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“O objetivo da robótica educacional não é necessariamente ensinar os alunos a se 

tornarem especialistas em robótica, mas sim é promover o desenvolvimento de habilidades que 

são essenciais para o sucesso no século XXI, tais como a autonomia, iniciativa, 

responsabilidade, criatividade, trabalho em equipa, autoestima e interesse na investigação.” 

Acunã, Goh y Aris, Ruiz-Velasc
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Resumo 

O objetivo deste trabalho é o desenvolvimento de um robô bombeiro autónomo 

com um sensor capaz de fazer a localização da chama de uma vela com visão computacional 

para participação no concurso do Robô Bombeiro (iniciativa do Instituto Politécnico da 

Guarda). 

A aquisição de novos conhecimentos na área do processamento de imagem foi uma 

das motivações para este projeto, no entanto a principal razão para a escolha deste projeto foi a 

possibilidade de desenvolvimento de um sensor com dimensões reduzidas, capaz de detetar a 

chama de uma vela através da imagem capturada por uma camara para poder ser integrado num 

robô autónomo de pequenas dimensões, como o robô que foi desenvolvido. Outra das 

motivações foi provar que é possível implementar um sistema baseado em visão computacional 

na plataforma Raspeberry pi. 

Para nós humanos é fácil reconhecer uma chama , mas no caso de um robô  é uma 

tarefa que só é possível através de sensores, existem sensores que são capazes de detetar as 

radiações emitidas por uma chama e transforma-las em valores que podem ser usados pelo robô 

de forma a perceber se está na presença ou não de uma chama, existem também sensores 

térmicos capazes de ler as temperaturas de alguns pontos no ambiente que os rodeia e com base 

nessas temperaturas saber se está ou não perante uma chama, ambos os sensores tem 

mecanismos próprios de hardware que lhes permite variar esses valores de saída conforme a 

presença de uma chama ou não. Quando se trata de fazer deteção de uma chama através de 

imagem por si só não é possível, temos de recorrer ao processamento de imagem para tratar a 

imagem de forma a ser possível retirar informação que no final pode dizer-nos se existe uma 

chama ou não. 

No sensor de visão computacional desenvolvido neste projeto implementou-se um 

algoritmo composto por vários filtros a que a imagem capturada é submetida para resultar numa 

imagem final negra com alguma mancha branca (blob) que marca a região da chama caso ela 

exista. Depois de se obter um resultado positivo, isto é, uma mancha branca na imagem final, 

são retiradas as coordenadas onde o centro da marca branca se encontra na imagem e são 

enviadas para o robô que controla um sistema pan/tilt com dois servomotores para fazer o 

movimento horizontal e vertical da camara que com esta informação vai manter a chama 

centrada quando está a fazer os movimentos de aproximação, o sensor é ainda capaz de devolver
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informação relativa à dimensão da mancha que servirá para avaliar a distância a 

que o robô está da chama e com base nessa informação saber quando a aproximação é suficiente 

para poder fazer a extinção da chama. 

 

 

 

 

Palavras-chave: Robô Bombeiro, Visão Computacional, Deteção de 

Chama, Arduino, Raspberry Pi. 
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Abstract 

The objective of this work is the development of an autonomous firefighter robot 

with a sensor capable of locating the flame of a candle with a computer vision for participation 

in the Robot Firefighter contest (initiative of the Polytechnic Institute of Guarda). 

The acquisition of new knowledge in the area of image processing was one 

of the motivations for this project, however the main reason for choosing this project 

was the possibility of developing a sensor with small dimensions, capable of detecting 

the flame of a candle through of the image captured by a camera to be integrated into a 

small autonomous robot, such as the robot that was developed. Another motivation was 

to prove that it is possible to implement a system based on computational vision in the 

Raspeberry pi platform. 

For us humans it is easy to recognize a flame, but in the case of a robot is a 

task that is only possible through sensors, there are sensors that are capable of detecting 

the radiation emitted by a flame and transform them into values that can be used by the 

In order to understand whether or not a flame is present, there are also thermal sensors 

capable of reading the temperatures of some points in the surrounding environment, and 

based on these temperatures, whether or not it is in the presence of a flame. Hardware 

mechanisms that allow them to vary these output values depending on the presence of a 

flame or not. When it comes to detecting a flame through image alone is not possible, 

we must resort to image processing to treat the image to be able to withdraw 

information that in the end can tell us whether there is a flame or not. 

In the computer vision sensor developed in this project an algorithm 

composed by several filters was implemented to which the captured image is submitted 

to result in a black final image with some white blob that marks the region of the flame 

if it exists. After a positive result, that is, a white spot in the final image, the coordinates 

where the center of the white mark is in the image are taken out and sent to the robot 

that controls a pan / tilt system with two servomotors to make The horizontal and 

vertical movement of the camera that with this information will keep the flame centered 

when making the approach movements, the sensor is still able to return information 



 

 

Robô Bombeiro com Visão Computacional  

 

iv 

 

relative to the size of the spot that will serve to evaluate the distance to which the robot 

is from Flame and based on this information know when the approximation is sufficient 

to be able to draw the flame. 
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 INTRODUÇÃO 

 

1.1.  Enquadramento e Motivação do Projeto 

Este relatório descreve o projeto realizado na unidade curricular de Projeto de 

Informática do curso de Engenharia Informática. O projeto consiste no desenvolvimento de um 

robô móvel autónomo para participar no concurso nacional de robótica Robô Bombeiro. 

O Concurso Robô Bombeiro é um concurso de robótica, baseado no formato do 

Trinity College Fire Fighting HomeRobot Contest, que põe à prova pequenos robôs móveis 

autónomos com a missão de encontrar e apagar um incêndio, simulado por uma vela, num 

modelo de uma casa formada por corredores e quartos. (IPG, 2016) 

Este modelo de casa ou arena, como também pode ser chamado o ambiente onde o 

robô irá ser posto à prova é constituído por quatro quartos, um deles com duas entradas, todas 

elas com marcas brancas nas entradas assim como o ponto de partida que é representado por um 

circulo branco. Os corredores da arena podem ter tapetes coloridos que aumentam a 

complexidade do ambiente e podem ser usados para orientação, o incêndio é simulado por uma 

vela que é colocada num quarto aleatoriamente, o robô deve acender um led vermelho ou azul 

para sinalizar a presença da chama depois de ter entrado num desses quartos. O robô deve ter 

obrigatoriamente um botão verde, para iniciar as operações, e um botão vermelho para lhes por 

termo, deve também ter um interruptor para interromper o sistema de alimentação. O concurso é 

constituído por três mangas, onde vence o robô que apagar a vela mais vezes no menor tempo 

possível. 

A deteção da vela é o ponto crítico para qualquer robô que participa neste 

concurso, a maioria dos robôs falham ou na deteção, ou na aproximação, estas são as tarefas 

mais complexas para estes robôs, muito por causa do ambiente onde o concurso é realizado, 

onde a luz ambiente é abundante e os sensores escolhidos para esta tarefa por vezes falham 

porque são afetados pelas características do ambiente ou não são tão eficientes como seria de 

esperar, pois nota-se que em alguns robôs se houver raios de luz a incidir sobre a zona onde a 

vela está perdem a noção da direção que devem tomar e têm de voltar a procurar em seu redor 
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para tentar encontrar novamente o rumo em direção à vela, umas vezes com sucesso outras 

vezes não. 

A grande maioria destes robôs bombeiros são cegos ou não têm capacidade visual, 

uma das motivações para este projeto foi o desenvolvimento de um sensor que para além de dar 

essa capacidade ao robô seja também eficiente no reconhecimento de uma chama, para isso 

desenvolveu-se um sensor de visão computacional, onde as imagens capturadas por uma camara 

irão ser processadas de forma a se poder retirar informação que nos diga se existe ou não uma 

chama, se o robô se deve ou não aproximar mais da vela e como deve faze-lo. Essa informação 

que é retirada da imagem depois de processada vai servir para posicionar os servomotores do 

sistema pan/tilt de forma a manter a chama sempre centrada na imagem que de essa forma e 

através da posição do servomotor que faz o movimento horizontal indica ao robô que tipo de 

manobra terá de fazer para se aproximar da chama, da informação resultante da imagem 

processada pode ainda retirar-se a informação acerca do tamanho da chama, que servirá para o 

robô saber quando deve parar a aproximação. 

É importante referir que estes robôs são protótipos de laboratório, no entanto são 

provas de conceito de como podem ser desenvolvidos robôs totalmente autónomos capazes de 

encontrar e extinguir um incêndio, e futuramente provavelmente substituir o Homem neste tipo 

de tarefas. 

Já existem alguns robôs bombeiros, no entanto quase todos ainda são controlados 

remotamente pelo ser humano, alguns desses robôs são descritos a seguir. 

 

Figura 1 – SAFFIR. (White, 2015) 

O robô “SAFFIR” é um robô bombeiro bípede que está a ser desenvolvido pela 

marinha norte Americana, a sua principal função será ajudar na extinção de possíveis incêndios 

nos navios, está equipado com sensores de gás, câmaras de vídeo e câmaras de infravermelhos 
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para se poder deslocar mesmo com fumo intenso, consegue manobrar o mesmo tipo de 

equipamentos usados pelos humanos e pode ser controlado por um humano no caso de não 

conseguir executar alguma tarefa. 

 

Figura 2 - TAF 20. (Gerathy, 2015) 

O robô “TAF 20” foi desenvolvido em Itália e pode ser controlado remotamente 

até distâncias de 500 metros, este robô com a sua enorme turbina tem como principal função 

libertar edifícios de fumo intenso, arrefecer elementos para minimizar o risco de explosão, tem 

também a capacidade de extinguir um incêndio com o seu jato de água. 

1.2. Definição do Problema e Objetivos 

A deteção e aproximação da chama é, portanto, o processo mais complexo para os 

robôs bombeiros e onde se nota que eles falham mais, no entanto este também é o processo mais 

importante, visto que não faria sentido termos um robô bombeiro que não conseguisse extinguir 

um incêndio quando fosse necessário. 

O problema consiste no desenvolvimento de um sensor de visão computacional que 

permita ao robô localizar uma chama para fazer a aproximação de forma a poder extingui-la 

eficiente e eficazmente. 

Os objetivos do sensor de visão computacional são: 

1. Capturar imagens do ambiente que o rodeia. 

2. Processar as imagens capturadas pela camara com base num algoritmo 

desenvolvido para fazer o isolamento da chama, em tempo real. 

3. Retirar informação das imagens processadas. 

4. Enviar a informação resultante para o microcontrolador. 
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1.3. Solução Proposta para Resolver o Problema 

O sistema proposto para o robô desenvolvido assenta numa estrutura de alumínio 

onde serão alojados todos os componentes; sensores, atuadores, controladores e bateria. 

Esta estrutura será movida por um sistema de lagartas que apesar de não ser a 

opção ideal para este tipo de projeto (pelo menos por agora) é suficiente para não por em causa 

o bom desempenho do robô, que com este tipo de movimento está apto para ultrapassar 

obstáculos como por exemplo escadas de pequenas dimensões ou outro tipo de superfícies 

acidentadas e que podem vir a ser acrescentadas ao concurso do robô bombeiro. 

O robô tem também um sensor ótico refletivo na parte da frente para poder fazer a 

deteção das marcas nas entradas dos quartos e o ponto de partida, o sistema de deteção e 

localização da chama desenvolvido é composto por cinco componentes, um Uvtron 

(Hamamatsu, s.d.), um Raspberry pi (PI, s.d.), dois servomotores e uma webcam. 

Usou-se o sensor Uvtron apenas para complementar e acelerar o processo de 

verificação da chama após ser detetada a entrada de um quarto. 

O sensor para a localização da chama tem como base a plataforma Raspberry Pi 

para fazer o processamento e uma webcam que está assente num pan/tilt com dois 

servomotores, este sensor de localização de chama foi o assunto onde se centrou a maior parte 

das atenções durante o desenvolvimento do robô e onde incidirá a maior parte da atenção neste 

documento. 

Este sensor é usado depois da deteção da chama ser positiva e irá recolher imagens 

de toda a área em seu redor com a ajuda da webcam e dos servomotores, as imagens recolhidas 

serão recebidas no Raspberry pi onde corre o software que se irá processar essas imagens e 

retirar a informação necessária para o robô fazer a aproximação á chama. 

A nível de desenvolvimento do software do sensor propôs-se usar o 

openframeworks que tem as bibliotecas do OpenCV para fazer o desenvolvimento da interface e 

o processamento da imagem que é captada pela webcam, que com base num protocolo de 

comunicação desenvolvido para o efeito comunica via série com o microcontrolador, que fará 

atuar os servomotores e os motores do robô em direção à chama até a aproximação ser 

suficiente para poder apaga-la. 

De notar a flexibilidade e capacidade de expansão do sensor, que baseado na 

plataforma Raspberry Pi com algum poder de processamento, facilmente se podem implementar 

novos algoritmos para poder fazer deteção de objetos ou outro tipo de reconhecimento. 

No capitulo 3 todos os componentes referidos nesta subsecção serão descritos em 

maior pormenor. 
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1.4. Contribuição do projeto 

Embora os robôs industriais ofereçam uma incomparável combinação de 

velocidade, precisão e força, são, na sua maior parte, robôs cegos com um desempenho 

estritamente coreografado. Dependendo principalmente de tempos e posicionamentos precisos 

para executarem as tarefas que lhes são atribuídas. (Ford, 2015) 

No caso dos robôs que participam no concurso do robô bombeiro também se 

verifica este tipo de registo, estes robôs são na sua grande maioria robôs cegos e não têm 

capacidade visual, fazem a deteção da chama e de outras marcas sempre com sensores baseados 

noutro tipo de tecnologia. 

