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Abstract. This article describes the defense module developed for an autono-
mous robot soccer team. Believing artificial intelligence is capable of overco-
ming limitations of movement such as slow walking, a new behaviour state was
created and added to the decision making logic of our agents: a man marker
focused on the opponent with current possession of the ball, defensively sup-
porting the ally currently active. This module was developed during the 2014
edition of RoboCup, where it was initially validated and, later on, automatic
tests were performed presenting an improvement not only on the team’s defense,
but also in its overall performance.

Resumo. Este artigo descreve o módulo de defesa cooperativa desenvolvido
para um time autônomo de futebol de robôs. Acreditando que a inteligência arti-
ficial é capaz de superar limitações da movimentação, foi criado um novo estado
comportamental para compor a tomada de decisão dos agentes: uma marcação
focada no oponente com atual posse da bola, dando suporte de defesa ao jo-
gador aliado em estado ativo. Este módulo foi desenvolvido durante a edição
de 2014 da RoboCup, tendo sido inicialmente validado ainda em competição, e
posteriormente através de testes automatizados, através dos quais foi possı́vel
perceber uma melhora não só na defesa do time, mas também em seu desempe-
nho geral.

1. Introdução
A RoboCup [Kitano et al. 1995], fundada em 1997, é uma iniciativa para fomentar a pes-
quisa em robótica e inteligência artificial. Desde o seu surgimento, ela evoluiu de muitas
formas, mas seu objetivo principal ainda se mantém: em meados do século XXI for-
mar um time de robôs totalmente autônomos capaz de derrotar a mais recente seleção
campeã da FIFA. Na busca pelo seu objetivo, ela se dividiu em diferentes categorias e
ligas, continuando a crescer a cada ano. Dentro da categoria do futebol encontra-se a liga
de simulação 3D, onde a fı́sica do mundo real é simulada em um ambiente tridimensional,
representando o cenário de um jogo de futebol onze contra onze de agentes humanoides.
Essa liga tenta minimizar as dificuldades do mundo real, mas mantém o desafio de desen-
volver movimentos similares aos humanos, bem como estratégias de inteligência artificial
cooperativas.

A inteligência artificial cooperativa é um desafio moderno encontrado nos mais
diferentes cenários, e especificamente no contexto do jogo de futebol a cooperação se



torna um forte diferencial competitivo. Enquanto a maioria dos times na liga 3D foca
no desenvolvimento de movimentos mais eficazes e robustos, outras equipes acreditam
que a inteligência artificial é capaz de superar limitações de movimentação. Como con-
sequência de manter o foco na inteligência, o movimento de andar do BahiaRT é lento se
comparado aos campeões dos últimos anos, fazendo com que recuperar a posse da bola
durante o jogo seja uma tarefa muito mais difı́cil.

Vale salientar que, mesmo após uma extensa revisão da literatura existente, não foi
encontrado nenhum trabalho voltado para o desenvolvimento de mecanismos de defesa
cooperativa em um jogo de futebol, cuja aplicação estivesse focada em robôs bı́pedes. Os
autores acreditam que este estudo é de suma importância para incentivar futuros trabalhos
dessa natureza, destacando a importância de aumentar o nı́vel das estratégias implemen-
tadas para agentes humanoides.

Para tratar esse tema, o trabalho foi dividido em 6 seções. Na seção 2 é descrita
a inteligência comportamental responsável pela definição de papeis dos agentes do Bahi-
aRT. A seção 3 conta com uma descrição da lógica por trás da solução. A seção 4 detalha
a metodologia de validação da solução. Na seção 5 são apresentados os resultados do
método aplicado, e por fim na seção 7 são apresentadas as conclusões do estudo.

