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Resumo 

Esse projeto tem como objetivo a construção de um aplicativo que tem o propósito 

de auxiliar deficientes visuais na travessia de ruas utilizando dispositivos móveis.  

Neste trabalho são analisados também os desafios e algumas soluções para 

desenvolver interfaces móveis acessíveis que executem o processamento de 

imagens para o reconhecimento de pessoas e faixas de pedestres. Adicionalmente 

são fornecidas informações sobre o uso da Biblioteca OpenCV para a plataforma 

Android e as diferenças do processamento de algoritmos de Visão Computacional 

entre os aparelhos móveis e demais ambientes. Os resultados apresentados 

mostram a viabilidade do projeto e a necessidade de trabalhos futuros nos campos 

de pesquisa estudados. 

 

Palavras Chave: dispositivos móveis, visão computacional, Android, acessibilidade. 

 



 

Abstract 

This project presents an application that is intended to assist the visually impaired in 

crossing streets using mobile devices. This work also examined the challenges and 

some solutions to develop mobile interfaces available that perform image processing 

for crosswalks and people detection. Further information is given about using the 

OpenCV Library for the Android platform and the differences in the processing of 

computer vision algorithms between the mobile and other environments. The results 

presented demonstrate the feasibility of the project. It is also pointed out the future 

work required to improve the current system. 

 

Keywords: mobile devices, computer vision, Android, accessibility



 

 

 

 

 

 

 

“The best vision is insight.” 

[Thomas Edison] 
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1 Introdução 

De acordo com (IBGE, 2010) no Brasil existem 528 mil pessoas incapazes 

de enxergar e 6 milhões de pessoas apresentam grande dificuldade para ver, 

consequentemente, surge à necessidade da criação de ferramentas que facilitem a 

execução de algumas tarefas cotidianas por parte dessa população. Sem dúvida, um 

dos desafios para um deficiente visual é poder transitar de forma segura, eficiente e, 

preferivelmente, autônoma.  

Ao mesmo tempo em que deficientes enfrentam essas dificuldades, se 

propaga o uso de dispositivos móveis que abrem uma nova gama de aplicações 

para a visão computacional, adicionando novos desafios devido a mudanças de 

arquitetura, usabilidade e padronização quando comparadas às aplicações 

desenvolvidas para computadores (BHARGAVA, ANGIN e DUAN, 2011). 

Considera-se que esse campo ainda não tem sido muito explorado e 

verifica-se a necessidade de adaptação de alguns algoritmos para a arquitetura 

móvel, já que mesmo os melhores aparelhos celulares não possuem ainda a 

capacidade de processamento necessária para a execução em tempo real destes 

algoritmos.  

Neste contexto, este trabalho propõe a criação de um sistema que auxilie o 

deficiente visual na detecção de faixas de pedestres para travessia de ruas usando 

aparelhos celulares que utilizem a plataforma Android. Adicionalmente, o sistema 

efetua o reconhecimento de pessoas de forma a aumentar a confiabilidade da 

informação.  

Esse projeto teve como inspiração o trabalho de Bhargava, Angin e Duan 

(2010) que desenvolveram um sistema baseado em dispositivos móveis e 

processamento em nuvem para a travessia de pedestres em ruas. Embora a ideia 

deste trabalho seja semelhante, a implementação utilizada teve uma linha de 

desenvolvimento diferente, pois, no projeto anterior, o processamento de imagens 

não é realizado localmente, o sistema captura uma foto que é enviada a um servidor 

responsável pelo processamento das imagens utilizando um classificador em 

cascata do tipo AdaBoost (FREUND e SCHAPIRE, 1999). No trabalho aqui 

apresentado, o processamento é realizado localmente numa plataforma móvel. 
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1.1 Justificativa e Contribuições 

O presente trabalho contribui com o desenvolvimento da área de Visão 

Computacional associada a dispositivos móveis para a resolução de tarefas 

realizadas por deficientes visuais.  Considera-se também que o projeto fornece 

resultados importantes em relação a interfaces mais funcionais para esses usuários. 