No concurso do robô bombeiro fazer a deteção da chama com visão computacional 

não é inédito, em algumas edições já participaram robôs com esta capacidade, no entanto os 

sistemas usados são sistemas que podem não ser acessíveis para qualquer orçamento. 

O projeto desenvolvido é, portanto, uma maneira diferente de abordar a 

problemática da deteção e extinção da chama pelo robô bombeiro, pode também ser visto como 

uma alternativa aos sistemas comercializados que por vezes são de custo elevado e pouco 

flexíveis a outro tipo de aplicações, é também uma prova de conceito em como se pode 

desenvolver um sensor para fazer a deteção de uma chama com base em plataformas como o 

Raspberry pi ou outro microprocessador. 

1.5. Organização do Relatório 

A primeira secção do capitulo 2 deste documento está dividido em duas 

subsecções, uma primeira subsecção são descritos alguns sistemas implementados em robôs 

desenvolvidos para participar no concurso do robô bombeiro e numa segunda subsecção são 

descritos alguns algoritmos desenvolvidos por alguns autores para fazer a deteção de incêndios 

com base em processamento de imagem. 

Na segunda secção do capitulo 2 é feita uma comparação entre o sistema 

desenvolvido e os sistemas desenvolvidos para os robôs descritos na subsecção 2.1.1 da secção 

2.1, é feita também uma comparação entre os algoritmos descritos na subsecção 2.1.2 da secção 

2.1 e o algoritmo desenvolvido neste projeto para fazer a deteção da chama. 

O capitulo 3 está subdividido em três partes ou secções, numa primeira parte, 

secção 3.1 será descrito o chassis usado no robô desenvolvido, numa segunda parte, secção 3.2 

será descrita a arquitetura de hardware do robô e numa terceira fase, secção 3.3 será descrita a 

arquitetura de software. 
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Estas secções estão ainda subdivididas em subsecções para se descrever com maior 

pormenor os diferentes componentes. 

No capitulo 4 está dividido em duas secções, Testes e Resultados, onde serão 

descritos os testes realizados ao sistema desenvolvido e apresentados os resultados obtidos. 

O capitulo 5 servirá para fazer uma conclusão acerca do trabalho realizado.
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 TRABALHOS RELACIONADOS 

2.1. Exemplos de Sistemas Semelhantes 

Nesta secção iram ser descritos alguns sistemas de deteção e localização de uma 

chama desenvolvidos para robô bombeiros que participaram anteriormente no concurso, iram 

também ser descritos alguns trabalhos onde se tenta através do processamento de imagem 

localizar uma chama ou um incêndio numa imagem. 

2.1.1. Projetos de Robôs Bombeiros 

O Destroier é um robô que foi desenvolvido por alunos do Instituto Politécnico da 

Guarda, com uma arquitetura bastante semelhante a tantos outros, inclusivamente à do Spirit3.0, 

a única grande diferença pode ser encontrada no sistema de deteção, localização e extinção da 

chama. 

O Destroier está equipado com sensores SONAR (Sound Navigation and 

Ranging), um sensor ótico refletivo, servomotores que alimentam um sistema de locomoção 

diferencial e um microcontrolador para fazer o controlo de todo o sistema, mas o foco da 

atenção de este documento é para o processo e componentes do sistema desde a deteção até à 

extinção da chama. Neste caso o sistema é composto por dois foto transístores que apoiados 

num circuito auxiliar, à semelhança do sensor LM393 (Electronics) que é sensível à radiação 

infravermelha e tem um saída analógica proporcional à intensidade de radiação recebida, 

consegue fazer a deteção da chama, este é um sensor que pode ser influenciado pela luz solar, 

por esse motivo ele tem de ser isolado desse tipo de luz, tarefa que não é fácil, pois se não ficar 

bem isolado da luz solar vai dar origem a falsos alarmes caso o ambiente onde está a operar 

esteja exposto a esse tipo de luz, para isso não acontecer foram instalados uns pequenos 

cilindros ocos em volta do foto transístor para se tentar isolar o sensor da possibilidade de a luz 

solar incidir verticalmente sobre ele e induza o robô em erro. 

O sistema do Destroier está equipado com dois destes sensores na frente do robô, 

um do lado esquerdo, outro do lado direito. Quando o robô não consegue detetar a radiação 

emitida pela chama de imediato, até porque tem um campo de atuação limitado, tem de fazer 

uma busca, que é baseada em algum tipo de manobra até obter algum sinal, neste caso será uma 
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rotação para o lado direito e esquerdo. Quando é detetada a radiação emitida pela chama o robô 

vai fazer a aproximação. 

A aproximação à chama, representada na Figura 3, é feita consoante o estado dos 

sensores, por exemplo, se o sensor da direita está a detetar a chama, então o robô vai seguir em 

frente com uma ligeira rotação para a sua esquerda, a certa altura o sensor da direita vai perder a 

chama, digamos assim, mas o sensor da esquerda vai começar a deteta-la, o robô vai iniciar o 

mesmo tipo de manobra mas desta vez a rotação será feita para a direita, quando os dois 

sensores estão a detetar a chama ele segue em frente. 

Este é um sensor analógico pelo que podemos saber que a aproximação é suficiente 

quando os valores lidos são superiores a uma marca pré-estabelecida que quando é atingida o 

robô finaliza a sua aproximação, e inicia o processo de extinção. 

Este sistema tem apenas dois destes sensores, mas pode ser feito com mais de 

forma a aumentar as possibilidades de rotação do robô e fazer-se uma aproximação mais suave. 

 

 

Figura 3 – Representação da aproximação do robô à chama. 

Este é um sistema que se pode ser complementado com um sensor Uvtron para 

aumentar a precisão e rapidez na deteção da chama, o sensor Uvtron é um sensor sensível à 

radiação ultravioleta e tem uma saída analógica que é proporcional à quantidade de radiação 

recebida, este sensor está configurado para responder apenas a radiação emitida num 
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comprimento de onda igual ao das radiações que são emitidas por uma chama, com esta 

característica o sensor é imune às radiações solares. 

O robô DealerEVOII foi também desenvolvido por alunos do Instituto Politécnico 

da Guarda e com uma arquitetura também bastante semelhante, no entanto o sistema de deteção 

e localização da chama é bastante mais sofisticado que o do robô Destroier. 

O DealerEVOII está equipado com um sensor Uvtron e uma CMUcam2 

(CMUcam2) para fazer a deteção e localização da chama, a CMUcam2 está apoiada em dois 

servomotores que fazem os movimentos horizontais e verticais da camara no processo de 

aproximação à chama. 

Este robô faz a deteção da chama com o sensor Uvtron que é bastante rápido e 

preciso, e para fazer a aproximação ele usa a CMUcam2 à semelhança do Spirit3.0.  

A CMUcam2 é um sensor que consegue localizar a vela com base na imagem 

captada, que depois de processada é capaz de gerar um conjunto de dados que são usados para 

controlar os servomotores, no entanto o processamento de imagem que pode ser feito por este 

sensor está limitado aos algoritmos pré-programados, este sensor não tem capacidade de 

expansão a esse nível. 

A CMUcam2 é capaz de controlar os servomotores atribuindo-lhe assim a 

possibilidade de movimento horizontal e deixando a possibilidade de saber se a chama se 

encontra à direita ou à esquerda com base na posição do servomotor. Neste sistema definiu-se 

uma escala com uma posição central, um máximo e um mínimo de maneira que quando o 

servomotor passa a posição mínima, o robô sabe que a chama se encontra à sua direita e vira à 

direita, quando o servomotor passa a posição máxima, o robô sabe que a chama se encontra à 

sua esquerda e vira para a esquerda e quando a posição do servomotor se encontra entre esses 

limites o robô segue em frente. A aproximação é concluída quando o robô encontrar uma linha 

branca que rodeia a zona onde está a vela, de notar que este limite atualmente já não existe. 

O método implementado para fazer a extinção da chama é composto por um 

pequeno tanque com água e uma bomba de água que é acionada quando a aproximação à vela é 

suficiente.  
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2.1.2. Deteção de chama com processamento de imagem 

A identificação de uma chama numa imagem captada por uma camara, é uma ideia 

que pode ser implementada com base nas características muito particulares da chama e com 

recurso ao processamento de imagem. 

Existem várias técnicas para detetar uma chama numa imagem, algumas delas 

descritas nos artigos estudados e que iram ser descritos nesta secção. 

Uma das caraterísticas onde nos podemos centrar para fazer a deteção da chama 

numa imagem é sem duvida as cores da chama, onde o vermelho é a cor dominante, no entanto 

estas também não são uma constante e variam conforme a combustão, conforme a luz, conforme 

o tempo, dando a esta tarefa um grau de complexidade elevado. 

Um dos artigos encontrados (Zainal Abedin, 2013), este artigo descreve um 

algoritmo para fazer a deteção de uma chama com recurso a algumas técnicas de processamento 

de imagem, com principal destaque para a utilização de filtros para as três componentes da 

imagem RGB. 

No algoritmo descrito, depois de uma divisão da imagem em três partes, esquerda, 

central e direita, propôs-se aumentar o contraste corrigindo os valores de gama para valores 

cinco vezes superiores (Figura 5 – 2), depois fazer-se a inversão (Figura 5 – 3) da imagem para 

obter uma imagem com tons de azul em volta da chama, aplica-se depois um filtro RGB com o 

componente RED da imagem com valores entre (R>150 e R<180), o componente GREEN com 

valores entre (G>210 e G<231), e valores entre (B>215 e B<245) para o componente BLUE, 

por ultimo aplica-se a segmentação (Figura 5 – 4) que resulta numa imagem a negro com uma 

área a branco que sinaliza a região onde se encontra a chama. 

Com a imagem dividida em três partes podemos saber se a chama se encontra à 

esquerda, ao centro ou à direta. Na Figura 4 são apresentadas algumas imagens dos resultados 

obtidos nesta experiência em cada uma das fazes descritas anteriormente. 
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Figura 4- Resultados obtidos (Zainal Abedin, 2013) 

Na Figura 5 é apresentado o diagrama de sequência deste algoritmo. 

 

Figura 5- Algoritmo para deteção de chama. (Zainal Abedin, 2013) 

No artigo (Liew, 2015), propõe-se um algoritmo para deteção de um incêndio 

baseado também nas cores da chama e nas arestas ou limites do fogo, que depois de combinados 

numa só imagem, acabam por isolar a região onde se encontra a chama. 

Este algoritmo pode ser dividido em três fases, a primeira o RGB Color Model, 

depois o Sobel Edge Detetion e por ultimo Segmentation. 

A primeira fase, RGB Color Model, assenta na ideia de isolar as cores da chama, 

para isso aplicam-se algumas pré-condições: 

a) R > RTH 

b) R > G > B 
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Onde na primeira condição (a), o R que é o componente RED tem de ser maior que 

o RTH (RedThreshold), um limite pré-definido. 

Na segunda condição (b) onde o componente RED tem de ser maior que o 

componente GREEN, e o componente GREEN maior que o componente BLUE, por ultimo 

converter a imagem obtida no formato HSI, segundo as seguintes formulas. 

 

H = {
𝜃 𝑖𝑓 𝐵 ≤ 𝐺

360 −  𝜃 𝑖𝑓 𝐵 > 𝐺
 

 

 

Onde: 

𝜃 = 𝑐𝑜𝑠−1  
0.5 [(𝑅 − 𝐺) + (𝑅 + 𝐵)]

(𝑅 − 𝐺)2 + (𝑅 − 𝐺)(𝐺 − 𝐵)
1
2

 

 

𝑆 = 1 − 
3

𝑅 + 𝐺 + 𝐵
 [min (𝑅, 𝐺, 𝐵)] 

 

𝐼 =  
1

3
 (𝑅 + 𝐺 + 𝐵)  

 

A seguinte fase, a Sobel Edge Detetion, consiste na deteção das bordas ou limites 

da chama aplicando uma matriz 3x3 por todos os pixéis da imagem. 

Tabela 1- Matriz do Sobel Edge Detetion 

-1 -2 -1 

0 0 0 

1 2 1 
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Tabela 2- Representação dos pixéis de uma imagem 

𝑝11 𝑝12 𝑝13 𝑝14 𝑝15 𝑝16 𝑝17 𝑝18 𝑝 ... 

𝑝21 𝑝22 𝑝23 𝑝24 𝑝25 𝑝26 𝑝27 𝑝28 𝑝... 

𝑝31 𝑝32 𝑝33 𝑝34 𝑝35 𝑝36 𝑝37 𝑝38 𝑝 ... 

𝑝41 𝑝42 𝑝43 𝑝44 𝑝45 𝑝46 𝑝47 𝑝48 𝑝 ... 

𝑝51 𝑝52 𝑝53 𝑝54 𝑝55 𝑝56 𝑝57 𝑝58 𝑝 ... 

𝑝61 𝑝62 𝑝63 𝑝64 𝑝65 𝑝66 𝑝67 𝑝68 𝑝 ... 

𝑝71 𝑝72 𝑝73 𝑝74 𝑝75 𝑝76 𝑝77 𝑝78 𝑝 ... 

A Tabela 2 é uma tentativa de representação daquilo que acontece durante este 

processo, neste caso a matriz representada a cor, incide sobre alguns pixéis da imagem, onde os 

seus valores e os valores desses pixéis serão usados para preencher a formula descrita a seguir e 

resultaram num novo pixel. 

 

𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜22 =  −𝑃11 − 2 𝑃12 −  𝑃13 +  𝑃31 + 2 𝑃32 +  𝑃33 

 

Por ultimo e depois de os resultados obtidos nas duas fases anteriores serem 

combinados, aplica-se a segmentação que vai originar uma imagem negra com uma região 

branca que é a região de interesse que assinala chama.  

