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1. RESUMO   

A navegação autônoma de robôs móveis, em ambiente desestruturado, solicita, para 

a tomada de decisão para o controle de movimentos, de informações sobre as áreas 

livres para deslocamento e sobre os obstáculos.  A computação gráfica, em especial 

o reconhecimento de padrões, fornece ferramental computacional necessário para o 

auxílio à navegação de robôs móveis. Neste trabalho de iniciação científica, a 

proposta é a aplicação de técnicas para processamento de imagens digitais, para a 

identificação de áreas livres de obstáculos aplicadas à navegação autônoma. Para 

isso será desenvolvido software, utilizando técnicas de processamento de imagens, 

para auxílio à navegação autônoma em robôs móveis em ambientes 

desestruturados. Com o auxílio de webcam e aplicando métodos de captação e 

processamento de imagem, pretende-se desenvolver o software para a navegação 

autônoma de robôs móveis que sejam capazes de analisar e reconhecer o caminho 

que deve seguir para atingir o ponto predeterminado. 

2. INTRODUÇÃO  

A navegação autônoma de robôs móveis, em ambientes desestruturados, solicita, 

para a tomada de decisão para o controle dos movimentos, de informações sobre as 

áreas livres para o deslocamento e de possíveis obstáculos, os quais o móvel 

deverá reconhecer e criar sua trajetória. Para que isso seja possível, diversas 

técnicas devem ser aplicadas no móvel de forma que, associadas, criem um 

conjunto de informações que permitem definir a melhor direção a ser tomada. Dentre 

as técnicas utilizadas, está a captação e tratamento digital de imagens através de 

webcams. O reconhecimento do ambiente que se localiza o móvel através de 

imagens auxilia na construção de dados para a definição de uma direção. Com o 

auxílio da computação gráfica, as imagens são trabalhadas de forma que 

reconheçam padrões através de filtros e algoritmos específicos. A leitura das 

imagens digitais é feita por algoritmos, que através de suas funções, define um 

ponto e esse ponto indica uma direção, tais filtros devem procurar aspectos pontuais 

da imagem, como a qualidade e a procura de padrões que permitem o 

reconhecimento da região em que se encontra. Alguns dos filtros utilizados são 

threshold, escala de cinza e sobel. 



3. OBJETIVOS 

Desenvolver software, utilizando técnicas de processamento de imagens, para 

auxílio à navegação autônoma em robôs móveis em ambientes desestruturados. O 

software em desenvolvimento capta a imagem através de webcam e a processa 

aplicando filtros para o reconhecimento de padrões. 

4. METODOLOGIA 

Pesquisa bibliográfica para auxílio no desenvolvimento do programa. O programa 

desenvolvedor do software utilizado é “Visual Studio, 2013”, com a linguagem de 

programação em Csharp. 

5. DESENVOLVIMENTO   

Após a captura da imagem, três filtros são aplicados nesse primeiro momento, 

threshold, escala de cinza e sobel. Os filtros aplicados faz a leitura de cada pixel da 

imagem e de seu vizinhos, de acordo com o método e esse pixel é alterado. O filtro 

threshold faz a leitura do pixel e reconhece um valor inteiro, que é comparado com 

um valor inicial. Se o pixel tiver valor menor que o valor predeterminado o pixel da 

imagem original é substituído por um outro valor, por exemplo, o valor relacionado 

com a cor preta, caso contrário será aplicado a cor branca. O filtro escala de cinza, 

faz leitura dos pixels e os substitui por tons de cinza. Por fim, o filtro sobel faz a 

leitura da imagem e reconhece bordas. Após a aplicação de filtros são aplicados 

funções trigonométricas para definir o ângulo da direção da região encontrada. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

Programa de reconhecimento de imagem foi criado para a aplicação dos três filtros: 

sobel, threshold e escalas de cinza. Parte do algoritmo que faz o reconhecimento da 

região e indica a direção que o móvel deve realizar. Abaixo segue imagens do 

programa com a aplicação dos três filtros: Sobel, thresold e escala de cinza, 

respectivamente. 



   

Figura: Filtro de imagem sobel, threshold e escala de cinza 
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