A utilização de técnicas de software para esse tipo de problema permite a 

criação e desenvolvimento de soluções com baixo custo comparado à utilização de 

aplicações que envolvem equipamentos de hardware específicos.    

O uso da Visão Computacional em ambiente mobile implica no uso de 

algoritmos para processamento de imagens em ambientes com pouco controle de 

parâmetros importantes como luminosidade e ângulo da câmera. Também o uso da 

plataforma Android envolve a utilização de aparelhos celulares com diferentes 

características.  

Embora trabalhos relacionados tenham abordado essa área, questões para 

o processamento de algoritmos complexos dentro de ambiente móveis permanecem 

em aberto e esse trabalho visa o estudo de algumas delas. 

 

1.2 Organização do Trabalho 

Este trabalho está organizado em 7 capítulos. Segue uma descrição 

resumida do conteúdo dos mesmos.  

O Capítulo 2 apresenta os conceitos de Visão Computacional utilizados no 

trabalho, o Capitulo 3 mostra um panorama geral da arquitetura Android e o Capítulo 

4 apresenta resultados de pesquisas realizadas anteriormente  no uso de tecnologia 

para auxílio de deficientes em tarefas diárias. O Capitulo 5 detalha as 

especificações, metodologia, algoritmos e materiais utilizados no projeto, também 

mostrando os requisitos funcionais que o sistema deve atender. O Capitulo 6 mostra 

os resultados obtidos durante a pesquisa, já o Capitulo 7 é voltado as conclusões e 

futuros trabalhos.  
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2 Fundamentos de Visão Computacional  

A Visão Computacional tem como objetivo emular a visão humana tendo 

assim uma imagem como entrada e uma interpretação desse conteúdo é então 

fornecida como saída. Para obter o sucesso neste processo é necessário 

primeiramente realizar a aplicação de filtros que permitam remover ruído que, por 

definição, representa qualquer informação não desejada na imagem e, após a 

realização dessa etapa, torna-se necessária a execução dos processos de 

segmentação (agrupamento de pixels de forma a definir regiões) e reconhecimento 

de objetos através de algoritmos apropriados. Por último utilizam-se os dados 

recebidos para geração de informações que auxiliem na resolução do problema 

proposto (STRINGHINI, SILVA, et al., 2011). 

 Todo esse processo requer o uso de diferentes técnicas para se obter o 

resultado desejado. Esse capítulo visa apresentar os conceitos de Visão 

Computacional empregados na pesquisa assim como introduzir técnicas utilizadas 

em trabalhos correlacionados de forma a auxiliar o leitor no entendimento das 

próximas seções. Primeiramente, são apresentados os modelos de representação 

de cores, as operações morfológicas, análise de contornos e algoritmos para 

reconhecimento de objetos. Uma visão de uso e aplicação é dada posteriormente 

durante o desenvolvimento do trabalho. 

 

2.1 Modelo de Cores 

A Visão Computacional usa frequentemente identificação de cores em 

conjunto com outras propriedades para mapear áreas específicas da imagem 

(SZELISKI, 2011). 

Para facilitar o processamento computacional é necessário o uso de um 

modelo que descreva matematicamente como uma determinada cor deve ser 

representada.  Existem diversas opções que podem, dependendo da aplicação, ser 

mais apropriadas que outras. 

O modelo RGB é largamente utilizado em dispositivos eletrônicos. Sua 

representação quantifica quanto cada cor primária (vermelho, verde e azul) faz parte 

de sua composição (MATOS, SILVA, et al., 2008). Uma variante deste sistema é o 
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RGBA, que acrescenta um canal para o parâmetro alfa para representar a opacidade 

e é utilizado pelo Android na captura de imagens (WILLOW GARAGE, 2012). 