No diagrama da Figura 6 podemos ver o diagrama de sequência deste algoritmo e 

na Figura 7 algumas imagens dos resultados obtidos. 
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Figura 6 - Diagrama de sequência (Liew, 2015) 

 

 
Figura 7 - Resultados obtidos (Liew, 2015) 



 

 

Robô Bombeiro com Visão Computacional   

 

 

  15 

 

2.2. Comparação com o Sistema Desenvolvido 

O foco de atenção deste documento irá ser principalmente o sistema de deteção e 

localização da chama, por esse motivo nesta secção será feita a comparação entre os sistemas de 

aproximação descritos na secção anterior e o sistema desenvolvido, também será feita uma 

comparação entre os algoritmos descritos e o algoritmo desenvolvido para o processamento da 

imagem que é feito pelo sensor de localização da chama. 

O sistema para aproximação da chama desenvolvido para o robô Spirit3.0 é 

bastante semelhante ao sistema usado no robô DealerEVOII, onde a aproximação da chama é 

feita com base na posição dos servomotores que são controlados pela CMUcam2 que através da 

imagem captada consegue localizar a chama. 

No sistema do DealerEVOII as manobras de aproximação à chama são feitas com 

base numa escala pré-definida para a posição dos servomotores, por exemplo, se o servomotor 

que faz os movimentos horizontais passa o limite inferior da escala o robô faz uma manobra de 

aproximação com um grau de rotação à direita que irá ser sempre o mesmo esteja perto ou longe 

de estar centrado. 

O sistema de aproximação do Destroier baseia-se no mesmo principio do 

DealerEVOII, no aspeto em que é feita sempre a mesma manobra, esteja perto ou longe de o 

robô estar centrado com a chama da vela. 

O sistema desenvolvido para o Spirit3.0 a manobra para fazer a aproximação da 

chama à semelhança do DealerEVOII também é feita com base na posição do servomotor com o 

movimento horizontal, no entanto a rotação que tem de ser feita em sentido contrário para que o 

robô fique centrado com a chama irá ser proporcional à posição do servomotor, por exemplo no 

caso de a chama estar 80º à direita da frente do robô, este inicialmente vai fazer uma curva 

muito acentuada, mas à medida que se vai aproximando de estar centrado essa curva irá ficado 

menos acentuada porque a chama já não está a 80º graus à direta, está a menos e o robô não 

precisará de tanta rotação para ficar centrado, então essa rotação vai diminuindo à medida que o 

grau de desvio da posição do servomotor em relação à sua posição central vai diminuindo. 

Esta manobra de aproximação é feita de esta forma porque o sensor de localização 

que foi desenvolvido para o Spirit3.0 centra a chama na imagem com o apoio dos movimentos 

horizontais e verticais que são feitos pelos servomotores, neste sistema quando o robô se está a 

mover os servomotores vão fazendo os ajustes necessários para a chama se manter centrada na 

imagem, de esta forma usar os valores das posições dos servomotores para calcular uma 

manobra de rotação na aproximação à chama pode tornar o sistema mais rápido e eficiente. 
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O movimento vertical, apesar de poder pensar-se que não serve de muito ele é 

bastante importante, porque quando o robô se está a aproximar da chama se não houver este 

movimento corre-se o risco de o robô deixar de ver a chama a uma distância grande e teria de 

tentar extingui-la do sitio onde a tinha perdido, ou voltar a procura-la e voltar a cair no mesmo 

tipo de situação. 

Outra característica diferenciadora deste sistema é a decisão de quando a 

aproximação à chama é suficiente, que é feita com base na área que a chama ocupa na imagem 

captada, por exemplo, à medida que nos aproximamos de um objeto há a sensação que vai 

ficando maior, no sistema desenvolvido usou-se o mesmo principio e a aproximação é suficiente 

quando a área da chama na imagem é igual ou maior que um limite pré-definido. 

 O sensor para a localização da chama é composto por uma webcam que envia as 

imagens captadas para o Raspberry Pi onde e com recurso a software adicional, neste caso o 

openframeworks, podemos tratar a imagem de maneira a conseguir reconhecer uma chama. 

O reconhecimento de uma chama numa imagem é uma tarefa de grande 

complexidade, mas pode ser feita com base nas cores da chama, nos movimentos do fogo ou nas 

suas formas, o sistema desenvolvido apenas se baseia nas cores da chama até porque a chama de 

uma vela em termos de movimentos é bastante constante e pequeno para se poder ter em conta. 

O algoritmo desenvolvido para o processamento de imagem feito pelo sensor é 

bastante semelhante aos descritos anteriormente, e foi inspirado neles que foi desenvolvido, no 

entanto os algoritmos descritos têm alguns problemas e em condições favoráveis até têm bons 

desempenhos, mas em condições, como por exemplo, a existência de luz solar abundante o seu 

bom desempenho baixa muito, um dos principais problemas encontrados foi reflecção da luz 

solar em superfícies brancas ou refletoras que dão origem a falsos alarmes, outro dos problemas 

é a capacidade de processamento do Raspberry Pi que no caso do segundo algoritmo descrito 

talvez não seja suficiente. Para se tentar resolver os problemas encontrados combinaram-se e 

misturaram-se algumas das técnicas descritas em 2.1.2 com algumas outras estudadas obtendo-

se um resultado final bastante bom, onde as interferências com o ambiente que rodeia o robô 

diminuíram bastante. 
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 DESENVOLVIMENTO DO ROBÔ SPIRIT 3.0 

3.1. Chassis do Robô Spirit3.0 

A estrutura em que assenta a construção do robô Spirit3.0 é o Starter Robot kit 

(MakeBlock, 2013-2017), Figura 8, esta estrutura é constituída por várias peças em alumínio 

que são ligadas entre si com parafusos e que resultam numa estrutura bastante robusta para o 

projeto desenvolvido. O kit (MakeBlock, 2013-2017) vem também com dois motores DC e um 

sistema de lagartas que resulta bastante bem para um sistema de locomoção diferencial como o 

de este robô. 

 

Figura 8 - Starter Robot Kit (MakeBlock, 2013-2017) 

Para se poder instalar os restantes componentes que fazem parte do sistema do robô 

foram adicionadas algumas plataformas em altura, estas plataformas tem um formato retangular 

com medidas ligeiramente inferiores as medidas do robô, são feitas com um material sólido no 

entanto bastante mole e pode ser facilmente cortado ou furado. Na Figura 9 algumas imagens do 

robô Spirit3.0. 
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Figura 9 - Robô Spirit 3.0 

3.2. Arquitetura de Hardware do robô 

Os componentes do robô Spirit3.0 a nível de hardware podem ser agrupados em 

quatro blocos; sensores, atuadores, controladores e a fonte de energia. O componente central 

neste sistema é o microcontrolador onde se vão ligar todos os outros componentes, 

inclusivamente o controlador de motores DC e o Raspberry Pi que neste caso irá ser tratado 

como uma parte integrante do sensor de localização da chama apesar de ser um 

microprocessador. 

No centro do diagrama de blocos, representado na Figura 10, o retângulo com uma 

cor avermelhada representa a plataforma iteadmaple, é esta plataforma com um 

microcontrolador de 32 bit que vai controlar todo o sistema do robô, e onde vão ligar todos os 

sensores e atuadores que o robô precisa para poder interagir com o ambiente que o rodeia. 

A iteadmaple (itead), que irá ser descrita em maior pormenor na subsecção 

seguinte desta secção, tem 39 pinos de I/O (input/output, entrada/saída), onde 30 desses pinos 

são usados; 12 para os sonares ou sensores ultrassom, 1 para o sensor TCRT5000 ou sensor 

ótico refletivo, 1 para o Uvtron, 3 para os servomotores, 2 para os sensores de contacto ou 

botões, neste caso de start e stop, 2 pinos para a comunicação serie com o Raspberry pi, 2 para 

os led´s da sirene, e finalmente 7 para o controlador dos dois motores DC. 

Os sonares estão representados no diagrama da Figura 11 com retângulos de uma 

cor azulada a par dos outros sensores; Uvtron, sensor ótico refletivo e webcam, com exceção 

dos botões de start e stop, que estão representados com círculos com as cores verde e vermelho 

à semelhança da realidade, no entanto fazem parte do grupo de sensores.  
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Os atuadores são também representados por retângulos, mas com uma cor 

acinzentada e no caso dos motores DC com cilindros, por último os controladores são 

representados com uma cor avermelhada à exceção do Raspberry Pi tem um microprocessador 

que faz o processamento das imagens captadas pela webcam, no entanto será tratado como parte 

do sensor de chama. 

No diagrama podemos ainda ver as ligações dos pinos com a iteadmaple e umas 

setas que representam essas ligações e a direção do fluxo da informação entre sensores, 

atuadores e o controlador. 

Neste diagrama não se representou a bomba de CO2 porque a ligação que existe 

entre este componente e o sistema, neste caso o servomotor é uma ligação mecânica, neste 

diagrama pretende-se apenas representar as ligações a nível eletrónico. 

Nas subsecções seguintes serão descritos com maior detalhe todos os componentes 

apresentados neste diagrama, assim como o esquema das ligações ou alimentação do robô. 

 

 

Figura 10 - Diagrama de blocos da arquitetura de hardware do robô 
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3.2.1. Sensores do Robô 

3.2.1.1. Sensores SONAR 

Os sensores SONAR são usados para medir distâncias e podem auxiliar na deteção 

de obstáculos, com estas capacidades os sensores SONAR são usados para que o robô possa 

navegar pela arena do concurso do robô bombeiro de forma a evitar colisões com as paredes e 

possíveis obstáculos.  

O funcionamento deste sensor baseia-se no tempo de voo de uma onda acústica, 

gerada pelo sensor em rajadas curtas, e que se propaga pelo meio ambiente. Quando existem 

obstáculos a onda é refletida e captada pelo sensor. O tempo resultante da diferença entre a 

emissão e a deteção depende da velocidade de propagação do som no ar e é proporcional ao 

dobro da distância percorrida pela onda sonora. (Ribeiro) 

No diagrama de arquitetura mostrado na Figura 10, pode ver-se que todos os 

sensores SONAR têm o seu pino de triger ligado ao microcontrolador, poderia ter-se optado por 

fazer um triger comum visto que é usado o mesmo sinal para todos eles, no entanto se fosse 

necessário fazer alguma alteração mais tarde caso se verificassem problemas de crosstalk seria 

mais difícil faze-las. Com dois sensores laterais bastante próximos seria de esperar algum 

problema de crosstalk, no entanto como os corredores da arena do concurso não são muito 

largos deixam uma distância pequena entre o robô e as paredes e esse fenómeno não se faz 

sentir. 

Os sensores SONAR têm quatro pinos, como mostra a Figura 11, dois pinos de 

controlo e dois pinos de alimentação, Vcc e o GND são os pinos para a alimentação, o trig e o 

echo são os pinos de controle. 
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Tabela 3- Ligações dos Sonares ao microcontrolador 

Sonar Vcc Trig Echo GND 

Frente 5v 24 23 GND 

Retaguarda 5v 34 33 GND 
D

ir
ei

ta
 Frente 5v 26 25 GND 

Retaguarda 5v 28 27 GND 

E
sq

u
er

d
a
 

Frente 5v 30 29 GND 

Retaguarda 5v 32 31 GND 

 

 

a) b) 

Figura 11 - a) Sensor SONAR HC-SR04 b) Ligação do sensor SONAR 

Este sensor é capaz de medir distâncias entre 2cm e 400cm, para isso tem de ser 

gerado um sinal em forma de onda quadrada para o trigger, quando esta onda quadrada passa de 

‘1’ (sinal lógico), para ‘0’ (1) é enviada uma rajada de ondas de som (2) e o estado do echo 

passa para ‘1’ (4), no caso de essas ondas serem refletidas são captadas pelo sensor e o echo 

volta ao seu estado anterior ‘0’ (3), caso não haja reflecção o echo volta ao seu estado anterior 

‘0’ ao fim de 38000μs (microssegundos). 
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Figura 12 - Diagrama temporal do sonar. (robot-electronics) 

Para medirmos uma distância com este sensor, temos, portanto, de considerar o 

período de tempo em que o estado lógico do echo é ‘1’, este período de tempo pode ser 

encontrado ao fazermos a diferença entre t2 (5) e t1 (4), representados na Figura 12, como 

sabemos que este período é proporcional ao dobro da distância percorrida pela onda, podemos 

então saber qual é essa distância se aplicarmos a seguinte equação: 

 

𝑫 =  
𝟏

𝟐
𝑽 ∗  𝜟𝑻  

Onde: 

𝜟T = momento da deteção (t2) – momento da emissão (t1) 

V = velocidade de propagação constante do som 

D = distância 

 

 Por uma questão de otimização usaram-se interrupts, internos e externos e um timer 

para trabalhar com os sensores SONAR. 

Na subsecção 3.3.1.1 são apresentados alguns excertos do código usado para fazer 

a leitura de distâncias com estes sensores. 

3.2.1.2. Sensor opto refletivo 

O sistema para fazer a deteção das entradas dos quartos que estão marcadas com 

linhas brancas é compostos por um sensor ótico refletivo TCRT5000, este sensor tem dois 

modos de funcionamento, analógico e digital, no projeto desenvolvido usou-se em modo digital 

para ser possível usar um interrupt do microcontrolador. 
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Figura 13 - TCRT5000 sensor foto refletivo. 

Estes sensores são constituídos por dois componentes, um led, que podemos ver na 

figura 15 a azul, que emite um feixe de luz infravermelha, e por um foto transístor, na figura 15 

a preto, que captura a luz emitida pelo led de infravermelhos caso esta seja refletida numa 

superfície refletora, estes componentes estão separados por uma pequena parede em plástico. 

 

Figura 14 - Modo de funcionamento do sensor ótico refletivo 

Os dois componentes funcionam em conjunto, o led emite uma luz de 

infravermelhos e o foto transístor que no caso de haver reflecção recebe essa luz e ativa-se, 

quando não há reflecção o foto transístor fica desativado. 