2. Inteligência Comportamental dos Agentes do Time BahiaRT

A definição de funções ou papéis em sistemas multi-agente possui muitas aborda-
gens [Zhang et al. 2007][Kim 2006][Neruda and Kazı́k 2010]. Em [Wells et al. 2004],
um agente com papel de coordenador é definido para coordenação adaptativa de de-
fesa em sistemas multi-agente onde o coordenador escolhe e intermedeia as ações para
reparar ou proteger agentes da sociedade de danos. Já no futebol de robôs, segundo
[Marsella et al. 1999], agentes individuais tendem a encontrar polı́ticas adequadas às
funções especı́ficas dos agentes. [Vo and Li 2012] propuseram uma abordagem em que o
agente escolha suas próprias estratégias baseando-se nas expectativas de outros agentes.
Uma expectativa é definida por uma função que mapeia o comportamento de um agente
em função de suas interações. [Cabri et al. 2004] e [Boella and van der Torre 2007] fa-
zem uma discussão sobre papéis sociais em sistemas multi-agente. [Campbell and Wu ]
faz uma revisão geral sobre questões e abordagens do problema de alocação de papéis em
sistemas multi-agente.

No inı́cio da Robocup 2014, realizada em João Pessoa, PB, Brasil, os agentes do
time BahiaRT possuı́am 3 estados comportamentais ou papeis: (1) limitado, (2) coope-
rativo e (3) ativo. Cada agente a partir da análise do estado, direção e posição dele, da
posição dos colegas, dos oponentes e da bola, no campo, determina seu rol. Cada papel
tem um objetivo a curto prazo definido.

O agente se coloca no papel limitado quando não está totalmente em pé devido a
uma queda ou se encontra fora do campo. Neste estado o objetivo a curto prazo é recuperar
sua capacidade para participar do jogo, seja se levantando ou voltando ao campo.

Se não estiver limitado, o agente assume o papel ativo quando é o jogador com a
maior chance de tomar ou manter o controle da bola. Na tática atual, apenas um jogador
pode assumir o papel ativo, aquele com o menor tempo para chegar até a bola (T2B). Para
isto, cada agente calcula seu T2B levando em conta a distância da bola, sua velocidade,



e o tempo necessário para girar caso não se encontre de frente para a bola. O tempo de
giro é estimado levando em conta o ângulo de giro necessário e a velocidade angular do
movimento de girar. Depois faz o mesmo com os 3 agentes aliados mais próximos da bola,
mas sem levar em conta o tempo de giro e assumindo a velocidade máxima dos agentes
do time. Se o T2B do agente for o menor de todos, então o agente assume (ou mantem) o
papel ativo. O fato de não considerar nem a direção nem a velocidade real dos aliados mais
próximos à bola, dá uma vantagem aos agentes aliados, evitando auto-superestimação do
agente, isto é, o agente assume o papel ativo apenas no caso em que ele é realmente o mais
habilitado para isso. Desta forma se evitam situações em que dois agentes assumem o rol
ativo causando interferência indesejada na jogada. Vale destacar, que este procedimento,
por outro lado, cria situações em que nenhum jogador toma o papel ativo ficando o time
todo inativo. Mesmo que essa situação seja momentânea devido ao dinamismo do jogo,
estamos avaliando introduzir mudanças para evitá-las. Veja mais detalhes na seção 5.

Por último, o agente assume o papel cooperativo quando não está limitado nem é
o agente ativo. Neste papel o agente tem a missão de se posicionar no campo seguindo
o fluxo determinado pela formação dinâmica do time. A posição de referência de cada
agente no campo depende da posição que ocupa na formação inicial e da posição atual da
bola[Reis et al. ].