Semelhante ao RGB, com uso principalmente em impressão, o modelo CYMK utiliza 

quatro cores primárias: Ciano, Magenta, Amarelo e Preto. 

No entanto, a representação de cores RGB não consiste em um bom modelo 

quando se faz necessário a análise das cores para a seleção de áreas de interesse 

dado que não é um sistema onde o espaço de cor é uniforme (LAGANIÈRE , 2011). 

Para essas aplicações existem melhores resultados ao se utilizar modelo de cores 

que separem os componentes de iluminação, matiz e saturação como o HSV.   

No modelo HSV, a Matiz é o componente responsável pelo tipo de cor 

abrangendo todas as cores do espectro. Outro componente é a saturação, também 

chamada de pureza, podendo atingir valores entre zero até 100%. Por último, o 

terceiro componente está associado à iluminação e seu intervalo de valores é igual à 

saturação. 

Geometricamente, o espaço HSV pode ser definido como um cone ou 

cilindro, como ilustra a Figura 2-1.  Onde o Matiz é representado pelos graus, 

variando entre zero até 360.  A saturação como medida de raio do cilindro e por 

último o valor, componente associada à iluminação, que é designado como a altura 

da figura.  

 

Figura 2-1 Modelo HSV 

Fonte: Adaptado de MICROSOFT, 2011 
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O modelo de cores HSV é muito utilizado em segmentações para regiões de 

cor de pele (OLIVEIRA e CONCI, 2009), como ilustra a Figura 2-2, onde a imagem 

do jogador em RGB torna-se mais simples de segmentar e reconhecer suas 

características, após o processo de transformação da imagem em HSV, dado que é 

possível isolar o componente de matiz, tornando o processo mais robusto a 

variações de iluminação. 

 

 

Figura 2-2 Uso do modelo HSV para detecção de regiões de pele 

Fonte: OLIVEIRA e CONCI, 2000, p.1.  

 

Embora o modelo HSV tenha sido frequentemente citado na literatura, 

existem outros modelos de cores que também são utilizados em tarefas de 

segmentação, entre eles o modelo de cores YUV, que, devido aos resultados dos 

testes, foi adotado neste trabalho para diminuição das variações de iluminação. 

O termo YUV, referencia uma família de espaços de cores onde as 

informações de iluminação são codificadas separadamente dos dados de cores 

(MICROSOFT, 2011). 

O modelo YUV foi criado para transmissões em televisores. Historicamente 

este modelo foi criado para que sinais de transmissão fossem interceptados tanto 

por televisões preto e branco quanto televisões em cores.  

Similar ao RGB e ao HSV, o modelo YUV também representa a cor através 

de 3 valores. O sinal Y representa a luminância de pixels enquanto que os sinais U e 

V são componentes cromáticas (BROEK e RIKXOORT, 2012).   



17 

O componente Y, que representa a iluminação da imagem pode ser 

determinado a partir de uma imagem RGB pela Equação 2-1, conforme Microsoft 

(2011): 

BGRY 114,0587,0299,0 
             (2-1)

 

O modelo YUV considera o fato de que o olho humano é mais sensível a 

determinados comprimentos de ondas de luz que outros, o que afeta a percepção de 

brilho de uma cor.  É importante considerar que a fórmula da Equação 2-1 está 

ajustada as características físicas de televisores mais antigos. Para considerar o 

avanço tecnológico dos aparelhos em alta definição, os parâmetros devem ser 

ajustados conforme apresentado na Equação 2-2: 

BGRY 00721,07154,0212,0 
            (2-2)

 

Para a determinação das componentes cromáticas U e V do modelo YUV 

são utilizadas as equações 2-3 e 2-4, onde se subtrai a componente Y da 

componente vermelha (V) e azul (U) do modelo RGB. 

YBU                   (2-3)
 

YRV                   (2-4)
 

Na literatura o modelo YUV é frequentemente utilizado para compressão de 

imagens, dado que as suas componentes são estatisticamente independentes e não 

se alteram (LINMI e GUANGYOU, 2001). 