Na máquina de estados que irá ser descrita na subsecção 3.3.3 deste capitulo é 

referido que alguns dos estados, Procurar chama e Regressar, não têm nenhuma ligação para 

eles e pode pensar-se que esse estado nunca será atingido, na verdade esse estado é atingido no 

momento em que este sensor deteta uma marca, como está ligado a um interrupt. 

3.2.1.3. Sensor UVtron 

O sensor usado para detetar uma chama foi o Uvtron, o Uvtron deteta uma chama 

até 5 metros de distância, o seu modo de funcionamento baseia-se na deteção do espectro 

emitido pela chama, entre os 185nm – 260nm e ao contrário de alguns sensores este é um sensor 
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que não é afetado pela luz solar, tem uma saída analogia que é proporcional à radiação detetada, 

o seu tempo de resposta é bastante baixo por esse motivo foi adicionado ao sistema do robô 

Spirit3.0, numa tentativa de aumentar a rapidez de todo o processo desde a deteção até á 

extinção da chama. 

A versão de este sensor usada neste projeto revelou-se ser muito potente e teve de 

ser encapsulado para não dar origem a falsos alarmes, é capaz de detetar uma chama de um 

isqueiro mesmo que esteja fora do seu raio de visão. 

 

 

Figura 15 - Uvtron 

3.2.1.4. Sensor de Visão Computacional 

Este é o sensor desenvolvido para fazer a localização da chama depois de ser 

detetada pelo Uvtron. O sensor é composto por vários componentes; o Raspberry pi, neste caso 

a versão 2, uma webcam. 

O Raspberry pi é usado para fazer o processamento da imagem captada pela 

webcam, a imagem captada irá ser processada de forma a isolar a chama, o resultado final será 

uma imagem a preto e branco onde a parte branca representa a área onde está situada a chama e 

de onde é retirada a informação para enviar para o microcontrolador onde será usada para 

controlar os servomotores de forma a manter a chama sempre centrada na imagem e de essa 

forma direcionar o robô para fazer a aproximação à chama. 
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Figura 16 - Sensor de Localização da Chama. 

Usou-se o openframeworks para fazer a implementação do algoritmo e interface 

desenvolvido para este sensor, o openframeworks é uma toolkit open souce com bibliotecas que 

fazem ponte com o openCV e facilitam a sua utilização. (OpenFrameworks, 2017) 

A webcam está ligada ao Raspberry pi através de uma das suas portas usb e o 

Raspberry pi está ligado ao microcontrolador através dos seus pinos de porta série. 

Tabela 4 - Ligação entre os pinos série Raspberry pi e iteadmaple. 

 Raspberry pi iteadmaple 

Tx 14 1 

Rx 15 0 

 

Os servomotores do pan/tilt são controlados pelo microcontrolador onde estão 

ligados e serão descritos em maior pormenor na subsecção dos atuadores. 

3.2.2. Atuadores do robô 

Os atuadores são componentes que transformam energia elétrica, por exemplo, 

num outro tipo de energia, segundo Brugnari & Maestrelli, os atuadores: … atendem a 

comandos que podem ser manuais ou automáticos, ou seja, qualquer elemento que realize um 

comando recebido de outro dispositivo, com base numa entrada ou critério a ser seguido. 

(Maestrelli & Brugnari, 2010) 

No Spirit3.0 temos vários tipos de atuadores, os motores DC para dar movimento 

ao robô, os servomotores para auxiliarem o sistema de localização da chama, e para fazerem 

atuar o sistema de extinção da vela, e temos também uma sirene, constituída por dois led’s, um 
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azul e outro vermelho que acendem intermitentemente como as que vemos nos carros de 

bombeiros. 

 

3.2.2.1. Motores DC e controlador 

Os motores DC são usados para dar movimento ao robô para poder deslocar-se 

pela arena do concurso. 

Os motores usados estão incluídos no kit Makeblock, podem ser alimentados com 

até 9V, o binário ou a sua força pode chegar aos 4,5Kg, podem consumir até 650mA e atingir 

velocidades de 135 rpm (rotação por minuto), têm um rácio de 1:34 o que significa que têm uma 

caixa de velocidades redutora com engrenagens que transformam 34 voltas do motor numa volta 

apenas na saída para o eixo que move a roda dando-lhe menos velocidade, mas mais força. 

 

Figura 17 - Motor DC. (MakeBlock, 2013-2017) 

 

Figura 18 - Engrenagens do motor DC. (MakeBlock, 2013-2017) 
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O controlador de motores DC faz as ligações entre os motores e o microcontrolador 

de forma a facilitar a manipulação dos motores do robô. 

 

Figura 19 - Controlador motores DC. (TB6612FNG (sparkfun, 2017)) 

O controlador TB6612FNG com duas pontes-H é capaz de controlar dois motores 

DC com uma corrente constante de 1.2A. A direção ou o estado dos motores pode ser 

controlada com os pinos IN1 e IN2, a velocidade com os pinos PWMA e PWMB através do 

PWM e existe ainda um pino de STBY(standby) para fazer parar os motores. Os motores podem 

ser alimentados com tensões externas até 15V enquanto que o Vcc, tensão lógica, tem de ser 

alimentado com tensões que podem variar entre os 2.7V e os 5.5V. (sparkfun, 2017) 

Para se perceber o funcionamento deste controlador devemos ter em mente o 

esquema da ponte-H, representada na Figura 21, onde os símbolos V+ e V- representam a 

alimentação do motor, no caso do robô desenvolvido 9V que são injetados no pino Vm deste 

controlador.  

Com os pinos IN1 e IN2 podemos controlar a direção em que os motores rodam, 

para a frente ou para trás, estes pinos estão ligados a saídas digitais do microcontrolador que 

podem ser ‘0’ ou ‘1’, de esta forma podemos ter até 3 estados: 

Tabela 5- Tabela de estados dos motores. 

IN1 IN2 Motor 

0 0 Parado 

0 1 Frente 

1 0 Trás 

Num esquema simplificado da ponte-H pode perceber-se que existem quatro 

interruptores associados a estes pinos, dois deles ao IN1 e dois ao IN2, ao darmos valores 

lógicos a estes pinos ativamos ou desativamos os interruptores e de essa forma os motores são 

alimentados de formas invertidas que resultam em direções opostas ou uma paragem. 
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Figura 20 - Esquema da ponte-H. 

Os pinos de PWM controlam a frequência com que os interruptores da ponte H são 

ativados e assim dar mais ou menos velocidade aos motores. Como referido anteriormente esta é 

uma explicação simplificada do funcionamento da ponte H, pois na realidade a ponte H são 

circuitos eletrónicos mais complexos, estes circuitos são compostos por vários componentes de 

forma que o resultado final será algo como o descrito. De notar que devido a estes circuitos 

mesmo que o IN1 e IN2 tenham o valor ‘1’ a ponte H não entrará em curto circuito. 

3.2.2.2. Canhão CO2 

O canhão de CO2, representado na Figura 21, é o sistema que foi usado para o robô 

apagar a chama da vela quando a aproximação é suficiente. 

O canhão de CO2 é composto por um servomotor e uma válvula que é ativada com 

o movimento do braço do servomotor e liberta um jato de CO2. 
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Figura 21 - Movimento do servomotor para acionar a válvula 

Os servomotores tipicamente têm três fios, dois para alimentação e um para o sinal 

de controlo, no caso deste servomotor em particular ele pode ser alimentado com tensões entre 

4,8V e 6V e obter um binário entre 10Kg/cm e 12,8Kg/cm respetivamente, em termos de 

velocidade o seu eixo percorre 60º em 23ms (milissegundos) se alimentado com 4,8V e 20ms se 

alimentado com 6V, com estas caraterísticas este servomotor é suficientes para a aplicação 

porque conseguem ativar a válvula sem problema. 

Os servomotores são constituídos basicamente por dois componentes; um motor e 

uma caixa de engrenagens que esta ligada ao seu eixo de saída, normalmente estes motores têm 

grande rotação mas pouco binário, com a caixa de engrenagens esta rotação é transformada de 

forma a ter na saída pouca rotação mas mais binário, outra das características dos servomotores 

é que o seu eixo de saída não roda continuamente, dependendo também do fabricante, mas 

tipicamente o movimento angular do eixo vai de 0º a 180º e pode ser controlado com PWM 

(Pulse Width Modulation). 

Válvula 
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Figura 22 - Modo de funcionamento do servomotor. 

   O ângulo de rotação do servomotor é portanto entre 0º e 180º, este ângulo de 

rotação pode ser controlado através do tempo que o impulso no pino de controlo estiver no nível 

logico ‘1’, por defeito e de modo geral quando é injetado um pulso de 1 milissegundo o eixo de 

saída fará uma rotação para a posição 0º, se for injetado um impulso de 2 milissegundos então o 

eixo de saída irá para a posição de 180º, com um impulso de 1,5 milissegundos o eixo do 

servomotor irá para a posição de 90º, se injetarmos um valor entre 1 e 2 milissegundos iremos 

obter o ângulo no eixo de saída entre 0º e 180º.  

3.2.2.3. Servomotores da webcam 

Os servomotores da webcam estão instalados num mecanismo pan/tilt para darem 

movimento vertical e horizontal à camara, representado na Figura 23, estes servomotores têm 

cerca de 12 gramas cada um, podem ser alimentados com tensões entre os 4,8V e 6V, e têm 

binários de 1,8Kg e 2,0Kg respetivamente. 

O sistema de pan/tilt irá dar ao robô a capacidade de mapear o ambiente que o 

rodeia num angulo de pelo menos 180º, sem este sistema o robô teria apenas a capacidade de 

ver em frente e teria de fazer algum tipo de manobra para poder ver o que o rodeia, o que seria 

mais dispendioso em termos de tempo. Este sistema é também uma tentativa de aproximar o 

sistema de visão do robô ao dos humanos. 
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Figura 23 – Representação dos movimentos do sistema pan/tilt. 

Os servomotores estão ligados ao microcontrolador e serão controlados por ele, 

mas com base na informação que é enviada do sensor de localização da chama, ou seja, do 

Raspberry pi. 

3.2.3. Controlador principal do robô 

A plataforma usada no Spirit3.0 é a iteadmaple, representada na Figura 24, tem um 

microcontrolador ARM 32-bit Cortex-M3 core que atua a uma frequência de 72Mhz, com 

128Kbytes de memória flash e 20Kbytes de SRAM. 

 

Figura 24 - Plataforma iteadmaple. (itead) 

Servo 

Movimento vertical 

Servo  

Movimento horizontal 
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Esta plataforma tem 39 pins de I/O (input/output, entrada/saída) mais do que 

suficiente para um projeto deste género, tem e pode ser programada via mini USB com o IDE do 

Arduino, tem alimentação própria, mas também pode ser alimentada por USB. (itead) 

Na Tabela 6 são mostradas as especificações desta plataforma: 

Tabela 6- Especificações do microcontrolador (itead) 

Microcontrolador STM32104RB 

Frequência do CPU 72 MHz 

Memória Flash 128 Kbytes 

Memória SRAM 20 Kbytes 

C
o

m
u

n
ic

a
çã

o
 SPI 2 

𝐼2𝐶 2 

USART 3 

USB 1 

CAN 1 

Timers 3 

GPIO 39 

PWM 15 pins (16 – bits de resolução) 

ADC 15 pins (12 – bits de resolução) 

Tensão de operação 3.3V 

Tensão de alimentação 4V – 12V 

Corrente fornecida 500mA 

Interrupts 16 pins 

3.2.4. Fonte de energia 

O sistema desenvolvido está alimentado por uma bateria li-po de 11,1V, no entanto 

os vários componentes têm requisitos diferentes a este nível, por esse motivo foram 

acrescentados alguns circuitos redutores de tensão. 

Na Figura 25 vemos um diagrama que mostra como a ligação entre a bateria, 

representada por um retângulo a azul, e o barramento dos 11,1V, representado com um 

retângulo verde, está interrompido por um interruptor para assim garantir maior segurança para 

o sistema. 

Este barramento que é alimentado pela bateria tem como principal objetivo 

alimentar os circuitos redutores, representados por quadrados azuis no diagrama, que vão 

transformar essa tensão em 6V para alimentar os servomotores e o controlador iteadmaple, 9V 

no caso dos dois motores DC, e 5V no caso do Raspberry Pi. 
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Os sonares e todos os outros sensores são alimentados por 5V, que são fornecidos 

por um segundo barramento, representado também por um retângulo verde e que é alimentado 

pelo controlador iteadmaple, assim como o controlador de motores DC, que também tem 

entradas e saídas para uma alimentação externa dos motores, neste caso 9V, fornecida por um 

dos circuitos redutores de tensão. 

De notar que o Raspberry Pi apesar de ser alimentado com 5V, não pode ser 

alimentado pelo controlador que apenas tem capacidade para fornecer 500mA, quando o 

Raspberry Pi pode necessitar de até 2A para que o seu bom funcionamento não seja afetado. 

 

 

 

Figura 25 - Diagrama de alimentação do sistema 
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3.3. Arquitetura de Software 

O sistema desenvolvido para o robô bombeiro Spirit3.0, a nível de software pode 

ser dividido em duas partes, a máquina de estados baseada em comportamentos e o software 

para o processamento de imagem do sensor de localização da chama. 

 

Figura 26 - Diagrama da arquitetura de software. 

3.3.1. Funções para controlar o hardware 

3.3.1.1. Sensores SONAR 

Para gerar o sinal do trigger usou-se uma função, de atendimento ao interrupt, 

neste caso interno, que muda o estado do trigger a cada 25 milissegundos, tendo em conta que 

as distâncias no mundo do robô não são muito grandes, não existe o risco de serem disparadas 

novas rajadas de ondas de som quando as enviadas anteriormente ainda não foram recebidas. 

