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1. RESUMO: 

 Este projeto propõe a introdução de sistema de captura e processamento de 

imagem em um veículo subaquático autônomo (AUV – Autonomous Underwater 

Vehicle) que possa locomover-se em todas as direções e identificar pontos 

referencias ou objetos pela forma ou cor. Para isso será necessário a introdução de 

câmera embarcada no AUV bem como a elaboração de algoritmos para 

monitoramento e processamento das imagens no próprio veículo. Por fim, o projeto 

inclui ainda um estudo sobre a modelagem matemática de AUV's que permita 

analisar o comportamento dinâmico do veículo. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 A robótica autônoma, o processamento de imagens e o projeto de AUV`s vêm 

sendo realizados no Instituto Mauá de Tecnologia a alguns anos (Coelho et. al, 

2009) (Accarini  et. al, 2010) (Denis, 2009) (Forni et. al, 2011) (Moura Júnior et. al, 

2012). Os  AUV’s são veículos não tripulados, com fonte de energia própria e 

processamento interno que executam ações de forma autônoma a partir de 

informações obtidas por sensores. Estes veículos podem ser operados remotamente 

ou ainda movimentarem-se de forma autônoma para desenvolver ações como 

inspeção, perfuração, exploração de profundidades, etc.  

 

3. OBJETIVOS 

 Este trabalho tem como objetivo de incorporar ao veiculo subaquático 

desenvolvido em (Forni et. al, 2011) um sistema de processamento de imagens  

utilizando-se uma CMUcam2 com  um algoritmo para leitura e interpretação dos 

dados. Adicionalmente este trabalho tem como meta realizar a modelagem do AUV 

a qual é importante para determinar a representação matemática do sistema 

completo considerando como variáveis de entrada as tensões aplicadas em cada um 

dos quatro motopropulsores. Na saída o modelo deve apresentar as velocidades de 

movimentação do veículo num plano tridimensional bem como os ângulos de 

movimentação em cada uma destas direções. 

 

4. METODOLOGIA 

 Para a realização do projeto utilizou-se o veículo AUV desenvolvido em (Forni et. al, 

2011) o qual apresenta uma placa Arduino Mega 2560 como ilustrado na Figura 1(a) 



e uma câmera CMUCam2, mostrada na Figura 1(b). Para os testes iniciais e 

configurações da CMUcam2 utilizou-se o software CMUcam2.gui, cuja interface é 

apresentada na Figura 1(c). Na etapa de modelagem matemática, ainda em 

andamento, utilizar-se-á a o software Matlab para realizar a simulação do modelo 

matemático do sistema. 

 

                                                       

Figura 1 - Materiais Necessários para a Realização do Projeto  

(a) Câmera CmuCam2 (b) Interface do sofware CMUCam2 Gui (c) Arduino Mega 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 O projeto está sendo realizado em três etapas. Primeiramente utilizou-se a  

câmera CMUCam2 conectada à porta serial de um computador para a realização 

dos estudos iniciais, testes e configurações. Foram efetuados testes com objetos em 

movimento e com diversas faixas de valores de RGB para analisar a capacidade de 

processamento da câmera. Em seguida foi desenvolvido um algoritmo utilizando a 

placa Arduino Mega 2560 que permite entre outras tarefas: realizar a comunicação 

com a câmera CMUCam2, processar imagens para reconhecimento de cores 

(Gonzales e Woods, 2000) e identificar características como centro de massa, 

dimensões e direção de movimentação de objetos. Na terceira etapa, ainda em 

andamento, será necessário realizar modificações na estrutura mecânica, 

introduzindo um visor que permitirá obter imagens na parte inferior do veículo não 

descuidando da vedação do veículo. Por último, será realizada estudo da 

modelagem matemática do AUV de forma a permitir o desenvolvimento de 

algoritmos de controle que permitam controlar a movimentação em todas as 

direções e fazer a exploração subaquática a partir do processamento de imagens de 

forma a identificar objetos pela cor. 

 



6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 Os estudos já realizados mostram a eficiência de localização de objetos a 

partir da especificação de faixa de valores de RGB, os quais podem ser realizados 

em computador, utilizando o software Cmucam2.gui bem como sistema 

microcontrolado. Contudo, observa-se claramente a variação da qualidade da 

imagem da câmera com a mudança de iluminação do ambiente, sendo necessário 

utilizar funções importantes para ajustes automáticos da iluminação tais como Auto-

gain e White Balance. A etapa de programação do microcontrolador denotou muitos 

testes com funções diferentes para analisar o padrão de envio de informações da 

Cmucam2 tentando destacar o centro de massa da cor selecionada como variável a 

ser exibida. Atualmente está sendo finalizada a função de rastreamento para 

posterior integração da câmera e microcontrolador ao circuito eletrônico do AUV, 

bem como a realização da etapa de modelagem matemática do AUV.  

 

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

COELHO, A. D., ASSIS, W. O., SILVA, J. G., “The Scientific Initiation as an Instrument 

of Training for Future Researchers”, Proceedings of 9th IFIP World Conference on 

Computers in Education, Bento Gonçalves, RS, Brasil, 2009. 

 

ACCARINI, N. C.; ASSIS, W. O.; COELHO, A. D.; Desenvolvimento de Sistema de 

Captura e Processamento de Imagens para Robôs Autônomos. XVIII Simpósio 

Internacional de Iniciação Científica da USP, São Paulo, SP, 2010. 

 

DENIS, C. “Seleção de Tomates para Processamento Industrial por Meio de Redes 

Neurais Aplicadas em Sistema de Visão Computacional”, Dissertação de Mestrado  em 

Engenharia de Processos Químicos e Bioquímicos, Instituto Mauá de Tecnologia, 2009. 

 

FORNI, C. C.; ASSIS, W. O.; COELHO, A. D. “Projeto de um Veículo Subaquático 

Autônomo”, CONIC – SEMESP 2011, Santos, SP, 2011. 

 

MOURA JÚNIOR, J. R.; MORA, J. V.; ENOMURA, L. T.; ANDRADE NETO, R. “AEGIR 

- Veículo Subaquático Autônomo”, Trabalho de Conclusão do Curso de Engenharia de 

Controle e Automação do Instituto Mauá de Tecnologia, São Caetano do Sul, SP, 2012. 

 

 

GONZALES, R. C., e WOODS, R. E., “Processamento de Imagens Digitais”, Editora 

Edgard Blücher Ltda., 2000. 


