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Abstract. This paper describes the evolution of robot hardware for robot soccer
competition IEEE Very Small Size. Innovations are presented in hardware and
software improving peformance of robots. It is also introduced a new computer
vision system. The results of preliminary tests are presented.

Resumo. Este artigo descreve a evolução do hardware de robôs para
competição de futebol de robôs IEEE Very Small Size. São apresentadas
inovações no hardware e software dos robôs visando seu melhor desempenho.
Também é introduzido um novo sistema de visão computacional. Os resultados
dos testes preliminares são apresentados.

1. Introdução

A Very Small Size Soccer (VSSS) é uma liga de futebol de robôs autônomos mantida pela
IEEE Robotics and Automation Society (RAS)1, que objetiva o desenvolvimento de tecno-
logias de hardware e software e a pesquisa na área de Inteligência Artificial (IA). Também
serve com propósitos educacionais para o ensino de Algoritmos, Robótica, Sistemas de
Tempo Real, Controle, Visão Computacional, Inteligência Artificial, entre outras discipli-
nas. Anualmente esta liga é disputada em competições cientı́ficas brasileira e continental
denominadas Competição Brasileira de Robótica (CBR)2 e Competição Latinoamericana
de Robótica (LARC). No Brasil, esta competição acontece desde 2003.

A equipe Bahia Robotics Team(BahiaRT) é uma iniciativa cientı́fica voltada para
competições de robótica do grupo de pesquisa ACSO da Universidade do Estado da Bahia
(UNEB). Com experiência em outras ligas mais avançadas, a BahiaRT decidiu integrar-
se a liga VSSS no segundo semestre de 2014 objetivando apresentar um desafio básico
inicial para os estudantes novatos no grupo.

Apesar do objetivo estabelecido, esta liga apresenta desafios cientı́ficos importan-
tes em áreas como: projeto de hardware de robôs móveis autônomos, visão computa-
cional, controle de robôs móveis, navegação de robôs móveis, cooperação em sistemas

1http://www.ieee-ras.org/
2http://www.cbrobotica.org



multiagentes, planejamento multiagentes, aprendizagem de máquina, entre outros. Desta
forma, possibilita uma boa oportunidade de introduzir estudantes de graduação e mestrado
ao mundo da pequisa cientı́fica em robótica inteligente.

Neste artigo apresentamos a primeira contribuição da equipe BahiaRT, carac-
terizada pelo projeto inovador do hardware do robô que será usado pela equipe em
competições cientı́ficas a partir do ano de 2015. Como ponto de partida, foram pes-
quisados projetos anteriores de outras equipes, identificando caracterı́sticas que poderiam
ser aperfeiçoadas visando o melhor desempenho e mantendo um custo reduzido para o
desenvolvimento do robô. Também há a inovação de impressão tridimensional de todo
o revestimento do robô de forma cuidadosamente projetada para tornar mais eficiente o
controle de bola do mesmo. Nas seções a seguir estão resumidas as regras da liga VSSS e
os detalhes do projeto dos robôs bem como os primeiros testes realizados com o mesmo.

2. Escopo e Regras

O principal escopo proposto pela IEEE VSSS é também semelhante as demais iniciativas
de competições cientı́ficas em robótica: o desenvolvimento cientı́fico e tecnológico em
robótica, inteligência artifical e sistemas multiagentes[Alvares 1997].

De acordo com as normas da IEEE 3 o jogo consiste da disputa entre 2 times de
robôs em um campo retangular (150cm x 130cm), preto, fosco e de madeira, com dois
gols (40cm x10cm) no final de cada lado do campo. As marcações do campo são feitas
com linhas brancas de 3 milı́metros de espessura (Fig. 4). Os times são compostos de
3 jogadores e o objetivo é o mesmo que em qualquer partida de futebol comum: fazer a
bola passar pela linha do gol do time adversário. O time que fizer mais gols durante 10
minutos, referente a dois tempos de 5 minutos, é o vencedor. Porém os robôs não devem
receber nenhuma interferência humana durante a partida, salvo em ocasiões especı́ficas,
como substituições e penalidades e devem também obedecer um padrão que limita seus
tamanhos ao de um cubo de não mais que 7,5 cm x 7,5 cm x 7,5 cm.