Pelos testes executados durante o período do projeto, o modelo teve melhor 

resultado em situações onde variações de iluminação ocorriam na imagem. Seu uso 

neste projeto é detalhado no capítulo 5. 

 

2.2 Operações Morfológicas 

A morfologia para análise e processamento de imagens iniciou o seu 

desenvolvimento em 1960.  A principal propriedade da morfologia é alterar as formas 

das imagens, sendo utilizada especificamente em imagens binárias (SZELISKI, 

2011). 
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Um exemplo de aplicação das operações morfológicas é exibido na Figura 

2-3. Verifica-se que a letra, ao passar por uma dilatação, erosão, abertura ou 

fechamento tem mudanças que podem auxiliar na identificação de suas 

propriedades dentro da Visão Computacional. 

 

 

Figura 2-3 Exemplo de aplicações morfológicas 

(a) original (b) dilatação (c) erosão (d) majority (e) abertura (f) fechamento 

Fonte: SZELISKI, 2010, p. 113. 

  

Toda operação morfológica consiste, resumidamente, em se "filtrar" a 

imagem de entrada utilizando uma forma definida, chamada de elemento 

estruturante, gerando-se uma nova imagem como saída.   

Considera-se que o resultado de uma operação morfológica está 

diretamente conectado ao elemento estruturante utilizado que pode variar em forma, 

podendo ser um quadrado, retângulo e assim por diante. Esses operadores também 

podem variar em tamanho podendo ser um operador 3x3, 5x5, etc. Uma série de 

operações é então executada entre a imagem e este elemento. 

As operações morfológicas básicas são a erosão e a dilatação (BRADSKI e 

KAEHLER, 2008). E as mesmas podem ser representadas da seguinte forma em 

imagens em tons de cinza ou coloridas: 

 

),(min),( yyxxsrcyxerosão 
            (2-5)

 

),(max),( yyxxsrcyxdilatação 
           (2-6)
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Onde x, y representam a posição dos pixels na imagem e x’ e y’ são as 

posições a serem consideradas no elemento estruturante.  A dilatação tem como 

propriedade aumentar e salientar características da imagem enquanto a erosão tem 

efeito contrário.  

Essas operações são largamente utilizadas em imagens binárias, ou seja, 

que passaram pelo processo de segmentação por corte, de forma que valores a 

partir de um determinado limiar sejam definidos com o valor máximo de intensidade 

e valores abaixo do parâmetro de corte sejam definidos como zero (SZELISKI, 

2011). 

Por último, definem-se as operações de abertura e fechamento como sendo 

combinações entre as operações já descritas. A operação de abertura é uma erosão 

seguida de uma dilatação e a operação de fechamento o inverso (BRADSKI e 

KAEHLER, 2008). O resultado de uma operação de fechamento é a diminuição de 

orifícios em uma imagem enquanto que a operação de abertura torna as bordas da 

imagem mais lisas, dependendo, no entanto, do elemento estruturante usado.  A 

Figura 2-4 mostra o elemento em seu estado original e sua forma após a operação 

de fechamento e abertura respectivamente. 

 

Figura 2-4 Exemplo de operações de fechamento e abertura 

(a) original (b) operação de fechamento (c) operação de abertura 

Fonte: BAUERMANN, 2008 
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2.3 Análise de Contornos 

Algoritmos como operações morfológicas tem o propósito de alterar a 

imagem de forma a torná-la mais apropriada para a extração de informações, mas 

acrescenta-se a necessidade de representar contornos como entidades em si 

(BRADSKI e KAEHLER, 2008). 

Um contorno é um agrupamento de pixels que representa uma curva 

fechada em uma imagem. Uma vez que uma imagem é dividida em componentes 

conectados, é frequentemente usual computar estatísticas para cada área 

(BRADSKI e KAEHLER, 2008).  Todas essas informações podem ser utilizadas de 

forma a encontrar uma área de interesse em uma imagem. 