Em baixo podemos ver um excerto do código usado para os sonares, com o timer a 

marcar o período de tempo em que a função triger() vai ser disparada gerando a onda quadrada 

pretendida que irá controlar o trigger dos sonares para fazer disparar as rajadas de ondas de 

som. 

1.   timer.setPeriod(25000);                            
2.   timer.attachCompare1Interrupt(triger);   
3.    
4.    
5. void triger(){   
6.         estado = !estado;   
7.         digitalWrite(24, estado);   
8.         digitalWrite(28, estado);   
9.         digitalWrite(30, estado);   
10.         digitalWrite(32, estado);   
11.         digitalWrite(34, estado);   
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12.         digitalWrite(26, estado);   
13. }  

Para o echo também foi criada uma função de atendimento ao interrupt, neste caso 

externo, que é disparada quando o pino que está associado a essa função muda de estado. 

A seguir podemos ver o código de uma das funções, echoF(), que é disparada 

quando o pino de echo do sonar da frente muda de estado, e a associação de esta função ao pino 

de interrupt do microcontrolador: 

1. attachInterrupt(23, echoF, CHANGE);   
2.    
3. void echoF(){   
4.     if(digitalRead(23)){   
5.         auxF = micros();   
6.     }   
7.     else{      
8.             distanciaCMF = micros();       
9.             distanciaCMF = (distanciaCMF - auxF)/29/2;   
10.     }   
11. }  

A variável auxF guarda o valor em microssegundos do momento em que o estado 

do echo passou para ‘1’, t1 na Figura 12 da subsecção 3.2.1.1, a variável distanciaCMF guarda 

o momento em que o estado do echo passou para ‘0’ novamente, t2 na Figura 12, no final é 

calculada a distância subtraindo estas duas variáveis, dividindo por 2 e dividido por 29 que é a 

velocidade de propagação. 

A velocidade de propagação é de 340 m/s ou 29 microssegundos por centímetro. 

(Arduino, 2015) 

 

3.3.1.2. Sensor foto refletivo 

O sensor foto refletivo foi usado para o robô poder detetar as marcas brancas que 

existem nas entradas dos quartos e como já foi referido na secção anterior este sensor pode ser 

usado em modo digital ou analógico, neste projeto foi usado em modo digital para de essa forma 

poder ser usado com um interrupt, a seguir é mostrado um excerto do código usado na 

implementação. 

1. 1.  pinMode(16, INPUT);   
2. 2.  attachInterrupt(16, sensorLinha, RISING);   

Os parâmetros da função interrupt são: o pino do microcontrolador onde foi ligado 

o sensor, a função que é chamada quando o pino onde o sensor está ligado obedecer à condição 
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configurada no terceiro parâmetro, condição que fará a chamada da função passada no segundo 

parâmetro. 

1. void sensorLinha(){   
2.            
3.  if(semforoLinha){   
4.     semforoLinha = false;   
5.    
6.     if(!flag_voltar) NAVEGAR = PROCURA_CHAMA;   
7.     else NAVEGAR = REGRESSO;   
8.  }   
9.      
10. }  

A função sensorLinha é chamada quando o pino 16 passa do estado ‘0’ para o 

estado ‘1’, por outras palavras quando o robô passa por uma marca branca esta função é 

chamada. 

No interior da função existe uma variável booleana que no caso de ser verdadeira é 

posta imediatamente no estado contrário, existe também outra condição que levará o robô para o 

estado em que tem de procurar a chama ou no estado de regresso. 

3.3.1.3. Sensor Uvtron 

Este sensor foi ligado em modo analógico ao microcontrolador, que com 12 bits de 

resolução nos seus canais analógicos pode ler valores entre ‘0’ e ‘4095’, na função desenvolvida 

para obter os valores lidos por este sensor, teve de ser implementada uma condição para filtrar 

esses valores que eram maiores que ‘0’ mesmo quando a chama não existia, quando existia uma 

chama os valores lidos são sempre superiores a ‘800’. 

O Uvtron foi ligado no pino 20 do microcontrolador. 

1. pinMode(20, INPUT_ANALOG);   

A seguir é mostrado o código da função usada para obter os valores lidos por este 

sensor. 

1. int testeChamaUVtron(){   
2.    
3.     int aux = analogRead(20);   
4.    
5.     if(aux >= 800) return aux;   
6.     else return 0;   
7.    
8. } 



 

 

Robô Bombeiro com Visão Computacional   

 

 

  37 

 

3.3.1.4. Sensor de Visão Computacional 

Este sensor está descrito na subsecção 4.3.2. 

3.3.1.5. Motores DC e controlador 

As ligações entre este controlador e o microcontrolador foram feitas da seguinte 

forma. 

1. int const STBY = 4;       //standby   
2.    
3. //Motor A   
4. int const PWMA = 3;      //controlo da velocidade   
5. int const AIN1 = 6;          //Direção   
6. int const AIN2 = 5;          //Direção   
7.    
8. //Motor B   
9. int const PWMB = 2;          //controlo da velocidade   
10. int const BIN1 = 8;          //Direção   
11. int const BIN2 = 7;          //Direção   

 

Configuração dos pinos no microcontrolador. 

1. pinMode(STBY, OUTPUT); 
2.  
3. pinMode(PWMA, PWM); 
4. pinMode(AIN1, OUTPUT); 
5. pinMode(AIN2, OUTPUT); 
6.  
7. pinMode(PWMB, PWM); 
8. pinMode(BIN1, OUTPUT); 
9. pinMode(BIN2, OUTPUT); 

Foram também implementados alguns métodos para lidar com as manobras que o 

robô tem de fazer. 

Para se mover em linha reta, nos dois sentidos, para se mover, nos dois sentidos, 

mas com velocidades diferentes entre os motores, para fazer a rotação à esquerda e para fazer a 

rotação à direita. 

1. void mover(int velocidadeA, int direcaoA, int velocidadeB, int direc
aoB)   

2. {   
3.       digitalWrite(STBY, HIGH);   
4.    
5.       boolean inPin1A = LOW, inPin1B = LOW;   
6.       boolean inPin2A = HIGH, inPin2A = HIGH;   
7.    
8.       if(direcaoA == 1){       //frente   
9.         inPin1A = HIGH;   
10.         inPin2A = LOW;   
11.       }   
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12.    
13.       if(direcaoB == 1){          
14.         inPin1B = HIGH;   
15.         inPin2B = LOW;   
16.       }   
17.    
18.       digitalWrite(AIN1, inPin1A);   
19.       digitalWrite(AIN2, inPin2A);   
20.       analogWrite(PWMA, velocidadeA);   
21.       digitalWrite(BIN1, inPin1B);   
22.       digitalWrite(BIN2, inPin2B);   
23.       analogWrite(PWMB, velocidadeB);   
24. } 

 

Para parar. 

1. void parar()   
2. {   
3.     digitalWrite(STBY, LOW);   
4. }   

3.3.1.6. Canhão CO2 

O canhão de CO2 é um atuador composto por vários componentes, nesta subsecção 

apenas será feita referência ao servomotor que compõe este sistema, pois é o único componente 

que está ligado ao microcontrolador. 

Para controlar os servomotores usou-se uma biblioteca desenvolvida e 

disponibilizada pelo fabricante do microcontrolador, neste caso a biblioteca “Servo.h”. 

Criou-se uma variável do tipo Servo. 

1. Servo extintorSistema;   

Associa-se o pino de controlo do servomotor ao pino do microcontrolador. 

1. extintorSistema.attach(12, MIN_EXT, MAX_EXT);   

Esta função além de ter como parâmetro o pino de controlo, tem também o máximo 

e o mínimo que são as posições máximas e mínimas que queremos que os servos possam vir a 

alcançar. 

Depois podemos usar da seguinte forma. 

1. if(millis() > gatilho){   
2.    gatilho = millis() + tempoDisparoSistema;   
3.    
4.     if(auxSistemaExtincao == MIN_EXT) auxSistemaExtincao = MAX_EXT;   
5.     else auxSistemaExtincao = MIN_EXT;   
6.    
7. }else{   
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8.          extintorSistema.writeMicroseconds(auxSistemaExtincao);   
9. } 

Onde existe uma condição para marcar um período de tempo que muda a posição 

do servomotor e de essa forma ativar ou desativar a válvula que faz disparar o jato de CO2. 

3.3.1.7. Servomotores da Webcam 

Nos servomotores do sistema pan/tilt foi também usada a biblioteca “Servo.h”. 

As tarefas executadas por este sistema além de serem várias têm um grau de 

complexidade maior por esse motivo foram implementados alguns métodos para auxiliar, em 

seguida será mostrado um exemplo de um desses métodos. 

Quando o sensor de visão está a tentar localizar a chama o movimento horizontal 

feito pelo servomotor do sistema pan/tilt terá de rodar da direita para a esquerda de forma a 

verificar toda a zona num ângulo de 180º, para isso implementou-se o seguinte método. 

1. void flameSearch(){   
2.    
3.   if(micros() > time_X){   
4.        
5.       if(posX > MAX_X){   
6.         directionX = true;   
7.         moveServoY();   
8.       }else if(posX < MIN_X){   
9.         directionX = false;   
10.         moveServoY();   
11.       }   
12.      
13.       if(!directionX) posX++;   //esquerda   
14.       else posX--;              //direita   
15.      
16.       time_X = micros() + searchSpeed;   
17.          
18.   }   
19.   servoRL.writeMicroseconds(posX);   
20.   servoUD.writeMicroseconds(posY);   
21.      
22. } 

Onde existe uma condição que marca um período para alterar a posição do 

servomotor, dentro dessa condição existem mais duas condições uma para incrementar ou 

decrementar uma variável que corresponde à direção, direita ou esquerda, e a outra condição 

que verifica se a posição do servomotor chegou ao final para assim mudar a direção. 
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3.3.2. Sensor de visão computacional 

Nesta subsecção irá ser descrito o algoritmo desenvolvido para o sensor de 

localização da chama, também será apresentado o protótipo da interface para o sensor e serão 

mostradas algumas imagens de resultados obtidos nas diferentes fases do processo e resultados 

obtidos no final de todo o processo. 

O algoritmo desenvolvido e representado no diagrama da Figura 27, foi 

implementado no openframeworks que foi instalado no Raspberry pi que tem ligada uma 

webcam para fazer a captura de imagem. 

 

Figura 27 - Algoritmo para deteção da chama. 

Numa primeira fase, depois da imagem ser capturada, será submetida a uma 

correção dos valores de gama, em seguida e para reduzir o nível de detalhe da imagem usa-se 

um filtro de blur, termo usado na língua inglesa para esta operação, depois é aplicado o método 

RTH que significa RedThreshold e onde se verificará que pixéis da imagem obedecem à 

condição R > RTH, nesta altura começa então a tentar isolar-se a cor vermelha, que é a cor 

dominante numa chama, o próximo passo deste algoritmo é então o método ColorMode, que a 

par do RTH foram inspirados nos algoritmos descritos na secção 2.1.2 do capitulo 2, este 

método também é baseado numa condição em que todos os pixéis da imagem terão de obedecer, 

R>G>B, depois a imagem é convertida para o formato HSV que é um formato mais imune a 

variações da luz, este formato é composto também por três componentes, matiz (hue), saturação 

(saturation) e valor (value), cada um destes componentes da imagem é corrigido com valores 
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entre um máximo e um mínimo para tentar despistar alguns reflexos que por vezes são 

confundidos com uma chama, por fim é feita a reconversão para o formato RGB e aplica-se a 

segmentação para obter uma imagem a negro onde apenas se nota a zona da periferia da chama 

com a cor branca de onde serão retiradas as coordenadas do eixo X e Y do centro dessa mancha. 

Como já referido a webcam que faz a captura da imagem está assente num sistema 

pan/tilt com dois servomotores que lhe dão movimento vertical e horizontal, o objetivo deste 

sistema é manter a chama da vela centrada na imagem e com base na posição do servomotor que 

faz o movimento horizontal o robô calcular que tipo de manobra terá de fazer para se aproximar. 

No caso de ser detetada uma chama e depois de ser aplicado o algoritmo descrito 

haverá, portanto, uma mancha branca periférica à chama na imagem final, é com base nessa 

periferia que a chama é detetada e mapeada para se encontrarem as coordenadas do centro da 

chama e a sua área, essa informação será enviada via serie para o microcontrolador que irá 

depois usa-la para calcular a posição dos servomotores, que tipo de manobra terá de fazer para 

se aproximar da chama ou decidir se a aproximação é suficiente. 

A interface deste sensor, representado na Figura 28, é composto por dois 

retângulos onde são mostradas; no retângulo da direita a imagem capturada (Figura 28 - 1) e à 

esquerda o resultado final (Figura 28 - 2), na parte inferior esquerda do retângulo onde é 

mostrada a imagem captada são mostradas as coordenadas do centro de massa do objeto 

detetado, mais à direita uma indicação dos frames que são captados por segundo, existem 

também alguns sliders para fazer alterações ou ajustes na configuração dos métodos usados e 

alguns botões que ativam ou desativam os filtros. 

Notar que os sliders e botões referidos existem apenas com o intuito de se poderem 

testar novas configurações em tempo real, na versão final não será necessário tê-los ativados. 
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Figura 28 - Interface do sensor de localização de chama. 

 

(1) Imagem capturada 

(2) Resultado final 

(3) Slider para fazer a correção gama 

(4) Slider para fazer o RedThresold (RTH) 

(5) Slider de blur 

(6) Slider para configurar a área mínima a detetar 

(7) Sliders para fazer a correção na imagem HSV 

(8) Slider para a binarização 

(9) Botões para ativar/desativar os filtros 

 

Para completar a descrição desta interface na imagem capturada (Figura 28 - 1) 

podemos ver um retângulo com as extremidades verdes que rodeia a zona da chama com a 

indicação da sua área, e um ponto vermelho que sinaliza o centro de massa dessa área, é esta 
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informação que será enviada via série para o microcontrolador controlar os servomotores e os 

motores do robô no processo de aproximação à chama. 