Informações como posicionamento do robô em relação ao campo, bola, compa-
nheiros e adversários são obtidas através de uma câmera posicionada a 2 metros acima
do campo. Os times são identificados através de um marcador azul ou amarelo fixado na
parte de cima dos robôs. Além da identificação que determina a que time pertence o robô,
também há um padrão para diferenciar os indivı́duos em um time. Desta forma nenhum
dos robôs pode possuir marcador idêntico ao de seus companheiros ou adversários. É
recomendável que cada time tenha pelo menos 2 tipos diferentes de marcadores azuis e
amarelos e no mı́nimo 6 padrões de cores além do azul e amarelo para a identificação
individual. Estes padrões não podem possuir a cor laranja para que não sejam confundi-
dos com a bola, pois oficialmente as partidas utilizam uma bola de golfe laranja. Dentro
das maiores competições realizadas frequentemente no Brasil ( CBR/LARC) a partida
é divida em dois tempos de 5 minutos e intervalados por um tempo de 10 minutos. É
importante ressaltar que se houver empate, após 5 minutos de intervalo, o jogo será re-
tomado em esquema de morte súbita, onde quem fizer o primeiro gol ganha, porém, se
ainda assim o empate persistir, a partida será levada para os pênaltis.

Para o processamento das informações de visão global, cada time utiliza um com-

3disponı́vel em http://www.cbrobotica.org/wp-content/uploads/2014/03/VerySmall2008 en.pdf



Figura 1. Ambiente de utilização dos robôs Retirado de:
[Costa and Pegoraro 2000]

putador que envia as informações aos robôs através de comunicação sem fio e fica estrei-
tamente proibida a intervenção humana.

3. Projeto Elétrico e Mecânico
Os robôs da VSSS foram construı́dos baseados em projetos de robôs da Universi-
dade de São Paulo (USP) [Silva 2011] e Universidade Estadual Paulista (UNESP)
[Costa and Pegoraro 2000]. Ambos foram exaustivamente estudados, com métodos de
simulação e até mesmo de engenharia reversa, em razão da absorção dos melhores pon-
tos e abstração dos pontos mais fracos. Desta forma os novos robôs acabaram sofrendo
diversas modificações em prol da sua melhora quanto a velocidade, potência, mobilidade,
comunicação e autonomia da bateria. Dentro dos princı́pios absorvidos, e de uma extensa
pesquisa sobre outros robôs, estas melhorias propiciaram aos dispositivos construı́dos a
possibilidade de atender as demandas mais urgentes propostas pelos membros da Bahi-
aRT.

Numa partida de futebol, fica evidente que mesmo com um time de qualidade
tática e técnica pode-se perder com facilidade para um time melhor preparado fisicamente.
Desta forma, para o evolução do projeto, o robô sofreu diversas modificações, recebendo
mudanças em toda a sua estrutura passando por 3 séries diferentes, até chegar na versão
mais recente, a série ”C ”. A fig. 2 exibe uma imagem deste robô.

A primeira melhoria realizada foi na construção do chassis. Foi projetado um
novo chassis utilizando impressora 3D. O novo projeto utiliza ABS (Acrilonitrila butadi-
eno estireno4) - um material termoplástico leve que pode tanto ser moldado por injeção
e extrusão. Ele tem melhores propriedades mecânicas do que HDPE (Polietileno de alta
densidade) e menos frágil do que PLA (ácido poliláctico), porém lida com temperaturas

4http://reprap.org/wiki/ABS



Figura 2. Robô Série C: terceira versão do projeto

ainda mais elevadas. Antes utilizava-se acrı́lico cortado com laser. Esta mudança contri-
bui diretamente para a redução do custo total do projeto e do peso do robô, facilitando
a sua mobilidade. Houve uma redução em torno de 110g na massa do robô em relação
aos projetos tomados como base. Ademais, para melhorar a condução da bola, a zona
de chute frontal foi construı́da de forma côncava, com 26% de encobrimento máximo da
bola.

A segunda melhoria foi o uso de uma bateria compacta de lithium-ion polymer
(LiPo) de 850mAh 2S 25C, que além de ser removı́vel - facilitando a manutenção - tem
maior taxa de descarga o que acarreta em melhoria da potência que o motor pode usar.
Esta bateria possui tamanho e peso reduzidos, contribuindo na redução de massa do robô.