Essas estatísticas incluem, conforme indicado em Szeliski (2011): 

 Área do componente conectado – número total de pixels do contorno.  

 Perímetro – medida de comprimento de um contorno.  

 Momentos – características estatísticas descritas com mais detalhes a 

seguir. 

Momentos são características de um contorno computadas através da soma 

sobre todos os pixels. As informações e fórmulas citadas sobre esse assunto foram 

baseadas em Bradski e Kaehler (2008). 

Pode-se definir que um momento (p,q) é obtido através da Equação 2-7: 

 yxyxIm
qP

qp ),(,
    

       (2-7) 

Onde p é a ordem x e q a ordem y onde ordem significa a potência na qual o 

componente correspondente é elevado na somatória. Logo, quando os valores de p 

e q são iguais a zero, numa imagem binária o momento(0,0) é o tamanho em pixels 

da região considerada. 

O cálculo de momentos é um dos modos mais simples de comparar duas 

regiões, porém não são os melhores parâmetros para efetuar essa análise. Usos de 

momentos normalizados podem ser utilizados com o propósito de encontrar objetos 

com o mesmo formato, porém de diferentes tamanhos. 
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Para o cálculo de momentos normalizados primeiro é necessário computar 

os momentos centrais, os quais podem ser calculados conforme mostrado na 

Equação 2-8: 

     )()(),(, avg
q

avg
P

qp yyxxyxI                      (2-8) 

Onde xavg = m10/m00 e yavg = m01/m00 

Os momentos normalizados são momentos centrais divididos conforme a 

equação 2-9. Onde µp,q são momentos centrais calculados previamente e a variável 

m00 são momentos calculados onde as variáveis p e q são iguais a zero. 

00

,
,

12/)(

m
qp

qp
qp







               (2-9) 

Outra forma de analisar contornos de imagens é utilizando momentos 

invariantes Hu que são combinações lineares dos momentos centrais já explicados 

anteriormente. Como o nome diz, são funções estatísticas de diferentes aspectos de 

uma imagem que são obtidos de um modo que seja invariante à escala, rotação e 

reflexão. Para o cálculo dessas informações, são combinados diferentes momentos 

centrais normalizados, representadas por sete componentes definidas 

matematicamente conforme a seguir: 
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2.4 Reconhecimento de Objetos 

A análise de contornos pode auxiliar em tarefas onde a variação nas formas 

em que o objeto de interesse pode se apresentar seja pequena. No entanto, 

frequentemente, objetos do mundo real possuem diferentes formas, cores, aspectos, 

tamanhos que dificultam a comparação de um pequeno conjunto de valores. Por 

isso, o reconhecimento de objetos tem sido uma das tarefas mais desafiantes da 

visão computacional (SZELISKI, 2011).  

O projeto utilizou de técnicas de reconhecimento para identificar lugares 

onde haviam pessoas nas imagens capturadas pela aplicação. Para reconhecer um 

item de interesse que se apresenta de várias formas torna-se necessário o uso de 

algoritmos de aprendizagem de máquina que, com base em uma amostra de dados, 

apresentada durante o treinamento, possa então classificar outros conjuntos não 

apresentados previamente.  

Considerando o número de variáveis envolvidas para classificar, verifica-se a 

complexidade da tarefa. O problema inicia-se pelo fato da necessidade de 

determinar as variáveis certas para representar o problema, uma modelagem 

inconsistente irá comprometer a classificação (BRADSKI e KAEHLER, 2008).  

Também se deve escolher o número de amostras e quais delas serão 

utilizadas para treinamento. Para aplicações reais não tem se mostrado uma tarefa 

fácil e considerando os problemas apontados em Wolpert (2011), não é possível 

provar que uma determinada amostra de treinamento irá ser suficientemente bem 

sucedida para representar todo o seu espaço sem assumir certas condições, que 

são criadas de modo a limitar o espaço de resolução do problema a ser considerado 

por um determinado algoritmo.  