Na primeira fase da Robocup 2014 confirmamos um fato observado nos testes pré-
competição, de que a mobilidade de nossos jogadores era inferior a dos melhores times
adversários. Muitas vezes nosso jogador ativo acabava sendo deixado para trás e passava
a perseguir o oponente com posse da bola, sem nenhuma chance de alcançá-lo. Para re-
solver essa vulnerabilidade decidimos reforçar a IA de defesa, criando um novo papel,
o defensivo. O jogador no papel defensivo tem a missão de marcar efetivamente o ata-
cante, se aproximando frontalmente, sempre que possı́vel, dando suporte ao jogador ativo
durante todo o tempo de jogo. A escolha do marcador se realiza entre os jogadores que
antigamente teriam o papel cooperativo, não interferindo na escolha do papel ativo. Desta
forma acrescentamos uma nova posição de suporte mais ativa que a dos aliados coopera-
tivos, que participa diretamente na jogada. O principal desafio foi estabelecer os critérios
de seleção do defensor, definir a movimentação mais efetiva e as regras necessárias para
evitar interferir no jogador ativo, além de implementar as mudanças no agente e fazer
todos os testes de aceitação em aproximadamente 12 horas. Estes assuntos serão tratados
na seção 3.

3. Módulo Cooperativo de Defesa

O modo de defesa se inicia quando se cumprem as seguintes condições:

1. A bola se encontra mais perto do nosso gol do que do gol adversário.
2. O time adversário está com posse da bola (pelo menos um jogador oponente a

menos de dp metros da bola) ou com maior probabilidade de tomar posse dela, do
que nosso time. A probabilidade de posse é calculada com base no menor tempo
estimado T2B para chegar a uma distância prefixada dp (em metros) da bola.

No modelo cinemático atual o tempo mı́nimo necessário para um agente j chegar
de um ponto dado até uma distancia dp de um objeto vem dado por duas componentes:



• Linear: Dada pela divisão de distância dj até o objeto e a velocidade máxima do
agente vMj

, da forma

T2BLj =
dj − dp
vMj

• Angular: Dada pela divisão do ângulo aj em relação ao objeto e a velocidade de
giro máxima do agente wMj

, da forma

T2BGj =
aj
wMj

Denotando por dmo a distância do oponente mais próximo da bola e por vMo a ve-
locidade máxima esperada dos agentes do time oponente (lida de arquivo de configuração
ao inicializar os agentes em cada perı́odo da partida) podemos calcular o tempo mı́nimo
esperado para a posse pelo oponente, da forma

T2Bo =
dmo − dp

vMo

(1)

onde os subscritos m e M indicam mínimo e máximo, respectivamente. No resto do
texto os segundos subscritos o e a indicam agentes oponentes e aliados, respectivamente.
Observe que o tempo de giro foi desconsiderado para o oponente, dando assim vantagem
ao adversário em relação à posse de bola ao tempo que evita o trabalho de manter atualiza-
das estimativas das velocidades de giro dos times adversários no arquivo de configuração.
Contudo, as velocidades lineares devem ser atualizadas sistematicamente com base na
análise dos jogos mais recentes dos adversários. No arquivo de configuração existe uma
estimativa de velocidade máxima do oponente para ser usada no caso de um time desco-
nhecido. No jogo, a identificação do time adversário é feita pelo nome do time retornado
pelo servidor.

No estágio atual do BahiaRT cada agente aliado ia conhece sua velocidade
máxima de giro wMia

e sua orientação aia em relação à bola, mas não dispõe dessa
informação dos aliados. Neste contexto, cada agente aliado, não limitado, calcula seu
T2B da forma

T2Bia =
dia − dp
vMia

+
aia
wMia

(2)

e assume T2BGj = 0 para todos os outros agentes aliados. Desta forma se dá também
vantagem ao aliado em relação à posse de bola evitando-se interferências.

A escolha do agente aliado a assumir o papel ativo é feita pelo critério de me-
nor T2B. Já a escolha do agente a assumir o novo papel defensivo satisfaz o objetivo
principal do time na defesa: proteger o gol. De acordo com isto, se seleciona entre os
agentes com papel cooperativo aquele que tenha melhores probabilidades de interceptar
o atacante durante sua aproximação a nosso gol. Para simplificar a escolha, fizemos uma
decomposição do domı́nio espacial, dividindo o campo de 30 metros de comprimento (C)



Figura 1. Divisão do campo em zonas de controle com nosso gol à esquerda do
campo

x 20 metros de largura (L) em três zonas transversais, uma central de 6.1 metros, isto é, de
aproximadamente três vezes o comprimento do gol, e duas laterais de 6.95 metros, como
pode ser visto na figura 1.