A terceira melhoria, ainda para otimizar a movimentação, foi a utilização de dois
rodı́zios (ball caster) de 3/8” de metal, em contrapartida aos parafusos como é mais co-
mumente encontrado em robôs dessa categoria.

O robô é dotado de dois motores DC de 3v-12v com rotação de 600 rpm, que
proporciona uma velocidade média (em testes com o robô operando sem bola ) de 0,6
m/s, com um torque significativo. Ambos os motores são controlados individualmente
por intermédio do módulo ponte H L298N. Todo controle do circuito lógico de baixo
nı́vel é gerenciado por um Arduino Nano.

Arduino [Arduino ] é uma plataforma de prototipagem eletrônica de hardware
livre e de placa única, projetada com um microcontrolador da famı́lia ATMEL AVR
com suporte de entradas e saı́das embutidos na própria placa, com uma linguagem de
programação padrão, a qual tem origem em Wiring, e é essencialmente C/C++. O Nano
especificamente é uma placa de dimensões diminutas, com o mesmo potencial de proces-
samento dos Arduinos mais comuns.

Esse microcontrolador configura o sistema de comunicação e recebe dele as
informações vindas do computador de forma remota, em seguida as transforma em sinais
PWM que acionam os motores por meio da ponte-H, para que o robô realize o movimento
esperado. Assim, o Nano foi utilizado no gerenciamento e controle dos atuadores, inter-
pretando os comandos relativos a movimentação e navegação para o sistema de hardware.



O sistema de comunicação faz a intercessão entre a estratégia e comandos e
o Microcontrolador, que controla as pontes H, e por conseguinte, os motores. Toda
a comunicação é feita sem fios, através de um módulo Xbee. O Xbee é uma placa
que comunica-se utilizando a radiofrequência , mais precisamente o padrão Zigbee
[Alliance 2006] de comunicação de rede wireless, permitindo a integração de vários
módulos.

As rodas são outro diferencial, as dos primeiros modelos seguiam o diâmetro dos
robôs estudados originalmente e utilizavam-se do mesmo material (plástico). No entanto,
para aumentar a aderência, passamos a utilizar rodas com anéis de borracha. O diâmetro
da original era de 36mm, enquanto os da série C foram aumentados para 47,5mm, visando
aumentar a velocidade dos robôs. A fig. 3 permite comparar o robô tomado como base
para o inı́cio do projeto (à esquerda) com o novo robô série C (à direita).

Figura 3. Comparativo das estruturas de Hardware

4. Ambiente de Controle
O ambiente de controle dos robôs utiliza o processo de comunicação e infraestrutura a
partir da arquitetura provida pelo Robot Operating System (ROS)[Quigley et al. 2009].
O ROS é um sistema operacional direcionado a robótica, criado com o intuito de facilitar
a programação de robôs, o ROS consegue integrar outros programas criados por usuários
finais e desenvolvedores, possibilitando assim a agilização no processo de produção de
robôs. A distribuição utilizada no projeto de comunicação com o arduino foi a ROS
Indigo. Para controle do arduino utilizamos o pacote rosserial arduino que nos permite
integrar a placa arduino completamente ao nosso projeto no ROS. Em nossa arquitetura
utilizamos o padrão publish-subscribe, de forma resumida esta arquitetura é um padrão de
mensagens onde o emissor ( publisher) não programa as mensagens a ser enviadas para
um receptor (subscriber) especı́fico, mas, sim as mensagens são enviadas no formato de
classes, sem o conhecimento do quê ou quantos subscribers podem existir.

Nesta etapa do projeto os algorı́timos de controle desenvolvidos para o ROS esta-
vam ligados a movimentação direcionada , no intuito de medir indicadores como: veloci-
dade, força e métricas do sistema de visão. Para a implementação de tais testes, utilizou-se
joystick e programas que mantivessem o padrão de funcionamento dentro da IDE do Ar-
duino. Tais testes foram importantes para parametrizar o desenvolvimento dos robôs, so-
bretudo para constatar que os novos robôs invariavelmente apresentam melhorias quanto
aos seus antecessores.