Para o reconhecimento de objetos comumente são extraídas características 

de imagens e existem vários algoritmos para esse propósito, baseando na ideia de, 

ao invés de olhar na imagem como um todo, selecionar e utilizar pontos especiais 

para diminuir o custo computacional. Exemplos desses algoritmos são o FAST, o 
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SIFT e SURF (LAGANIÈRE , 2011) assim como o HAAR (VIOLA e JONES, 2001), o 

LBP que tem sido fortemente indicado para o uso em dispositivos móveis (CHANG-

YEON, 2008). O HOG (DALAL e TRIGGS, 2005) indicado para o reconhecimento de 

pedestres, também é um algoritmo para extração de características, sua diferença 

em relação aos outros algoritmos é que o mesmo considera a imagem como um 

todo, não somente pontos específicos.  

Após a seleção das características da imagem é necessário então cumprir a 

etapa da escolha de um algoritmo classificador adequado para o problema. Devido a 

crescente pesquisa dentro da área de aprendizagem de máquina, existem inúmeros 

algoritmos; cada algoritmo possui suas peculiaridades, vantagens e também 

desvantagens. Para a correta escolha do algoritmo é necessário um bom 

entendimento do problema a ser resolvido assim como a compreensão dos 

algoritmos de aprendizagem disponíveis. Exemplos de algoritmos de aprendizagem 

de máquina incluem: redes neurais, árvores de decisão, support vector machines, 

ADABoost, etc (BRADSKI e KAEHLER, 2008).  

Durante o projeto foram estudadas duas abordagens para o reconhecimento 

de pessoas: o uso dos algoritmos ADABoost/LBP (CHANG-YEON, 2008) ou 

HOG/SVM (DALAL e TRIGGS, 2005). Ambas as técnicas são explicadas nas 

próximas seções. 

O algoritmo ADABoost para classificação, juntamente com o LBP, para 

extração de características, realizou a detecção de faces em dispositivos móveis. 

Seu uso foi aplicado inicialmente por já possuir aplicação no ambiente utilizado pelo 

projeto. Porém após testes iniciais para a tarefa de reconhecimento de pessoas a 

técnica HOG/SVM se mostrou mais assertiva. 

 

2.5 Reconhecimento de Objetos com LBP/AdaBoost 

Nesta seção será explicado o processo de reconhecimento de objetos 

utilizando o algoritmo de extração de características LBP em conjunto com o 

algoritmo classificador AdaBoost.  

 Conforme explicado em Chang Yeon (2008), o algoritmo Local Binary 

Pattern (LBP) inicia a identificação de características de uma vizinhança 3x3 para 

cada pixel. Para valores maiores que o pixel central é atribuído o número 1 e para 
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valores menores o número zero. Esse valor então é convertido em um número 

binário conforme ilustrado pela  Figura 2-5. 

 

Figura 2-5 Exemplo de Cálculo LBP 

Fonte: CHANG YEON, 2008, p.1. 

 

Além da máscara original 3x3, o LBP foi estendido para suportar diferentes 

tamanhos de vizinhança entre os pixels, devido à necessidade do uso do algoritmo 

para diferentes aplicações. A maior vantagem desse método é sua tolerância a 

variações de iluminação e seu custo computacional, porém é importante considerar 

que em relação à acurácia outros métodos podem ter resultados mais eficientes. 

A extração de características LBP é feita dividindo a imagem em sub-regiões 

onde são feitos os cálculos conforme explicado anteriormente. Com base nos 

valores extraídos, são construídos histogramas e todos esses valores são então 

concatenados em um único histograma que identifica então a imagem conforme 

apresentado na Figura 2-6.  