Definimos 4 pontos de referência localizados na linha de fundo do campo nas
fronteiras das três zonas, como também apresentado na figura 1. Denotamos os pontos
de referência por GL, GR para os marcadores ao lado do gol, e por FL, FR para os
vértices do campo. Na notação utilizada a segunda letra representa a posição do ponto
de referência, à direita (R, y < 0) ou à esquerda (L, y > 0), em relação a nosso goleiro,
quando está de frente para o campo.

Para determinar em qual zona se encontra o atacante oponente, é verificado entre
quais marcadores ele está localizado e, numa segunda fase de decomposição do domı́nio
espacial, cada agente define em tempo real uma Região Triangular de Perigo (RTP ), que
é única, dado que um vértice da RTP é a posição do atacante e os outros dois vértices (na
base do triângulo) são pontos de referência, escolhidos de forma tal que nosso gol sempre
esteja contido na RTP . Isto é, quando o atacante se encontra em uma das zonas laterais,
esquerda ou direita, um dos vértices da base da RTP é o ponto de referência externo nessa
zona, FL ou FR, e o outro é o interno na zona oposta, GR ou GL, respectivamente, como
apresentado nas figuras 2(a) e 2(c). No caso do atacante se encontrar na zona central, os
dois vértices da base da RTP são os dois marcadores internos, GL e GR (figura 2(b)).
Para melhor entendimento das figuras considere de vermelho o ponto de localização do
oponente com posse da bola, bem como a RTP definida, e representados em azul estão
jogadores aliados.

Uma vez estabelecida a RTP , todos os agentes com papel cooperativo dentro dela
determinam se devem ou não assumir o papel defensivo. Para isto, se executa um proce-



(a) Zona 1 (b) Zona 2 (c) Zona 3

Figura 2. Triangulação da região de perigo entre oponente atacante e marcadores
no fundo do campo.

dimento bastante similar ao descrito para a auto-escolha do agente ativo, trocando apenas
o objeto de referência, i.e, a bola pelo atacante. De forma análoga a T2B definimos T2A
como o tempo necessário para um agente aliado chegar a uma distância dp do atacante.
A escolha do agente aliado dentro da RTP a assumir o papel ativo é feita pelo critério
de menor T2A. As figuras 2(a), 2(b) e 2(c) também ilustram o papel diferenciado da
marcação, pois ainda que haja outro aliado mais próximo do atacante, o aliado marcador
será o mais apto dentro da RTP selecionada, pois este terá maiores chances de interceptar
o oponente durante seu provável deslocamento na direção do gol.

4. Procedimento Experimental
Para validação do módulo desenvolvido foi realizada uma bateria de testes, os quais con-
sistiram em executar 60 partidas do Bahia RT contra cada um dos 3 melhores times da
edição 2014 da Liga de Simulação 3D da RoboCup de acordo com o ranking oficial da
página da RoboCup 2014[RoboCup 2014a], sendo 30 desses jogos sem o módulo de de-
fesa desenvolvido e outros 30 o incluindo.

Estando o trabalho inserido no contexto da Liga de Simulação 3D, o ambiente
de testes foi configurado de acordo com as regras da competição, onde são necessárias
quatro máquinas dedicadas. Uma das máquinas roda apenas o servidor de simulação
Simspark [Boedecker and Asada 2008], responsável por simular o ambiente de um jogo
de futebol, bem como a fı́sica do mundo real. Duas máquinas são alocadas para execu-
tar os times que irão se enfrentar, e uma quarta máquina para rodar o monitor Roboviz
[Stoecker and Visser 2012], ferramenta utilizada na competição oficial cuja função du-
rante os jogos é limitada apenas à exibição da partida.