O resultado final (Figura 28 - 2) que é mostrado na interface do sensor é um 

processo que envolveu a implementação de vários métodos de processamento de imagem, para 

descrever este processo e os seus métodos vai seguir-se a ordem do algoritmo descrito no inicio 

da subsecção. 

A correção dos valores gama é o primeiro filtro que é aplicado depois da imagem 

ser capturada, este filtro é usado para corrigir os valores de cinza numa tentativa de melhorar a 

imagem capturada que varia de equipamento para equipamento, esta função é uma 

transformação não linear que altera os valores da luminosidade da imagem original e pode ser 

representada por uma função. (Colour, 2005-2017) 

𝑆 = 𝑟
1
  

Onde r representa os valores originais dos níveis de cinza, e S representa os valores 

dos níveis de cinza na imagem final. (Colour, 2005-2017) 

Na prática a correção gama é uma operação pontual de potência, que aplica uma 

transformação de potência a cada ponto de uma imagem f, conforme a expressão. (Colour, 

2005-2017) 

𝑔(𝑥, 𝑦) = 𝑐. (𝑓(𝑥, 𝑦)) 

Onde 𝑓(𝑥, 𝑦) representa a imagem de entrada,  𝑔(𝑥, 𝑦) representa a imagem final,  

c é uma constante e  > 0 é a potência à qual se deseja elevar o nível de luminosidade de f(x, y), 

se  for maior que ‘1’ baixa o realce dos pontos luminosos da imagem se for menor que ‘1’ 

realça os pontos luminosos da imagem. (Colour, 2005-2017) 

Foi implementada em C++ a classe flameDetectMethods para estender a classe 

ofxCvColorImage que contem a seguinte função que faz a correção gama. 

1. ofxCvColorImage flameDetectMethods::gammaMethod(float sliderGammaValue){   
2.     unsigned char *pixel = this->getPixels();   
3.    
4.     float c = 255/pow(256, sliderGammaValue);   
5.  
6.     for(int i=0;i<(this->width * this->height * 3);i++){   
7.    
8.         pixel[i] = c * pow(pixel[i], sliderGammaValue);   
9.    
10.     }   
11.    
12.     this->rgb.setFromPixels(pixel, this->width, this->height);   
13.    
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14.     return this->rgb;   
15. }  

 

Onde o parâmetro da função float sliderGammaValue é o valor lido no slider 

Gamma Value da interface (Figura 28 - 3), para se poder aceder aos pixéis da imagem passámos 

para o formato unsigned char *pixel, depois calcula-se a constante relativa à expressão vista 

anteriormente, percorrem-se todos os pixéis da imagem aplicando a expressão vista 

anteriormente, voltamos a passar a imagem para o formato RGB com a resolução que foi 

definida. 

Nas imagens seguintes são mostrados alguns resultados obtidos depois da aplicação 

deste método quando existe uma chama e quando não existe chama, por último e para se 

perceber a diferença de resultados num ambiente rico em cores e um ambiente não tão rico em 

cores. 

 

Figura 29 - Resultado obtido quando não existe chama. 

 

Figura 30 - Resultado obtido quando existe uma chama. 

Correção Gama Original 

Original Correção Gama 
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Figura 31 - Resultado obtido quando existe chama num ambiente mais rico em cores. 

O próximo filtro usado no algoritmo é a aplicação do blur, que reduz o nível de 

detalhe da imagem e o ruido, no openframeworks já existe um método pré-implementado para o 

blur e pode ser usado da seguinte forma. 

1. Img.blur(blurSlider);   

Onde a variável Img é a imagem que vais ser submetida ao blur, o blurSlider é o 

valor que o slider relativo ao blur tem nesse momento e corresponde à dimensão da matriz blur 

a aplicar na imagem, para que se entenda o resultado desta técnica assemelha-se bastante a uma 

imagem desfocada.  

 

Figura 32 - Resultado depois da aplicação blur. 

Para se perceber a próximo filtro temos ter em mente que uma imagem RGB é 

composta por três componentes o R (red), que contem os tons de vermelho da imagem, o G 

(green) que contem os tons de verde da imagem e o B (blue) que contem os tons de azul da 

imagem, a técnica RedThresold é o terceiro filtro usado no algoritmo para fazer a deteção da 

chama descrito anteriormente e consiste em limitar os níveis de vermelho da imagem com base 

numa condição R > RTH, onde esse limite (RTH) é definido com o slider RTH (Figura 28 - 4). 

Original Depois do blur aplicado 

Original Correção Gama 
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Para aplicar este filtro foi implementado um método na classe 

flameDetectMethods. 

1. ofxCvColorImage flameDetectMethods::rth(int RTH){   
2.     unsigned char *pixel = this->getPixels();   
3.    
4.     for(int i=0;i < (this->getHeight() * this->getWidth()); i++){   
5.         int red = pixel[i*3];   
6.    
7.         if(red < RTH){ pixel[i*3] = 0;}   
8.     }   
9.    
10.     this->rgb.setFromPixels(pixel, this->width, this->height);   
11.    
12.     return this->rgb;   
13. }  

Onde o parâmetro da função é o limite a que a condição (R > RTH) terá de 

obedecer, neste caso é o valor do slider RTH (Figura 28 - 4), depois percorrem-se todos os 

pixéis da componente R (red) da imagem e aplica-se a condição R > RTH, onde R é a variável 

red que se for menor que o limite RTH vai passar a ser ‘0’ deixando apenas os pixéis com 

valores superiores ao limite RTH intactos e prontos para se poder aplicar a próxima técnica, por 

fim devolve-se uma imagem no formato RGB. 

Nas Figuras 33 e 34 são mostrados alguns dos resultados obtidos depois da 

aplicação da técnica RedThresold num ambiente rico em cores e num ambiente menos rico em 

cores. 

 

 

Figura 33 - Resultado obtido depois de aplicar a técnica RedThresold com ambiente rico em cor. 

RedThresold Original 
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Figura 34 - Resultado obtido depois de aplicar a técnica RedThresold. 

O quarto filtro, ao qual chamámos de ColorMode é também baseado numa 

condição, R > G > B, onde o valor do componente R (red) da imagem RGB, que foi 

anteriormente filtrado com a técnica RedThresold, tem de ser maior que que os valores dos 

outros componentes, G (green) e B (blue). Notar a importância dos filtros RedThresold e 

ColorMode, onde no primeiro são escolhidos, no componente Red, os pixéis de ton vermelho 

que queremos deixar na imagem e no segundo filtro eliminamos todas as cores que não 

queremos, deixando apenas as cores vermelhas da chama, nesta fase a parte inferior da chama 

também será eliminada pois esta região está saturada, ou seja, os valores RGB são 255, 255, 

255. Por um lado, este filtro acaba por eliminar o centro da chama deixando apenas a periferia 

para poder ser detetada, por outro lado este filtro acaba por eliminar também reflexos que 

podem surgir por exemplo em paredes brancas quando a luz solar é refletida nelas como é o 

caso das paredes da arena do concurso do robô bombeiro. 

Foi também implementado uma função na classe flameDetectMethods com o nome 

colormode e que se refere a este filtro. 

1. ofxCvColorImage flameDetectMethods::colormode(){   
2.     unsigned char *pixel = this->getPixels();   
3.    
4.     for(int i=0;i < (this->getHeight() * this->getWidth());i++){   
5.         int red = pixel[i*3];   
6.         int green = pixel[i*3+1];   
7.         int blue = pixel[i*3+2];   
8.    
9.         if(green > blue && red > green){   
10.             pixel[i*3] = 255;   
11.         }else{   
12.             pixel[i*3] = 0;   
13.             pixel[i*3+1] = 0;   
14.             pixel[i*3+2] = 0;   
15.         }   
16.     }   
17.    
18.     this->rgb.setFromPixels(pixel, this->width, this->height);   
19.    

Original RedThresold 
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20.     return this->rgb;   
21. }   

 

Onde se implementou um ciclo for para percorrer todos os pixéis da imagem e 

aplicar a condição R > G > B, onde os pixéis do componente R (red) da imagem que satisfaçam 

a condição ficam com o valor ‘255’, caso a condição não seja satisfeita todos os componentes 

da imagem ficam com o valor ‘0’ relativos à mesma posição do pixel. 

Notar que a variável pixel aponta para a posição onde se encontra o primeiro byte 

da imagem que vai ser percorrida, para se perceber podemos ver a imagem como um array de 

bytes onde os três primeiros bytes correspondem à mesma posição, porque um pixel de uma 

imagem RGB é composto por três componentes o pixel Red, o pixel Green e o pixel Blue. 

Nesta fase já se consegue ter a chama isolada do resto da imagem mesmo em 

ambientes com elevado nível de complexidade em termo de cor, nestas imagens pode também 

constatar-se que a parte interior da chama desapareceu deixando apenas a periferia da chama 

como se pode ver nas Figuras 35 e 36, no entanto por vezes em ambientes onde existem 

superfícies refletoras a chama pode ser confundida com um desses reflexos, para tentar despistar 

esse tipo de situação implementou-se ainda um filtro para a cor vermelha numa imagem HSV e 

que irá ser descrito a seguir.  

 

 

Figura 35 - Resultado obtido depois de aplicada a técnica ColorMode num ambiente com pouca cor. 

Original ColorMode 
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Figura 36 - Resultado obtido depois de aplicada a técnica ColorMode num ambiente rico em cores. 

O passo seguinte do algoritmo descrito é fazer a conversão da imagem RGB para o 

formato HSV e ajustar os máximos e mínimos para cada uma das três componentes da imagem 

de forma que no final apenas a chama sobressaía na imagem. 

No openframeworks podemos converter a imagem RGB para HSV com um método 

nativo da seguinte forma. 

1. Img.convertRgbToHsv();   
2. Img.convertToGrayscalePlanarImages(hue,sat,brit);   

 

Notar que para ser mais fácil processar, converteu-se a imagem HSV em três 

imagens a preto e branco com a função convertToGrayscalePlanarImages, onde os parâmetros 

da função são três variáveis do tipo ofxCvGrayscaleImage que vão conter as três componentes 

da imagem HSV. 

Depois cada uma de esses componentes é sujeito a um máximo e mínimo, neste 

caso esses valores máximos e mínimos que são passados como parâmetros na função e são os 

valores que os respetivos sliders da interface têm nesse momento. 

1. hue.convertToRange(hue_min,hue_max);   
2. sat.convertToRange(sat_min,sat_max);   
3. brit.convertToRange(bri_min,bri_max);  

Por fim a imagem é reconvertida para RGB para se poder aplicar a segmentação e 

obter o resultado final. No openframeworks também já existem métodos nativos para fazer essa 

conversão. 

1. Img.setFromGrayscalePlanarImages(hue,sat,brit);   
2. Img.convertHsvToRgb();  

A binarização ou segmentação foi feita com o método, também nativo, threshold 

depois da imagem ser convertida para o tipo ofxCvGrayscaleImage, este método funciona com 

Original ColorMode 
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base num limite que é passado como parâmetro na função onde os pixéis com valores inferiores 

a esse limite vão tomar o valor de ‘0’ e os pixéis com valores superiores a esse limite vão ficar 

com o valor ‘255’ dando origem a uma imagem a preto e branco. 

1. finalGrayImage.setFromColorImage(Img);   
2. finalGrayImage.threshold(thrholdSlider,false);   

Onde a finalGrayImage é a imagem a preto e branco do tipo ofxCvGrayscaleImage 

e o threshold o método que está a ser chamado para fazer a binarização, que tem como 

parâmetros o valor que está no slider, e um false que significa que a binarização não vai ser 

invertida. 

Nas Figuras 37, 38 e 39 podem ver-se alguns dos resultados obtidos, podemos 

ainda ver o retângulo verde na imagem original que contorna a área de interesse, a chama da 

vela. 

 

Figura 37 - Resultado final num ambiente onde não há existência de cor. 

 

Figura 38 - Resultado final num ambiente rico em cores. 

Original Resultado final 

Original Resultado final 
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Figura 39 - Resultado final num ambiente onde existem reflexos. 

O retângulo verde na imagem original marca a região da chama e o ponto vermelho 

marca o centro da área da chama, é esta informação que depois é usada para enviar para o 

microcontrolador as instruções para fazer a aproximação à chama. 

No openframeworks pode implementar-se isto da seguinte forma. 

1. contours.findContours(finalGrayImage, minArea, (w*h)/2, 1, false, true);   
2.    
3. for(int i=0;i<contours.nBlobs;i++){   
4.     target = contours.blobs[i].boundingRect;   
5. }  

 Onde contours é uma variável do tipo ofxCvContourFinder que chama a função 

findContours com os parâmetros pela seguinte ordem: imagem onde se quer fazer a deteção, a 

área mínima que se quer detetar, a área máxima que se quer detetar, quantos blob’s se querem 

detetar, este parâmetro serve para dizer à função que se quer detetar espaços no blob detetado, 

mas como requer muito poder de processamento pôs-se a false, o ultimo parâmetro foi posto a 

true. A variável target é uma variável do tipo ofRectangle para desenhar o retângulo na imagem. 

 

Figura 40 - Resultados final. 

Resultado final Original 
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Para finalizar a descrição deste sensor tem de ser referido que quando a informação 

do centro e área da chama fica disponível é enviada para o microcontrolador via série e com 

base nessa informação o sistema pan/tilt centra a chama no centro da imagem, depois através da 

posição do servomotor que faz o movimento horizontal o robô calcula a manobra que tem de 

fazer para se aproximação da chama. 