 

 

Figura 2-6 Ilustração do funcionamento dos algoritmos LBP 

Fonte: CHANG YEON, 2008, p.1. 
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Na etapa de classificação, Chang Yeon (2008) utilizou o classificador 

AdaBoost que é uma técnica em que se constroi um classificador h(x) como uma 

combinação linear de classificadores fracos,  que pode ser expresso através da 

Equação 2-17, onde cada classificador fraco hj(x) é uma função simples que 

individualmente não consegue realizar a tarefa de classificação de forma robusta, 

mas, em conjunto, fornece resultados satisfatórios  (SZELISKI, 2011). 
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 O algoritmo de treinamento ADABoost foi proposto para aumentar o 

desempenho de outros algoritmos de treinamento, sendo muito usado com árvores 

de decisão (VIOLA e JONES, 2001). 

Para o completo entendimento do algoritmo é necessário entender o 

conceito de classificador fraco ou forte. No caso do classificador forte existe uma 

relação direta entre o classificador e o resultado da classificação. Exemplos de 

classificadores fortes são as redes neurais de várias camadas como a MLP 

(BRADSKI e KAEHLER, 2008). 

O classificador fraco somente é correlacionado ao real resultado da 

classificação (BRADSKI e KAEHLER, 2008). Para o algoritmo ADABoost, ele utiliza 

uma série de classificadores fracos para representar um classificador forte. Pode-se 

associar como metáfora para o entendimento do algoritmo ADABoost uma espécie 

de comitê onde a resposta será a soma de todos os classificadores fracos reunidos 

(STRINGHINI, SILVA, et al., 2011). De acordo com a documentação do OpenCV, 

frequentemente, o conjunto de classificadores fracos oferece melhor resultado que 

um único classificador forte.  

Para aumento do desempenho é possível criar um classificador em cascata 

AdaBoost, ideia defendida por Viola e Jones (2001) onde o reconhecimento é feito 

através de uma série de classificadores que possuem um número pequeno de 
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testes. Isso é útil para casos como o reconhecimento de faces no qual é necessário 

rejeitar uma grande quantidade de dados (SZELISKI, 2011). 

 

2.6 Reconhecimento de Objetos utilizando HOG/SVM 

Dalal e Triggs (2005) criaram um método que tem sido fortemente utilizado 

para o reconhecimento de pedestres na extração de características, o algoritmo 

HOG em conjunto com o classificador SVM (GERÓNIMO, LÓPEZ, et al., 2010). 

A extração de características HOG, consiste em representar um objeto 

através dos gradientes locais de intensidade. A Figura 2-7 mostra como a silhueta de 

um pedestre é então transformada nesta representação. 

 

 

Figura 2-7 Exemplo de um histograma de gradiente 

Fonte: DALAL e TRIGGS, 2005, p.8. 

 

O HOG possui semelhanças e foi construído com base em outro algoritmo de 

seleção de características, denominado SIFT. Uma diferença crucial do algoritmo 

HOG em relação ao algoritmo SIFT é que ele é um algoritmo denso, ou seja, o 

mesmo não trabalha somente com alguns pontos chaves na imagem, mas sim 

considera uma região inteira (DALAL e TRIGGS, 2005). 

O fluxograma do algoritmo do descritor HOG está apresentado na Figura 2-8 

que mostra suas principais etapas: normalização de cores, cálculo de gradientes, a 

criação de histogramas, divisão de blocos e normalização.  
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Figura 2-8 Fluxograma com principais passos do algoritmo HOG com Classificação SVM 

Fonte: Adaptado de DALAL e TRIGGS, 2005, p.8. 

 

Após a normalização de cores, calcula-se gradiente de cada pixel da 

imagem, para a realização dessa operação utiliza-se o filtro [-1, 0, 1] e [-1, 0, 1]T 

(DALAL e TRIGGS, 2005). 

Após o cálculo dos gradientes, os pixels são então agrupados em regiões 

denominadas células e os gradientes computados são armazenados em 

histogramas, com um número de canais a ser definido como parâmetro do algoritmo.  