5. O Sistema de visão da VSSS e o VSSS-V
O sistema de visão é uma parte vital do ambiente da VSSS. Ele tem como objetivo iden-
tificar os objetos móveis presentes no campo e fornecer suas posições (bola e robôs) e



orientações (robôs). Nesta seção serão apresentados o sistema de visão da VSSS e o Very
Small Soccer Size Vision (VSSS-V), um software de visão computacional que compõe o
sistema de visão da VSSS desenvolvido pela BahiaRT.

O sistema de visão da VSSS é classificado como global. Neste tipo de sistema,
uma câmera é posicionada acima do campo, de modo que este possa ser totalmente vi-
sualizado. Sendo assim, é possı́vel fornecer para os agentes inteligentes a localização de
todos os objetos no campo, diferentemente do que ocorre em um sistema de visão local
onde câmeras são embarcadas em cada robô e estes podem obter apenas informações de
parte do ambiente a cada ciclo.

Na VSSS, os elementos presentes no ambiente que são relevantes para o sistemas
de visão são: (1) O Campo, predominantemente preto com linhas brancas referentes as
suas marcações (Fig. 4); (2) A bola, totalmente na cor laranja (Fig. 4); (3) Os robôs, seis
no total, onde cada robô possui um marcador que é utilizado para sua identificação. Cada
marcador possui duas cores, sendo uma obrigatoriamente azul ou amarelo representando
o time e a outra podendo ser de qualquer cor definida pela equipe (exceto laranja , azul e
amarelo) usada para identificação individual de cada robô (Fig. 5).

Figura 4. Campo da VSSS com suas marcações, principais medidas, bola e robôs

5.1. VSSS-V
Para o desenvolvimento do VSSS-V foram utilizadas as seguintes ferramentas: (1) ROS
versão Indigo [Quigley et al. 2009], para prover a comunicação com os agentes inteligen-
tes; (2) OpenCV versão 2.4.9 [Bradski and Kaehler 2008], para realização de processa-
mento de imagens; (3) QT versão 4.8 [Creator 2009], para criação da interface gráfica.

O VSSS-V obedece ao seguinte pipeline: (1) Obtenção de frame atual; (2)
Segmentação do campo; (3) Segmentação dos objetos; (4) Classificação dos objetos; (5)
Publicação.

Para obtenção do frame atual, é utilizado o OpenCV que captura as imagens a
partir da câmera. A câmera utilizada é a LifeCam Cinema HD, com 5 megapixels e 720p
HD.

A etapa de segmentação do campo possui dois objetivos: (1) O campo segmentado
deve servir de contexto para as etapas seguintes, dado que todos os objetos de interesse



Figura 5. Robôs com seus respectivos marcadores.

sempre estarão localizados obrigatoriamente dentro do campo; (2) servir de medida para
determinar a localização de cada objeto, dado que centro do campo é convencionado como
a origem do plano cartesiano e a escala se baseia nas dimensões reais do campo (Fig. 4).
Esta etapa se divide em dois passos explicados a seguir.

O primeiro passo é fazer uma busca na imagem por objetos em forma de cı́rculo.
Para isso, é utilizado o algoritmo de Hough Circle Transform [Bradski and Kaehler 2008]
nativo da OpenCV. Em seguida é selecionado o maior cı́rculo encontrado. Esse passo visa
encontrar o cı́rculo central do campo para em seguida aplicar um template com a forma
do campo sobre o circulo localizado. Com isso é possı́vel definir o tamanho do campo na
imagem.

O segundo passo é fazer uma busca na imagem por linhas. Para isso é utilizado
o algoritmo Hough Line Transform [Bradski and Kaehler 2008] nativo da OpenCV. Em
seguida é selecionado a linha que passa pelo cı́rculo central previamente localizado. Esse
passo visa a determinação do ângulo de inclinação do campo em relação a câmera. Com
isso é possı́vel corrigir a inclinação do campo na imagem via software. Este passo é
importante, dado que nem sempre o campo estará alinhado com a câmera, dificultando o
processo de segmentação do mesmo.