3.3.3. Protocolo de Comunicação 

Para se tornar essa comunicação mais simples implementou-se um protocolo numa 

nova classe comunicationSerial, onde a informação conseguida na imagem é mapeada para 

depois ser enviada para o microcontrolador. 

1. class comunicationSerial   
2. {   
3.     public:   
4.         comunicationSerial(int w = 0, int h = 0):w(w), h(h){};   
5.         void setResolution(int &w, int &h){this->w = w; this->h = h;};   
6.         void update(ofRectangle *targetP){this->target = *targetP;};   
7.         char getServoX();   
8.         char getServoY();   
9.    
10.     protected:   
11.     private:   
12.         ofRectangle target;   
13.         int w, h;   
14. };  

Os métodos setResolution e update são apenas para inicializar as variáveis que 

necessitamos, neste caso a altura e largura da imagem e o retângulo que marca a região da 

chama, os métodos getServoX e getServoY para fazer o mapeamento das coordenados. 

1. char comunicationSerial::getServoX(){   
2.    
3.     int aux = 0;   
4.     aux = (this->w/2) - this->target.getCenter().x;   
5.    
6.     if(aux >= 0){   
7.         if(aux > 0 && aux < 10){   
8.             return 'a';   
9.         }else if(aux >= 10 && aux < 30){   
10.             return 'b';   
11.         }else if(aux >= 30 && aux < 60){   
12.             return 'c';   
13.         }else if(aux >= 60 && aux < 100){   
14.             return 'd';   
15.         }else if(aux >= 100 && aux < 160){   
16.             return 'e';   
17.         }else if(aux == 0){   
18.             return 'o';   
19.         }   
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20.     }else{   
21.         aux = -aux;   
22.    
23.         if(aux > 0 && aux < 10){   
24.             return 'A';   
25.         }else if(aux >= 10 && aux < 30){   
26.             return 'B';   
27.         }else if(aux >= 30 && aux < 60){   
28.             return 'C';   
29.         }else if(aux >= 60 && aux < 100){   
30.             return 'D';   
31.         }else if(aux >= 100 && aux < 160){   
32.             return 'E';   
33.         }else if(aux == 0){   
34.             return 'o';   
35.         }   
36.     }   
37. }  

No inicio do getServoX método existe uma operação onde é encontrado o centro da 

imagem sobre o eixo X, a esse centro é-lhe subtraído o valor do centro da chama, se o resultado 

for maior que ‘0’ significa que a chama se encontra à direita na imagem, portanto o movimento 

do servomotor será para a direita, se não a chama encontra-se à esquerda do centro da imagem e 

neste caso o movimento do servomotor será para a esquerda. Para simplificar a comunicação 

decidiu-se enviar apenas um byte com uma letra que representa a direção, esquerda ou direita 

neste caso, e que representa também o deslocamento da posição do servomotor, por exemplo se 

for enviada a letra ‘a’ significa que o servomotor que faz o movimento no eixo horizontal irá ser 

para a direita duas posições, se a letra for por exemplo ‘C’ o servomotor que faz o movimento 

no eixo horizontal irá ser para a esquerda 15 posições. Por outras palavras se o resultado da 

operação inicial for grande significa que o centro da chama se encontra longe do centro da 

imagem logo o servomotor terá de ter uma velocidade maior, e à medida que este resultado for 

diminuindo a velocidade do servomotor também será menor até que o centro da chama coincida 

com o centro da imagem. 

Para o movimento vertical o princípio é o mesmo, em seguida é mostrada a função 

que é usada no microcontrolador para receber os valores enviados pelo sensor. 

Envio serie. 

1. serial.writeByte(protocol.getServoX());   
2. serial.writeByte(protocol.getServoY());   

No microcontrolador a função para receber os dados enviados pelo sensor. 

1. void flamefollow(char op){   
2.    
3.   switch(op){   
4.         case 'a':   
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5.             posX -= 2;   
6.             servoRL.writeMicroseconds(posX);   
7.         break;   
8.        
9.         case 'b':   
10.           posX -= 5;   
11.           servoRL.writeMicroseconds(posX);   
12.         break;   
13.        
14.         case 'c':   
15.           posX -= 15;   
16.           servoRL.writeMicroseconds(posX);   
17.         break;   
18.        
19.         case 'd':   
20.           posX -= 25;   
21.           servoRL.writeMicroseconds(posX);   
22.         break;   
23.        
24.         case 'e':   
25.           posX -= 40;   
26.           servoRL.writeMicroseconds(posX);   
27.         break;   
28.    
29.         case 'A':   
30.             posX += 2;   
31.             servoRL.writeMicroseconds(posX);   
32.         break;   
33.        
34.         case 'B':   
35.           posX += 5;   
36.           servoRL.writeMicroseconds(posX);   
37.         break;   
38.        
39.         case 'C':   
40.           posX += 15;   
41.           servoRL.writeMicroseconds(posX);   
42.         break;   
43.        
44.         case 'D':   
45.           posX += 25;   
46.           servoRL.writeMicroseconds(posX);   
47.         break;   
48.        
49.         case 'E':   
50.           posX += 40;   
51.           servoRL.writeMicroseconds(posX);   
52.         break;   
53.    
54.         case 'o':   
55.           servoRL.writeMicroseconds(posX);   
56.         break;   
57.    
58.  //----------------------------- Movimento Vertical -------------------------  
59.    
60.         case 'f':   
61.             posY += 2;   
62.             servoUD.writeMicroseconds(posY);   
63.         break;   
64.        
65.         case 'g':   
66.           posY += 5;   
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67.           servoUD.writeMicroseconds(posY);   
68.         break;   
69.        
70.         case 'h':   
71.           posY += 15;   
72.           servoUD.writeMicroseconds(posY);   
73.         break;   
74.        
75.         case 'i':   
76.           posY += 25;   
77.           servoUD.writeMicroseconds(posY);   
78.         break;   
79.        
80.         case 'j':   
81.           posY += 40;   
82.           servoUD.writeMicroseconds(posY);   
83.         break;   
84.    
85.         case 'F':   
86.             posY -= 2;   
87.             servoUD.writeMicroseconds(posY);   
88.         break;   
89.        
90.         case 'G':   
91.           posY -= 5;   
92.           servoUD.writeMicroseconds(posY);   
93.         break;   
94.        
95.         case 'H':   
96.           posY -= 15;   
97.           servoUD.writeMicroseconds(posY);   
98.         break;   
99.        
100.  case 'I':   
101.     posY -= 25;   
102.     servoUD.writeMicroseconds(posY);   
103.   break;   
104.        
105.   case 'J':   
106.       posY -= 40;   
107.       servoUD.writeMicroseconds(posY);   
108.    break;   
109.    
110.    case 'p':   
111.       servoUD.writeMicroseconds(posY);   
112.     break;   
113.   }   
114. }   

 

Para fazer o envio da área de chama detetada optou-se também por enviar apenas 

uma letra que representa essa área, e que é encontrada segundo um conjunto de condições com 

intervalos que quando satisfeitos será enviada uma letra para o microcontrolador que dará a 

ordem para passar ao estado seguinte APAGAR_CHAMA. 

1. if(target.getArea() > 14000 && target.getArea() <= 15000){   
2.     serial.writeByte('m');   
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3. }else if(target.getArea() > 15000 && target.getArea() <= 16000){   
4.     serial.writeByte('M');   
5. }else if(target.getArea() > 16000 && target.getArea() <= 17000){   
6.     serial.writeByte('z');   
7. }else if(target.getArea() > 17000 && target.getArea() <= 18000){   
8.     serial.writeByte('Z');   
9. }else if(target.getArea() > 18000 && target.getArea() <= 19000){   
10.     serial.writeByte('x');   
11. }else if(target.getArea() > 19000){   
12.     serial.writeByte('X');   
13. }  
14.  

No excerto apresentado pode ver-se que existe uma condição a que o valor da área 

terá de satisfazer para que seja enviado o sinal para o microcontrolador, como existem vários 

intervalos no lado do microcontrolador podemos fazer a configuração conforme nos convenha 

mais, se queremos que o robô se aproxime mais ou menos da chama. No microcontrolador com 

uma condição que verifique se a letra recebida para passar ao estado seguinte. 

1. if(Serial2.available() > 0){   
2.       buff = Serial2.read();   
3.       if(buff == 'n'){   
4.         resetServos();   
5.       }else if(buff == 'm'){        
6.         NAVEGAR = APAGAR_CHAMA;   
7.       }else{   
8.         flamefollow(buff);   
9.       }   
10. } 

  

Notar que à medida que o robô se aproxima da chama a área que ocupa na imagem 

será cada vez maior, no entanto com a variação das condições de luminosidade no ambiente 

onde o robô atua por vezes pode haver também uma variação na área detetada.  

3.3.4. Máquina de estados 

A máquina de estados que está representado no diagrama da Figura 41, é composto 

por 9 estados, que são representados pelas elipses a preto. 
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Figura 41 - Diagrama da máquina de estados finita. 

As setas têm perto delas uma pequena descrição da condição que tem de ser 

satisfeita para haver uma mudança de estado, a mudança de estado é feita no sentido da seta. 

Os estados têm apenas ligação com os estados para onde podem saltar, e como foi 

referido anteriormente, sempre que satisfaçam as condições descritas perto dessa seta. 

Notar que alguns destes estados não têm setas a apontarem para eles, pode pensar-

se que aquele estado nunca vai ser acedido, no entanto na realidade não é assim, ele é atingido 

através de um interrupt do microcontrolador. 

Para que se perceba, o robô tem dois botões um verde para dar inicio às operações 

e um botão vermelho para por termo às operações, estes botões estão ligados a interrupts e 

quando são pressionados é chamada uma função que irá por uma variável booleana a verdadeiro 

ou a falso, e é com base nesta variável que a máquina de estados será executada ou não. 

3.3.4.1. Estado Diambular 

O estado Diambular é primeiro estado a ser executado quando se inicia o robô, este 

estado contêm as várias condições que formam o algoritmo usado para a navegação. 

O algoritmo usado para o robô fazer a navegação tem quatro condições.  
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As quatro condições deste algoritmo estão sempre apoiadas nas distâncias medidas 

pelos sonares que quando satisfeitas vão dar origem às manobras que o robô tem de fazer 

quando está a mover-se pela arena do concurso a fim de evitar colisões com as paredes e 

possíveis obstáculos. 

Para se fazer a descrição deste algoritmo devemos ter em mente a disposição dos 

sonares pelo robô, representada na Figura 42. 

 

 

Figura 42 - Representação da disposição dos sonares no robô. 

1. Se as distâncias medidas pelos sonares da direita são superiores a 30cm, o robô faz uma 

rotação de 90º para a direita.  

2. Se a distância medida pelo sonar da frente é maior que 25cm, o robô segue em frente. 

3. Se a distância medida pelos sonares da esquerda, é superior a 30cm então o robô faz uma 

rotação de 90º para a esquerda. 

4. Se nenhuma destas condições se verificar e a distância à retaguarda for maior que 25cm, o 

robô vai começar a navegar em sentido inverso. 

 

Na Figura 43 apresenta-se um fluxograma para representar o algoritmo descrito, na 

Figura 44 alguns exemplos do comportamento do robô marcados a tracejado com as 

numerações das condições que são satisfeitas nesse momento. 
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Figura 43 - Algoritmo de navegação. 

 

Figura 44 - Exemplos de comportamento. 

Na Figura 44 a linha descontinua a vermelho marca um dos possíveis percursos do 

robô, se considerarmos que cada um dos quadrados que dividem a arena vale 15cm e a posição 

inicial do robô é o retângulo a azul, sabemos que a distância do lado direito é menor que 30cm 

logo não satisfaz a primeira condição do algoritmo no entanto a distância à frente é muito 

superior a 25cm, então a segunda condição do algoritmo vai ser satisfeita e o robô irá seguir em 

frente pelo menos até ao corredor que está à direita, nesse momento, e apenas quando ambas as 

distâncias lidas pelos sonares da direita forem superiores a 30cm o robô irá fazer uma rotação de 

90º à direta e seguirá em frente por esse corredor até encontrar a entrada no primeiro quarto, 

nesse momento a distância lida pelos sonares será novamente superior a 30cm e o robô fará 

nova rotação de 90º à direita. 
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As manobras, virar à direita e à esquerda, são rotações que o robô faz sobre si 

próprio, neste caso de 90º, no entanto podem ser feitas outras configurações, com mais ou 

menos rotação. 

Quando a condição 2 do algoritmo desenvolvido é satisfeita o robô irá seguir em 

frente, mas no caso de não estar centrado com as paredes do corredor onde navega ele poderá 

colidir com elas, por esse motivo surge a necessidade de implementar um controlo diferencial 

que através dos valores das distâncias lidas pelos sonares vai afastar-se ou aproximar-se das 

paredes para tentar centrar-se no corredor. 

3.3.4.2. Estado Direita 

O estado Direita é composto por algumas instruções que o robô terá de executar 

caso a primeira condição do algoritmo descrito na subsecção anterior seja satisfeita. 

Quando este estado é executado o robô pára durante alguns milissegundos, esta é 

uma instrução que pode parecer inútil, mas optou-se por proceder assim apenas para poupar os 

motores a esforços extras em casos como o de mudanças de direção. 

Depois é então feita uma rotação de 90º à direita, pára novamente durante alguns 

milissegundos e volta ao estado Deambular. 

3.3.4.3. Estado Esquerda 

Este estado é semelhante ao estado Direita que foi descrito na subsecção anterior, 

mas em vez de ser atingido quando a primeira condição do algoritmo de navegação é satisfeita é 

atingido quando a terceira condição desse algoritmo é satisfeita. 

