retângulos pretos, como mostra a equação abaixo.

2.2.7 Imagem Integral

A imagem integral é uma matriz bidimensional do tamanho da imagem original, onde
soma-se os valores de cada pixel a esquerda e acima do vértice em questão, como mostra a
equação abaixo, aplicada a imagens original.

onde

ii(x,

y)

é

a

imagem

integral

e

i(x’,

y’)

é

[https://juliobs.com/Julio_Batista_Silva-TCC-Face_Recognition.pdf].

a

imagem
A

original

figura

[T]

exemplifica a Imagem Integral, sobre uma imagem 5x5.

Figura 7. Exemplo de uma Imagem Integral.

Fonte: [28]
2.2.8 Adabost
Um classificador é um algoritmo de inteligência artificial que tem por objeto simples,
separar um dado conjunto de informações em dois ou mais grupos. Um classificador forte pode
ser construído através da combinação de vários classificadores simples (simples = usar apenas
uma característica Haar para cada característica).
O algoritmo Viola-Jones utiliza uma variante do AdaBost para selecionar as melhores
características e treinar o classificador. O AdaBoost é baseado em uma técnica de classificação
baseada na forma dos objetos a serem classificados, e foi inventado por Yoav Freund e Robert
Schapire [30].
O algoritmo AdaBost utiliza o método Bosting [31] que forma um classificador forte
através da combinação de classificadores simples [32]. O Boosting é utilizado a cada estágio
do classificador em cascata, para selecionar as melhores características (classificador fraco
melhor que os anteriores) e gerar um classificador robusto.

2.2.9 Classificadores em Cascata
O algoritmo proposto por Paul e Jones [29] utiliza os classificadores Haar, e foi
desenvolvido com o objetivo de detectar faces em tempo real, mas os classificadores Haar
podem ser utilizados como já apresentado na detecção de diversos objetos, como placas de
trânsito que é o objeto de estudo deste trabalho.
O classificador em cascata, é basicamente a junção de vários classificadores em
sequência de forma a gerar uma estrutura complexa de classificação. Cada estágio do
classificador em cascata contém um classificador eficiente gerado através do Boosting do
AdaBoost.
O principal objetivo do AdaBoost aplicado ao classificador em cascata é redução dos
falsos positivos, ou seja, se o objetivo for separar placas de trânsito de outras objetos, um falso
negativo é classificar uma placa de publicidade como de trânsito por exemplo. E com a
aplicação dos classificadores em cascata a probabilidade de incidência de um falso positivo
ocorra em diminui a cada estágio do classificador.
Pode-se inferir a ainda a eficiência do classificador em cascata observando a Figura
[26], onde é feita uma comparação entre um classificador com duzentas características e um
classificador em cascata com 10 estágios de vinte características cada.

Figura 8. Curvas COR comparando classificador de 200 características com classificador em
cascata com 10 estágios de 20 características cada

Fonte: [26]

Pode-se notar que o classificador em cascata obteve uma acurácia semelhante ao
classificador com 200 características, e com um custo computacional reduzido e o tempo de
execução quase 10 vezes menor como pode se ver em [26].

3

DESENVOLVIMENTO DO PROTÓTIPO

Para estudar e compreender o funcionamento dos carros autônomos, foi proposta a
elaborado um protótipo de um robô móvel autônomo com equipamentos de baixo custo e
facilmente encontrados em território brasileiro. Para este fim foi preciso estudar o hardware e
softwares utilizados em outros projetos sobre carros autônomo e a parti deste estudo projetar
um protótipo que atenda aos requisitos desejados. Os tópicos anteriores deste trabalho mostram
o referencial teórico para desenvolvimento deste protótipo e os tópicos na sequencia mostram
o desenvolvimento do protótipo, deste modo é apresentado neste capitulo o funcionamento de
algumas funções do mesmo.

3.1

DESENVOLVIMENTO INICIAL E VISÃO COMPUTACIONAL

Para implementação do projeto de um simulador de carro autônomo foi utilizada as
ferramentas Python, OpenCV e o Raspberry Pi.
A linguagem utilizada foi a Python na versão 3.7.3 em conjunto com algumas
ferramentas como o numpy e scipy e a biblioteca de visão computacional OpenCV na versão
3.48, por causa de problemas de compatibilidade usou-se uma versão anterior em vez da mais
atual.
A linguagem Python foi escolhida para ser utilizada no desenvolvimento do projeto,
por apresenta uma comunidade ativa e uma grande presença de bibliotecas compatíveis como
o OpenCV.
Para detecção das placas utilizou-se o algoritmo proposto por Paul Viola e Michael
Jones em 2001 [29], para detecção de faces, mas que pode ser reproduzido para detecção de
outros objetos, por apresentar uma performasse excelente, uma aplicação relativamente simples
e rapidez de execução [24] e [25].
O detector de objetos baseado no algoritmo Viola-Jones apresenta 4 estágios: seleção
de características Haar retangulares, geração de uma imagem integral, treino de classificadores
por um algoritmo de machine learning baseado no AdaBoost e o último a utilização de
classificadores em cascata, que tem por objetivo descartar regiões de fundo para focar em áreas
mais prováveis de conter o objeto em estudo como pode ser visto em [26].