A etapa de segmentação de objetos tem como finalidade separar o campo dos
objetos presentes nele, neste caso a bola e os robôs. O primeiro passo nessa etapa é
converter o espaço de cor de RGB para LAB. O LAB é um espaço de cor definido pela
CIE (do francês, commission internationale de l’Eclairage).

Este espaço de cor foi escolhido pela facilidade de segmentação das principais co-
res utilizadas no sistema. Para segmentação destas cores, são utilizados os canais A e B
do LAB com parâmetros predefinidos. Os parâmetros são definidos de modo que sejam
segmentadas as cores laranja, azul e amarelo. Dada a sensibilidade do espaço de cor a
variação de luminosidade, os parâmetros utilizados são calibrados manualmente sempre
que necessário. Este passo gera uma máscara binária com os diversos objetos segmenta-
dos. A partir desta máscara binária, é feita uma busca dos sete maiores objetos (uma bola
+ seis robôs) presentes na imagem. Os objetos são modelados com três caracterı́stica que



representam a média dos valores de pixel de cada canal do espaço de cor LAB presentes
no objeto. Os demais objetos são classificados como ruı́do e são descartados. A lista de
objetos selecionados é utilizada na etapa seguinte.

Um ponto importante é que os marcadores dos robôs sejam configurados de forma
que as cores utilizadas não se toquem, nem toquem a borda do marcador (Fig. 5), facili-
tando o processo de segmentação.

A etapa de classificação dos objetos tem como objetivo a identificação de cada ob-
jeto segmentado. Primeiramente é feita a identificação da bola. esta é definida como o ob-
jeto que possui os maiores valores dos canais de cor A e B, dado que esta é a representação
da cor laranja no espaço de cor LAB. Os robôs azuis são os três objetos que apresentam
os menores valores no canal de cor B, enquanto os amarelos são os apresentam os maiores
valores no canal B, com exceção da boa que já foi classificada.

Com os robôs devidamente segmentados e classificados, agora é possı́vel deter-
minar suas posições no campo. O próximo passo é identificar cada robô para cada time
e suas orientação. Para isso é definido um raio ao redor do centro do robô e é feita uma
busca neste espaço pela segunda cor presente no marcador além do azul e amarelo. Esta
segunda cor é definida pelaa equipe de cada time e é segmentada utilizando também o
espaço de cor LAB com valores predefinidos e calibrados manualmente sempre que ne-
cessário. A inclinação da linha formada entre o centro do robô e o centro da segunda cor
encontrada define o ângulo do robô, enquanto a cor define o identificador (ID) do robô.
Cada cor de um time recebe um ID numérico variando de 1 à 3 que é enviado para os
agentes inteligentes. O sistema de coordenadas tem como origem o centro do campo, o
eixo y é definido pela linha central que corta o campo e o eixo x é definido pela linha
perpendicular ao eixo y que atravessa os centros dos dois gols. A orientação dos robôs
se inicia pelo lado direito em relação a origem do plano cartesiano e segue em sentido
anti-horário. Por fim as informações são publicadas através do ROS ficando disponı́veis
para uso pelos agentes.

6. Resultados Iniciais
Todos os testes foram realizados no espaço de 75 cm, garantindo o mı́nimo de erros
em sua rota. Para os testes foram utilizados cronômetros e a certificação do programa
que efetuava uma segunda cronometragem garantindo para todos os robôs comparados o
mesmo tempo ligado sem a intervenção humana. Nestes testes foram comparados o robô
série C com o robô que serviu de base da Unesp.

Foram realizados dois tipos de testes, cada um com duas variações. No teste
de arrancada os robôs iniciam parados e precisam acelerar até sua velocidade máxima
seguindo na mesma até o final do circuito. No teste de corrida os robôs já iniciam em
velocidade máxima utilizando-a durante todo o teste. Para cada teste foi realizada uma
versão em que o robô corre ou arranca livre, sem obstáculos, e outra versão em que ele
precisa carregar a bola até o destino.

Todos os testes foram realizados 20 vezes e a média dos tempos de cada um está
exibido na tabela 1. Vale ressaltar que as baterias foram previamente carregadas até o
máximo, ainda como uma forma de garantir a eficácia do teste.

