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1. RESUMO 

O trabalho propõe o desenvolvimento de técnicas de algoritmos de 

processamento de imagens e visão computacional, aplicados a imagens agrícolas 

em baixo nível de processamento, através da utilização do sistema embarcado 

FPGA (Field Programmable Gate Array) Altera TERASIC DE2-70 em conjunto com 

os sensores estereoceptivos aplicados ao problema de localização e mapeamento 

simultâneos em robôs móveis agrícolas para ambientes externos irregulares. Além 

das técnicas de processamento de imagens e visão computacional, como algoritmos 

de retificação e correspondência estéreo para geração de mapas de disparidades 

das cenas capturadas, serão aplicados filtros gaussianos para a parametrização de 

dados e classificação de objetos, detecção de características e classificadores 

cognitivos. A aquisição de dados é relacionada a captura de imagens de ambientes 

agrícolas para a navegação autônoma do robô, ou seja, sem intervenção humana 

em sua locomoção. 

 

2. INTRODUÇÃO 

O projeto apresenta uma solução embarcada com processamento de dados 

dedicado em baixo nível, para que o tempo de resposta seja otimizado, ao mesmo 

tempo que as taxas de dados sejam adquiridas em maior quantidade e com várias 

características originais, diferentemente de frequentes aplicações envolvendo 

plataformas computacionais de alto nível de processamento que provê tempos de 

resposta, geralmente, muito altos e indesejados para segmentação de imagens. 

 

3. OBJETIVOS 

Desenvolver técnicas de processamento de imagens em ambientes agrícolas 

para o problema de localização e mapeamento de robôs moveis nesses ambientes, 

aplicados em uma arquitetura de hardware FPGA. 
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4. METODOLOGIA 

Os métodos utilizados serão implementações de algoritmos otimizados em 

linguagem para prototipagem de modelos digitais de circuitos e combinações lógicas 

(linguagem VHDL). 

Metas:  

1. Modelagem estéreo de câmeras, calibração, técnicas de pré-

processamento das imagens adquiridas e geração de mapas de 

disparidades; 

2. Prototipagem em VHDL da combinação lógica necessária ao pré-

processamento, segmentação, filtragem e classificação de imagens; 

3. Simulação e aplicação das rotinas desenvolvidas no sistema embarcado 

para testes empíricos nas linhas de plantio. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

O trabalho consiste na alocação de um conjunto de duas câmeras IP na parte 

frontal do robô móvel que capturará duas imagens diferentes, direita e esquerda 

(estéreo). Assim, será possível a obtenção de uma única imagem com 

características tridimensionais, processada e criada a partir das duas outras obtidas 

pelas câmeras frontais. Obtida essa terceira imagem, ela será processada e haverá 

a aplicação do filtro gaussiano e do filtro Canny (segmentação de bordas). 

A obtenção dessas imagens conta com algoritmos programados em linguagem 

VHDL e circuitos lógicos digitais aplicados em placa FPGA que fará o 

processamento dos dados recebidos para que o resultado final requerido seja obtido 

e, ao final do projeto, teremos um robô com percepção da área agrícola capaz de se 

locomover de forma totalmente autônoma pela plantação sem a intervenção humana 

em seu trajeto. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

No estado atual, foi desenvolvido um software em linguagem C++ para aplicação 

do filtro Canny, utilizando a biblioteca OpenCV que gera o efeito da imagem abaixo. 
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Figura 01: Da esquerda para direita: Imagem original, filtro com efeito gaussiano, e 

segmentação de bordas Canny. 

 No momento, a programação em FPGA está sendo estudada, assim como suas 

portas e entradas oferecidas, para que seja possível desenvolver um software que 

faça essas portas receberem os dados desejados e processá-los de maneira correta 

e de fácil manipulação.  

O próximo passo é a obtenção de um algoritmo em VHDL que obtenha a imagem 

via porta Ethernet da câmera IP e repasse a um dispositivo de saída integrado a 

placa, que no caso é um display LCD touch screen. Isso possibilitará a integração do 

código em C++ para que haja a aplicação do filtro Canny na imagem processada 

pela FPGA. Um robô de testes indoor está sendo usado para testes na obtenção de 

imagens estéreo. 

   

Figura 02: Da esquerda para direita: Robô móvel Surveyor SRV-1, câmeras estéreo e circuito de 

obtenção, placa de desenvolvimento FPGA Altera TERASIC DE2-70. 
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