3.2

OPENCV

Para trabalhar com imagens é necessário realizar adequações no que se refere ao formato
ou tamanho das mesmas. O OpenCV (Open Source Computer Vision) é uma biblioteca de
visão computacional de código aberto, desenvolvida pela Intel no ano 2000, com o objetivo de
levar a visão computacional a diversos ambientes tonando este conceito mais acessível para
realização de pesquisas e desenvolvimento negócios.
A biblioteca do OpenCV é muito utilizada no âmbito empresarial devido a suas vastas
funções e aplicações, e ainda apresenta uma grande documentação e uma comunidade ativa.
Para trabalhar com o OPENCV é necessário seguir os procedimentos exigidos pela
organização no site (https://opencv.org/) e deve-se escolher a versão a ser baixada juntamente
com o sistema operacional compatível. Como o OpenCV tem muitas funções e uma
comunidade ativa recomenda-se aos usuários novatos utilizar versões anteriores e não as mais
recentes, pois as versões anteriores são mais estáveis e já passaram por testes de correção de
erros. E muitas dicas de programação existentes em artigos e sites já não funcionam em
algumas das novas versões do OpenCV.
3.2.1 Biblioteca do OpenCV
A biblioteca do OpenCV foi desenvolvida para apresentar alto desempenho e alta
aplicabilidade no âmbito profissional ou acadêmico. E possui interfaces em diversas linguagens
de programação como C++, C, Python e Java. E apresenta muitas funções como manipulação
de imagens e vídeos, calibração da câmera, percepção de profundidade, técnicas de
reconhecimento de padrões, e um amplo suporte para as necessidades de visão computacional
aplicada a robótica [25].

3.3

TREINAMENTO PARA IDENTIFICAÇÃO DE PLACAS PARE

Para detecção das placas o método escolhido é o classificador Haar cascade, este
classificador consegue detectar padrões ao analisar imagens de objetos. Este classificador é
baseado em aprendizado de máquina para detecção de objetos e atende aos requisitos para
implementação em CPUs de baixa potência, como o Raspberry pi.
O classificador antes de ser utilizado deve ser treinado com muitas imagens 'positivas'
(com placas de trânsito) e o mesmo tamanho de imagens 'negativas' (sem placas de trânsito).

Após o treinamento é gerado o arquivo .xml e as imagens são verificadas quadro a
quadro e ocorre a detecção dos objetos em estudo, onde são extraídas as características e
padrões usando o algoritmo viola Jones, disponível na biblioteca OpenCV. Os padrões gerados
são baseados em características Haar que levam em consideração informações relevantes de
uma imagem como o contraste de uma imagem.
A etapa de treinamento do classificador exige uma grande potência computacional e na
etapa de detecção utilizando o classificador já treinado os custos computacionais é reduzido.

Notebook Samsung ExpertP
Processador de 3ª geração da linha Intel series i Core i5 3337U.
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Para o treinamento do classificador foi utilizado um conjunto de 36 imagens positivas
com dimensões 100 x 100 e 252 imagens negativas com dimensões 100 x 100.

3.3.1 Banco De Imagens

Para composição do banco de imagens negativas foi utilizado o site IMAGENET
(http://image-net.org/) e se utilizou no total 256 imagens com dimensões de 100 por 100 e
extensão .png. As imagens coletadas eram diversas como as figuras abaixo.
Figura 9. Imagens diversas.

Fonte: IMAGENET

Um outro banco de dados foi construído realizando uma busca manual no buscador de
imagens do Google, sendo utilizado no total 36 imagens com dimensões de 100 por 100 e
extensão .png. A imagens coletadas eram de placas de trânsito, como pode ser visto nas Figura
10.

Figura 10. Placas de trânsito.

Fonte: Google.
3.3.2 Detecção de Placas
Na detecção das placas foi utilizado os arquivos com extensão .xml conhecido como
Haar que é responsável por codificar informações sobre a existência de contrastes orientados
entre regiões da imagem. As imagens foram amostradas quadro a quadro e as faces foram
detectadas e extraídas usando o algoritmo Viola-Jones na implementação da biblioteca
OpenCV.
Figura 11. Funcionamento do algoritmo.

Fonte: Autor.

A figura mostra o funcionamento do algoritmo para detecção de placas aplicado a uma
imagem presente na memória do Raspberry Pi. Entretanto apesar de que este algoritmo
apresente um resultado preciso para identificação de placas em imagens estatística, o resultado
deste mesmo processamento para identificação de placas em vario fremes simultâneos (vídeo)
apresenta uma certa instabilidade na identificação e acaba gerando muitos falso-positivos na
tentativa de identificar placas.

3.4

PROJETO CARRO AUTÔNOMO

Para simular e desenvolver um protótipo de carro autônomo, este foi projetado para
atuar de maneira semelhante a um veículo automotor. A base do robô é um carro de controle
remoto antigo que serve também como suporte a câmera e ao Raspberry Pi. O robô foi
inspirado nos modelos de carros da Donkey Car.
O carro foi projetado conforme o esquema representado pela Figura 12.
Figura 12. Robô protótipo.