Para que não houvesse interferência humana nos testes de validação, foi utilizada
uma ferramenta desenvolvida no ACSO para automação de testes, chamada Trainer 3D,
através da qual é possı́vel rodar uma série de partidas de forma automatizada e coletar da-
dos de cada partida. Para o problema aqui tratado, o número de gols sofridos foi escolhido
como parâmetro de avaliação do módulo de defesa, visto que seu propósito é essencial-
mente interceptar oponentes se deslocando na direção do gol, tentando assim minimizar o
número de gols sofridos. Essa informação foi coletada ao final de cada uma das partidas
e armazenada em uma planilha eletrônica para facilitar a compilação dos resultados.

5. Discussão de Resultados
O módulo de defesa foi desenvolvido durante a edição de 2014 da RoboCup, entre a
primeira e a segunda rodada, onde já foi possı́vel vivenciar na prática a sua eficácia. Na



primeira rodada, jogando contra 5 times dos quais apenas 1 ficou entre os cinco primeiro
colocados no ranking final, o BahiaRT permitiu 5 gols. Já na segunda rodada com a
nova defesa implementada, jogando também contra 5 times, mas dentre eles o primeiro
e o segundo colocados no ranking final, o BahiaRT permitiu apenas 1 gol. Foi possı́vel
perceber também durante as partidas uma melhora sensı́vel no desempenho geral do time.
Os resultados em detalhe da liga de Simulação 3D podem ser encontrados na wiki da
RoboCup [RoboCup 2014b].

Os resultados dos testes automatizados com o módulo de defesa desativado e ati-
vado foram agrupados na tabela 1. Computamos em cada caso a média de gols sofridos,
feitos e a média do saldo de gols. Colocamos de esquerda para direita em uma coluna
própria da tabela os resultados contra os três primeiros times no ranking mundial. Na
última coluna colocamos as médias nos 30 jogos realizados com a defesa ativada e desa-
tivada.

Defesa Gols/jogo UTAustinVilla RoboCanes MagmaOffenburg Total

Desativada
Sofridos 0.5 0.3 0.2 0.33
Feitos 0.0 0.6 0.1 0.23
Saldo -0.5 0.3 -0.1 -0.10

Ativada
Sofridos 0.2 0.0 0.1 0.10
Feitos 0.0 0.3 0.4 0.23
Saldo -0.2 0.3 0.3 0.13

Tabela 1. Compilação dos placares das 10 partidas jogadas contra cada time com
e sem defesa ativada.

A primeira constatação nos resultados é que mesmo sem o módulo de defesa ati-
vado o número de gols sofridos foi relativamente baixo, totalizando 10 gols em 30 jogos
realizados contra os times top do ranking mundial, o que dá uma média de gols sofridos
por jogo de 0.33. Já o desempenho ofensivo do BahiaRT sem o módulo de defesa ativado
foi de 7 gols em 30 jogos, o que dá uma média de 0.23 gols feitos por jogo.

Quando analisamos os resultados com o módulo de defesa ativado no agente ve-
mos uma redução significativa no número de gols sofridos, totalizando 3 gols em 30 jogos
o que dá uma média de gols sofridos por jogo de 0.10. Já o número de gols feitos perma-
neceu constante em 7 gols nos 30 jogos, embora houve uma distribuição diferente entre
os gols feitos ao segundo e terceiro colocados, quando comparada à distribuição de gols
feitos sem o módulo de defesa ativado. Sem o módulo de defesa ativado o BahiaRT fez
6 gols contra o segundo e 1 gol contra o terceiro colocado, enquanto com o módulo de
defesa ativado o BahiaRT fez 3 gols contra o segundo e 4 contra o terceiro colocado.
Uma análise mais detalhada dos dados registrados contra o terceiro do ranking mostra
que o BahiaRT conseguiu ter maior posse de bola durante os jogos graças à marcação,
e por consequência conseguiu marcar gols com maior facilidade, invertendo o saldo de
−1 gol a cada 10 jogos para +3 gols. Contudo, não foi ainda possı́vel identificar a causa
da diminuição do número de gols feitos nos jogos contra o segundo time do ranking,
RoboCanes, apesar do saldo de gols ter permanecido igual (+3) a nosso favor.



