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1. RESUMO

O projeto em questão visa realizar a identificação de regiões navegáveis para 

veículos  (robôs)  autônomos.  A  abordagem proposta  irá  utilizar  uma extração  de 

fundo e processamento de imagens para identificar  o trajeto  e possíveis  objetos 

móveis encontrados no mesmo.

A extração de fundo é utilizada em diversos sistemas de visão computacional, 

pois permite que o sistema foque em um objeto em movimento e possa resolver de 

forma automática o que fazer com relação a tal objeto, desta forma, a extração de 

fundo é uma peça crucial para a navegação autônoma de veículos.

2. INTRODUÇÃO

Atualmente  as  atenções  se  voltam  para  robôs  móveis,  capazes  de  se 

deslocar  em  qualquer  ambiente  e  nas  mais  variadas  condições  de  terreno.  Os 

Robôs Móveis Autônomos (RMAs) possuem como características as capacidade de 

locomoção e operação de modo semiautônomo ou completamente autônomo. Neste 

ponto, maiores níveis de autonomia são alcançados à medida que o robô passa a 

integrar  outros  aspectos  como  capacidade  de  percepção  (leitura  do  ambiente), 

capacidade de agir (deslocamento no ambiente), robustez e inteligência (capacidade 

de  interpretar  o  ambiente  e  executar  tarefas  de  acordo  com  as  situações 

vivenciadas). O uso dessas técnicas é chamado de "Controle Robótico Inteligente" 

que tem por característica tentar modelar o comportamento emergente do ser vivo a 

ser modelado. Wolf, et al. (2009)

Os veículos autônomos precisam de métodos para reconhecer quais são as 

regiões navegáveis,  portanto,  é necessário o tratamento de rotas com pontos de 

inicio e de fim, porém no meio desse trajeto é necessário que considerar possíveis 

objetos de colisão. Esses objetos de colisão precisam ser tratados para classificá-los 

como animados (que possuem movimento - animal, homem, veículos) e inanimados 

(que não possuem movimento - árvores, postes, etc.). A identificação destes objetos 

também permite identificar ambientes que sejam navegáveis.



3. OBJETIVO

O projeto visa utilizar métodos de extração de fundo para auxiliar a detecção 

de regiões navegáveis para veículos (robôs) autônomos, através de processamento 

digital de imagens e a extração de fundo.

4. METODOLOGIA

Para desenvolvimento, está sendo utilizado o OpenCV juntamente com o C++ 

em uma plataforma Linux. Inicialmente serão utilizadas funções do próprio OpenCV 

para implementação de algoritmos de extração de fundo. Posteriormente as funções 

utilizadas  serão  estudadas  e  implementadas,  gerando  assim  uma  nova 

implementação  dos  algoritmos  de  extração  de  fundo.  Esta  nova  implementação 

poderá ser utilizada como base para implementações em microcontroladores.

5. DESENVOLVIMENTO

Neste projeto, será utilizado o PDI (Processamento Digital de Imagens) para 

realizar o tratamento e extração de fundo de uma imagem, ou seja, com uma foto do 

ambiente  devemos  tratá-la  de  forma  que  permita  uma  melhor  interpretação  do 

ambiente através de um estudo de bordas e contraste de imagem, abstraindo os 

objetos da imagem e posteriormente o fundo da imagem será detectado e extraído 

para permitir a detecção de objetos em movimento.

Será  destacado o processo de extração de fundo,  que juntamente  com a 

detecção de bordas através de operações morfológicas, tende a demarcar um objeto 

em movimento com relação ao seu fundo através de um algoritmo de subtração de 

fundo.

6. RESULTADOS PRELIMINARES

Inicialmente foi realizado um estudo sobre os algoritmos existentes na área de 

extração  de  fundo,  foram  encontrados  diversos  deles,  mas  podemos  citar  os 

algoritmos de Horprasert et al. (1999 e 2000) e Cheung et al. (2000) como uns dos 

mais  relevantes,  pois  de  acordo  com  Truyenque  (2005),  esses  modelos  que 

trabalham com sombras e flutuações na iluminação permitem resultados melhores e 

isso ocorre pois são mais sensíveis à mudanças no brilho do que as mudanças na 

cor, conseguindo assim um resultado muito próximo da morfologia do objeto.

Neste projeto foi aplicado uma função já pronta do OpenCV para implementar 

a  extração de fundo,  a  função “BackgroundSubtractorMOG2”,  na  qual  utiliza  um 

modelo melhorado de uma mistura Gausiana adaptada para subtração de fundo e 



através  de  mais  algumas  funções  como,  dilatação,  erosão  e  contorno  (“erode”, 

“dilate”,  “findContours”  e  “drawContours”),  os  objetos  em  movimento  foram 

contornados conforme a imagem abaixo.

Figura 1: Imagem da extração de fundo de um braço em movimento, demarcando o contorno do 
braço.

Com  os  resultados  obtidos  até  o  momento,  pode-se  estudar  as  funções 

utilizadas pelo OpenCV e realizar a implementação de um algoritmo personalizado, 

que será o próximo passo da pesquisa.
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