Fonte: Autor.
Descrição

Tabela 1. Tabela de Custos do Protótipo.
Quantidade
Custo

Raspberry Pi 3 Model B

1

R$ 389,99

Driver de Motor (Stepper

1

R$ 120,00

Câmera

1

R$ 100,00

Cartão de memoria

1

R$ 34,90

Carregador

1

R$ 39,99

Motor HAT v0.2)

Total

R$ 684,88

Todos os componentes foram adquiridos pelo professor orientador.

Figura 13. Robô protótipo.

Figura 14. Fluxograma de funcionamento do protótipo

3.4.1 Projeto Código de Funcionamento Controle Veicular

O projeto do desenvolvimento do algoritmo para controle do robô protótipo, foi
desenvolvido para ser controlado através de um teclado wireless conectado ao Raspberry Pi.

3.4.2 Projeto Código de Detecção de Placas De Trânsito

O projeto de desenvolvimento do algoritmo de detecção de placas, foi desenvolvido
para ter baixo custo computacional e que se houve suporte para o Raspbarry Pi.

4

EXPERIMENTAÇÃO E RESULTADOS

Após o término da montagem do robô, iniciaram-se os testes no robô para verificar se
havia necessidade de ajustes finos no protótipo.
Figura 15 – Experimentação com o Protótipo.

Para testar a movimentação do robô e a comunicação do Raspberry PI com a placa de
acionamento dos motores, foi realizado o controle remoto do protótipo via instruçõescomandos de um teclado. O robô apresentou bom desempenho, indicando que o Stepper Hat
escolhido funciona adequadamente.
O segundo teste foi em a utilização da câmera para identificação da placa PARE, onde
o robô deve se movimentar e ao detectar a placa, o mesmo pare suas funções por um
determinado período. Durante os testes, o robô parou corretamente ao encontrar as placas no
campo de visão da câmera.
Outras experimentações não foram possíveis devido a pandemia e a necessidade de uso
do laboratório, além de vários desafios encontrados durante a execução do projeto. O primeiro
problema ocorreu no funcionamento da câmera, que não foi detectada facilmente pelo
Raspberry PI. Necessitando uma ampla investigação dos drivers e de sua instalação, até
conseguir fazer a mesma funcionar corretamente.
O segundo problema ocorreu no treinamento do classificador, o detector de placas Haar
Cascade funcionava perfeitamente no notebook utilizado para o treinamento. Entretanto, não
funcionou no Raspberry PI, snedo necessário aumentar o número de imagens positivas e
negativas para o treinamento e consequentemente a geração de um classificador mais forte.
O terceiro problema ocorreu devido à baixa potência computacional do Raspberry PI,
onde o algoritmo de visão computacional aplicado mesmo sendo de baixo custo computacional,
provocou travamentos e gargalos no frequentes. Isto indica a necessidade de otimização do

código, sendo observado que o desenvolvimento de um novo código, ao invés de utilizar os
das plataformas citadas no início do trabalho, pode não ser viável.
Algumas adversidades também provocaram alguns atrasos, como a não presença de
uma bateria de alta potência, onde foi necessário energizar o protótipo com cabos de
alimentação durantes todas as etapas.

5

CONCLUSÃO

Com a realização deste trabalho foi possível estudar e desenvolver um protótipo de um
robô móvel autônomo de baixo custo que estivesse o mais próximo da realidade e para este fim
foi utilizada o microcomputador Raspbarry Pi, com uma câmera e a linguagem de programação
python juntamente com a biblioteca de visão computacional OpenCV.
Durante elaboração deste protótipo, ocorreu alguns imprevistos, como erros na
programação, dificuldade no acionamento dos motores, dificuldade no treinamento para
identificação de placas, erros na implementação de funções ao identificar placas, dentre outros
erros.
Realizadas as correções e ajustes, os objetivos iniciais deste trabalho no
desenvolvimento de um carro móvel autônomo foram atingidos. No entanto, para o pleno
desenvolvimento de um robô móvel autônomo, objetivo final do trabalho, ainda faltam a
aplicação da inteligência artificial para identificação das pistas para locomoção e consequente
o robô realizar as funções de maneira autônoma, pontos nos quais, foram apontados como
possíveis trabalhos futuros dado a já longa extensão do corrente trabalho.

5.1

TRABALHOS FUTUROS
•

Instalação de sensores como de distãncia, para maior controle do ambiente externo.

•

Implementar conceitos de computação em nuvem para implementação de novas
funções visto a limitação do Raspberry Pi para processamento de imagens.

•

Implementar recursos e módulos GPS.

•

Desenvolvimento de um chassi mais robusto onde haverá maior controle da navegação
e melhor dirigibilidade em terrenos acidentados.

•

Implementar os recursos de inteligência artificial para pleno desenvolvimento de um
robô móvel autônomo.
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