Os testes de força foram realizados da seguinte maneira: os dois robôs - série C



Tabela 1. Tempos médios dos testes de arrancada e corrida

Robô Arrancada Corrida sem bola Corrida com bola Arrancada com bola
Robô da UNESP 2,63 s 1,51 s 2,90 s 3,30 s
Robô série C 1,57 s 0,98 s 1,60 s 1,90 s

e Unesp - operando no melhor das suas condições de velocidade e peso movendo-se em
direções opostas um contra o outro. Em todas as 10 tentativas, com duração média entre
5 e 10 segundos( para evitar avarias no motor), nenhum robô conseguiu romper a inércia
do outro. Os resultados foram simplórios , porém importantes, pois demonstra também
que o robô série C, apesar de ter massa 110g, inferior ao da Unesp, demonstra-se robusto
frente ao seu oponente. Numa partida de futebol esta caracterı́stica é vital, já que este tipo
de colisão é usual entre os robôs.

Para validação do VSSS-V foram realizados dois testes preliminares. Nos dois
testes foram utilizados apenas um robô e a bola, ambos em movimento, com o robô fa-
zendo cı́rculos e a bola com movimentos aleatórios. Estes testes foram selecionados de
modo a validar os processos de segmentação e rastreamento do VSSS-V.

O primeiro teste visa verificar se os objetos são identificados corretamente pelo
VSSS-V. Para isso foram coletadas 100 imagens em diversos momentos durante um in-
tervalo de cinco minutos. Sobre as imagens coletadas foi possı́vel observar que em todas
elas a bola e o robô foram identificados corretamente (100% de acerto).

O segundo teste visa verificar o rastreamento de cada objeto. Esse teste foi rea-
lizado ao longo de 2000 iterações do software. Dado que a velocidade utilizada no robô
para este teste foi mantida constante, é possı́vel observar que quando o VSSS-V detecta
que robô se deslocou mais do que fisicamente ele poderia chegar, este caso é classificado
com falha no rastreamento. O mesmo processo ocorre com a bola, com a diferença que
nesse caso a bola possui picos de velocidades sempre que ela entra em movimento, ca-
racterizado por um maior deslocamento inicial seguido de uma redução gradativa desse
deslocamento.

Na fig. 6 é possı́vel ver a variação de deslocamento em cada iteração do sistema
para o robô e a bola. Sobre o deslocamento da bola é possı́vel verificar os momentos de
picos de velocidade periódicos descritos anteriormente e 2 picos de deslocamento além da
média (iterações 641 à 644 e 948 à 951) que caracterizam falhas no rastreamento (0.4%
de erro). Sobre o deslocamento do robô é possı́vel verificar uma media de 20cm de des-
locamento a cada iteração, com picos de 31cm. Valores acima de 40cm são considerados
falha no rastreamento. Neste caso foram observados 3 falhas (iterações 310, 641 e 946)
ao longo das 2000 iterações (0.15% de erro).

7. Conclusões e Trabalhos Futuros

Os resultados apresentados comprovam melhorias importantes tanto no hardware e con-
trole do robô quanto no sistema de visão. O robô apresenta-se mais leve e, portanto,
mais veloz que robôs concorrentes na mesma categoria, mas ao mesmo tempo mantém-se
robusto durante as colisões. Isto é fundamental para o aumento da competitividade do
robô. O uso do ROS permite a fácil implementação de algoritmos e soluções consagrados



Figura 6. Esquerda: Variação de deslocamento do robô. Direita: Variação de
deslocamento da bola.

para outros ambientes de robótica, bem como o desenvolvimento de novos algoritmos e
soluções.

Os resultados dos testes do VSSS-V nos permitem concluir que o sistema de-
senvolvido é satisfatório para a utilização na liga VSSS. Entretanto, apesar dos ótimos
resultados apresentados para os dois casos de teste (100% para o teste de identificação
dos robôs e 99.72% para o teste de rastreamento), ainda são necessárias melhorias e mais
testes futuros principalmente visando validar a solução para seis robôs em campo.

Adicionalmente, será produzido um novo robô - série D - que contará com en-
coders nos motores permitindo a implementação de controladores PID para melhor es-
tabilizar a navegação. Será implementado o módulo de inteligência artificial com a es-
tratégia do time tendo por base a experiência da equipe Bahia Robotics Team em outras
competições de futebol de robôs.
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