6. Trabalhos futuros
Nas seções anteriores comentamos que a auto-escolha dos papeis de agente ativo e de-
fensor era feita considerando apenas uma velocidade para os aliados e para os oponentes,
o que não corresponde com a realidade atual, onde existe uma composição heterogênea
de jogadores em cada time. As velocidades de cada agente dependem da morfologia e
caracterı́sticas do robô fı́sico simulado, existindo 6 tipos diferentes no momento atual.
Como é escolha do técnico do time, associar a cada um dos 11 jogadores escalados um
tipo especı́fico, esta informação poderia ser:

1. lida na inicialização dos agentes desde um arquivo de configuração
2. comunicada verbalmente pelos agentes usando o canal auditivo no inı́cio de cada

tempo de jogo

Em qualquer caso, para considerar a diferença das velocidades dos aliados mais próximos
na hora da auto-escolha do papel pelos agentes, seria necessário realizar modificações
importantes no agente.

Já a direção ou o ângulo com relação à bola de cada agente é uma informação
dinâmica que precisa ser estimada em tempo real. Cada agente calcula a partir da visão
o ângulo até a bola, usando o ângulo da bola no seu campo de visão e a posição angular
da junta do pescoço. A alternativa de menor custo computacional é o compartilhamento
dessa informação pelo canal auditivo, contudo, este canal que tem uma largura muito pe-
quena e está totalmente saturado com as informações transmitidas por ele. Neste cenário
resulta interessante criar um método, que embora simples, possa estimar a direção do
corpo dos agentes aliados e oponentes a partir dos dados recebidos da visão.

Em relação à coleta de dados experimentais, o Trainer 3D deverá ser capaz de
identificar e contabilizar as vezes que o agente defensor conseguiu, além de evitar um ata-
que efetivo do oponente, possibilitar um contra-ataque através do agente que era marcador
e que passou a ter um papel ativo.

Outros trabalhos futuros, não menos importantes, estão relacionados com a me-
lhoria das habilidades fı́sicas dos agentes: aumento da velocidade e estabilidade, aumento
da precisão angular e da regulação do alcance do chute, aumento do alcance máximo
do chute, para os vários tipos especı́ficos de agentes. Esta otimização poderá melhorar
significativamente, em complemento com o modelo de defesa apresentado, os resultados
positivos da defesa em relação aos números de gols sofridos.

7. Conclusões
A modificação na IA defensiva, acrescentando um novo comportamento na Inteligencia
Comportamental do agente, teve resultados significativos sem precisar melhorar as habi-
lidades fı́sicas dos agentes no campo: inteligência vs músculo.

A melhoria na IA possibilitou obter uma redução de 70%, em média, nos gols
sofridos, o que implica numa diminuição significativa da vulnerabilidade ou num aumento
considerável da efetividade da defesa do BahiaRT resultante da implementação do módulo
de defesa descrito neste artigo.

A definição de papeis em sistemas multi-agente para desempenhar funções es-
pecı́ficas com o objetivo de cooperarem para alcançar melhores resultados demonstrou-se



efetiva na Liga de Simulação 3D. No entanto, de acordo o número de papeis, sistemas
multi-agente cooperativos podem obter resultados diferentes. Assim, tais sistemas de-
vem ser analisados cuidadosamente para identificar um número de papeis adequado que
maximize os resultados.
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