3.3.4.4. Estado Diambular2 

O estado Diambular2 é um estado muito semelhante ao estado Deambular, no 

entanto este estado é atingido a partir do estado Diambular e quando a quarta condição do 

algoritmo de navegação é satisfeita. 

A quarta condição do algoritmo de navegação é satisfeita quando; o robô não pode 

virar à direita, o robô não pode avançar em frente, o robô não pode virar à esquerda, ou seja a 

única opção que o robô tem é voltar por onde veio, nesse caso e como o robô é simétrico em 

termos de sensores sonar em vez de fazer algum tipo de manobra para se virar, pode 

simplesmente começar a navegar em sentido inverso, no caso deste robô ele navega em sentido 

inverso até à primeira curva que encontrar, depois disso volta ao estado Deambular e navega 

normalmente. 
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3.3.4.5. Estado Procurar_Chama 

Nesta subsecção já foi referido que alguns dos estados que são apresentados na 

máquina de estados são atingidos apenas quando dispara um interrupt, é o caso do estado 

Procurar_Chama que é atingido quando é detetada uma marca branca na entrada de um quarto. 

Na subsecção 3.3.1.2 onde é apresentado o sensor foto refletivo vimos que na 

função que lhe é associada existe uma condição que irá alterar o estado que está a ser executado, 

por outras palavras, quando esta função é executada se a chama ainda não tiver sido apagada o 

estado que será executado será Procurar_Chama, no caso de a chama já ter sido apagada então o 

estado que será executado será o Regresso. 

O estado Procurar_Chama como o nome sugere destina-se a verificar se existe uma 

chama no quarto, quando este estado é executado o robô pára e faz uma manobra para se alinhar 

com a parede mais próxima, depois verifica com o Uvtron se existe uma chama, no caso de não 

existir chama o estado que será executado será o Voltar_Diambular, caso seja detetada uma 

chama é executada uma função para ligar a sirene e será enviada uma mensagem para o sensor 

de visão computacional para dar inicio ao rastreio do quarto. 

Depois de o sensor de visão ser inicializado e com a ajuda do movimento 

horizontal que o sistema de pan/tilt proporciona são captadas imagens num ângulo de 180º até 

ser localizada a chama, quando a chama é localizada o sensor de visão envia uma mensagem 

para o microcontrolador passar para a fase de aproximação. 

Na fase de aproximação à chama o microcontrolador irá estar em comunicação 

constante com o sensor de visão, pois é com base na informação que é recebida que o sistema 

pan/tilt se posicionará para ter a chama sempre no centro da imagem. 

Notar que quando temos a chama no centro da imagem temos também a posição do 

servomotor que faz o movimento horizontal, e com esta posição podemos calcular que tipo de 

manobra o robô terá de fazer para se centrar em direção à chama, ou seja, com a posição do 

servomotor podemos calcular que valor PWM temos de injetar e que direção temos de dar aos 

motores para o robô fazer a aproximação à chama. 

Quando a aproximação é suficiente é recebida essa indicação do sensor de visão e o 

estado que será executado a seguir será o Apagar_Chama. 

3.3.4.6. Estado Voltar_Diambular 

O estado Voltar_Diambular é um estado que tem como principal objetivo executar 

algumas manobras para voltar a por o robô a navegar novamente pela arena caso não seja 

encontrado uma chama no quarto que estava a analisar. 
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Inicialmente o robô recua um pouco, depois pára e decide para que lado deve virar, 

direita ou esquerda, para isso o robô irá recorrer às distâncias medidas pelos sonares, pois 

sabemos que as entradas dos quartos estão sempre perto das extremidades da arena. 

3.3.4.7. Estado Apagar_Chama 

O estado Apagar_Chama é o estado onde será executado o código que fará atuar o 

canhão de CO2 que liberta um jato para apagar a chama. 

Este estado é composto por várias condições que ativam e desativam o canhão de 

CO2 verificando sempre se a chama foi extinta.  

Quando a chama é extinta os leds da sirene são apagados e o estado a ser executado 

será Sair_Quarto. 

3.3.4.8. Estado Sair_Quarto 

O estado Sair_Quarto será executado depois de a chama ser apagada, o seu objetivo 

é levar o robô para fora do quarto para poder regressar ao ponto de partida. 

Depois de apagar a chama o robô tem de ser capaz de encontrar a saída do quarto, 

existem várias estratégias que podem ser usadas para isso, neste caso a estratégia usada foi usar 

várias condições à semelhança do algoritmo de navegação para o robô ter alternativas e poder 

adaptar-se à situação. 

É importante referir que o robô irá mover-se em sentido inverso logo as direções 

esquerda e direita também se invertem, pois como acabou de apagar a chama está virado para a 

vela, mais uma vez para não ter de perder tempo a fazer mais uma manobra irá navegar em 

sentido inverso. 

A primeira condição deste estado é verificar se a distância à sua frente é maior que 

15 centímetros, no caso de não ser, será feita uma rotação de 90º para a direita ou esquerda 

conforme a distância medida no momento. 

No caso de a distância medida à sua frente ser maior que 15 centímetros, o robô irá 

seguir em frente se as distâncias medidas à direita e à esquerda forem maiores que 15 

centímetros, no caso de as distâncias à direita ou à esquerda serem menores ou iguais a 15 

centímetros, o robô irá navegar de forma a manter sempre essa distância até encontrar a saída. 

Na figura 46 está representado o algoritmo deste estado num diagrama de fluxo. 
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Figura 45 - Diagrama do estado Sair_Quarto. 

3.3.4.9. Estado Regresso 

No concurso do Robô Bombeiro existe uma bonificação para os robôs que 

conseguem voltar ao ponto de partida depois de apagarem a chama, o objetivo do estado 

Regresso é esse mesmo, levar o robô de volta ao ponto de partida, no entanto para este projeto 

implementaram-se apenas algumas condições para que o robô continue a navegar pela arena 

depois de apagar a chama. 

O estado Regresso é um dos estados que são atingidos apenas quando um dos 

sensores ligados a um interrupt é ativado, neste caso o sensor que está associado a este estado é 

o sensor foto refletivo, que ao detetar uma marca branca irá executar uma função. Na subsecção 

3.3.1.2 foi apresentado um excerto de código referente a essa função, e podemos ver que existe 

uma condição que conforme o valor da variável booleana será escolhido o estado 

Procurar_Chama ou o estado Regressar. 

Este estado é composto por uma condição que se baseia na maior distância, direita 

ou esquerda, para calcular qual será o estado seguinte a ser executado, virar à direita ou virar à 

esquerda, pois neste momento o robô está a porta de um quarto.



 

 

Robô Bombeiro com Visão Computacional   

 

 

  64 

 

 

 TESTES E RESULTADOS 

Neste capitulo serão descritos os testes feitos em laboratório, serão também 

apresentados os resultados obtidos. 

4.1. Testes 

Os testes que iremos descrever nesta secção foram realizados numa estrutura 

(arena) semelhante à do Concurso do Robô Bombeiro montada no Laboratório de Robótica do 

Instituto Politécnico da Guarda com condições algo semelhantes aquelas que são apresentas no 

local onde se realiza a prova. 

Numa primeira fase testou-se o robô sem sistema de extinção, ou seja, testou-se o 

robô apenas para detetar a chama da vela com o intuito de perceber qual era o desempenho do 

sensor de visão computacional, para isso colocou-se o robô à entradas de um dos quartos 

aleatoriamente e carregou-se no botão verde para dar inicio ao processo, o robô deteta a marca 

branca que sinaliza a entrada do quarto e começa a tentar localizar a chama para tentar 

aproximar-se, o teste termina quando o robô consegue fazer uma aproximação suficiente, ou 

seja a aproximação é suficiente quando a chama fica dentro do raio de alcance do canhão de 

CO2. 

Numa segunda fase optou-se por fazer os testes em formato de prova à semelhança 

do concurso, ou seja, a vela é posta aleatoriamente num dos quartos e o robô é colocado na 

posição inicial de partida, durante este teste o robô tem de navegar autonomamente pela arena 

até detetar, localizar e extinguir a chama. 

4.2. Resultados 

Na primeira fase foram realizados vinte testes no formato descrito na secção 4.1 

deste capitulo, no quarto 1 por seis vezes, no quarto 2 por cinco vezes, no quarto 3 por seis 

vezes e no quarto 4 por três vezes, na Figura 46 pode ver-se a disposição dos quartos na arena. 
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Figura 46 - Arena do concurso Robô Bombeiro. 

O robô obteve sucesso em dezoito dos vinte testes realizados, as duas vezes em que 

o robô não conseguiu localizar e aproximar-se da chama foram durante os testes no quarto 1, 

portanto dos seis testes realizados neste quarto dois deles o robô não conseguiu localizar e fazer 

a aproximação à chama. No laboratório onde foram realizados os testes o quarto 1 é o quarto 

onde incide e nota maior luminosidade durante algumas partes do dia, é também o quarto onde o 

robô quando está a procurar a chama fica virado para uma janela, por esses motivos e devido às 

configurações usadas o robô não conseguiu localizar a chama, no entanto este é um problema 

que poderia ser resolvido com algum software e/ou hardware adicional de forma a que os 

parâmetros dos filtros do sensor fossem reprogramados proporcionalmente à luminosidade 

detetada no momento.  Se tivermos em conta estes resultados pode dizer-se que o sensor 

desenvolvido tem uma taxa de sucesso de noventa por cento. 

𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜 =  
18 . 100

20
= 90% 

Na segunda fase foram realizados quinze testes onde em doze deles o robô obteve 

sucesso, ou seja, o robô conseguiu navegar autonomamente pela arena e detetar, localizar e 

extinguir a chama. Se tivermos em conta estes resultados pode dizer-se que o robô tem uma taxa 

de sucesso de oitenta por cento. 

𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜 =  
12 . 100

15
= 80% 
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Ainda referentemente à segunda fase de testes é importante referir que neste 

formato, descrito na secção 4.1 deste capitulo, o robô tem de passar por quartos que não têm 

nenhuma chama, nesta situação para o robô ter sucesso não deve detetar nenhuma chama, se 

contabilizarmos também estes dados podemos dizer que a taxa de sucesso do robô desenvolvido 

é de 86,5% aproximadamente. 

𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜 =  
32 . 100

37
= 86,486 ≅ 86,5% 

Importante referir que durante esta segunda fase de testes por duas vezes o robô 

detetou uma chama quando ela não existia, no entanto conseguiu recuperar e verificar que era 

um falso alarme. O sensor Uvtron é o sensor responsável por estes falsos alarmes que por vezes 

quando existe uma chama perto e mesmo que não esteja no seu raio de visão ele consegue 

deteta-la, quando isto acontece o robô tenta localizar a chama com o sensor de visão 

computacional e se este sensor não conseguir localiza-la então vai admitir um falso alarme e 

volta à navegação pela arena. Relativamente aos casos em que o robô não conseguiu apagar a 

chama em duas delas e depois de ter detetado a chama, durante o processo de aproximação o 

robô confundiu a chama com algum reflexo e acabou por não voltar a conseguir encontrar a 

chama, este é um problema que poderia ser solucionado com software e/ou hardware adicional 

como foi referido anteriormente nesta secção, no outro caso o robô não conseguiu apenas apagar 

a chama porque a aproximação à vela foi muito grande e o canhão de CO2 não se enquadrou 

com a chama de forma a atingi-la, este é um problema que pode ser solucionado com algum 

software adicional, de maneira a reposicionar o canhão de CO2 mais para a direita ou esquerda 

caso a chama ainda não tenha sido apagada. 
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 CONCLUSÃO 

Este relatório descreveu o projeto realizado na unidade curricular de Projeto de 

Informática do curso de Engenharia Informática. O projeto consistiu no desenvolvimento de um 

robô móvel autónomo para participar no concurso nacional de robótica Robô Bombeiro. 

A grande maioria dos robôs que participam no concurso do Robô Bombeiro são 

cegos ou não têm capacidade visual, uma das motivações para este projeto foi o 

desenvolvimento de um sensor que para além de dar essa capacidade ao robô seja também 

eficiente no reconhecimento de uma chama, para isso desenvolveu-se um sensor de visão 

computacional, onde as imagens capturadas por uma camara irão ser processadas de forma a se 

poder retirar informação que nos diga se existe ou não uma chama, se o robô se deve ou não 

aproximar mais da vela e como deve faze-lo. 

O sensor desenvolvido para fazer a localização da chama teve como base a 

plataforma Raspberry Pi para fazer o processamento e uma webcam que está assente num 

pan/tilt com dois servomotores. Este sensor irá recolher imagens de toda a área em seu redor 

com a ajuda da webcam e dos servomotores, as imagens recolhidas serão recebidas no 

Raspberry pi onde corre o software que irá processar essas imagens e retirar a informação 

necessária para o robô fazer a aproximação à chama. 

Os resultados obtidos nos testes feitos demonstram que o robô e sensor 

desenvolvidos satisfazem as expectativas criadas durante o processo de desenvolvimento e os 

objetivos propostos inicialmente, no entanto ainda há aspetos que podem ser melhorados e 

ideias que podem ser testadas para melhorar o desempenho do robô. 

Uma dessas ideias diz respeito ao facto de o desempenho do sensor de visão 

computacional variar com a variação da luz solar, poderia no futuro adicionar-se um sensor de 

luminosidade e com base nos valores lidos pelo sensor ajustar automaticamente os parâmetros 

de alguns dos filtros usados no algoritmo de processamento de imagem desenvolvido. 

Outro dos aspetos que podem ser melhorados é o protocolo de comunicação entre o 

Raspberry pi e o microcontrolador, se os valores da posição da chama na imagem forem 

enviados em bruto podem ser mapeados e usados na implementação de um PID (controlo 

proporcional, integral e diferencial) para controlar o sistema pan/tilt com os servomotores
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