Buscando a invariância quanto à iluminação, as células são agrupadas em 

regiões maiores chamadas de blocos.  Finalmente, é então criado o descritor, que 

consiste no conjunto dos histogramas de todas as células (CRUZ, GUIMARÃES e 

SHIGUEMORI, 2012).   

Quanto à etapa de normalização, a mesma é também realizada com o intuito 

de aumentar a acurácia dos resultados. Conforme citado por Dalal e Triggs (2005) 

existem vários métodos que podem ser utilizados para normalização, entre eles está 

o método L2-hys, que consiste em se aplicar o método L2-norm (descrito pela 

Equação 2-18), limitando os resultados a um teto padrão, aplicando o mesmo 

método uma segunda vez. 
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Na Figura 2-9 são mostrados exemplos de uso do algoritmo HOG. O item (a) 

consiste em uma amostra positiva apresentada ao algoritmo de classificação durante 

o treinamento. A figura (b) e (c) ilustram os pesos dos pixels ajustados para a 

classificação positiva e negativa respectivamente. A figura (d) consiste em uma 

imagem a ser utilizada como teste de classificação e a figura (e) mostra o 

histograma de gradiente computado a partir desse exemplo. Por último os itens (f) e 

(g) mostram o histograma de gradiente após ser balanceado com os pesos positivos 

e negativos da máquina SVM. 

 

Figura 2-9 Ilustração do funcionamento do algoritmo HOG 

Fonte: DALAL e TRIGGS, 2005, p.8. 

Conforme visto anteriormente, o algoritmo agrupa então as células em 

blocos, e cada célula possui histogramas com informações em k canais. Para o caso 

de detecção de pessoas são utilizados 9 canais e o tamanho de 4 células por bloco, 

o que torna o vetor resultante em um conjunto de 36 números que contém a 

magnitude das células que são então utilizadas na etapa de classificação pelo 

modelo SVM. 

O modelo SVM é um algoritmo supervisionado para tarefas de regressão e 

classificação que utiliza os exemplos como pontos plotados em um espaço 

dimensional, com o objetivo de achar um hiperplano ótimo. Conforme Figura 2-10, a 

separação do conjunto de dados é realizada com uma margem de espaço tão larga 

quanto possível.  
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Figura 2-10 Modelo SVM para classificação de dados.  

 Fonte: HAN e KAMBER, 2006, p.338. 

 

Este método vem sendo aplicado em várias áreas como reconhecimento de 

dígitos, objetos, fala e predição de séries temporais (HAN e KAMBER, 2006). 

O modelo SVM é utilizado tanto em classificações lineares como não 

lineares. Considerando um modelo bidimensional de dados um classificador linear 

pode ser definido como uma linha, sendo representado pela Equação 2-19 

(LORENA e CARVALHO, 2007): 

02211  bxwxw       (2-19) 

Onde (x1, x2) representa o vector de entradas e (w1, w2) são os parâmetros 

ajustados para a classificação durante o treinamento e b é o resultado que informará 

se uma amostra pertence ou não a um conjunto de dados.  

A classificação no modelo SVM, considerando o modelo linear, funciona da 

seguinte maneira: 

Um hiperplano qualquer no espaço é definido conforme a Equação 2-20 

(LORENA e CARVALHO, 2007), onde βο é o bias, β é o vetor de pesos e x é a 

entrada a ser classificada. 

xxf  )(                  (2-20) 
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A partir da Equação 2-20 é possível a geração de um número infinito de 

hiperplanos equivalentes. Por convenção, definiu-se como hiperplano canônico, 

aquele que satisfaça as restrições estabelecidas na Equação 2-21 (WILLOW 

GARAGE, 2012): 

   
|| x                         (2-21) 

Onde x simboliza os exemplos de treinamento mais próximos e são 

denominados support vectors (WILLOW GARAGE, 2013). 

Utiliza-se então a geometria euclidiana para calcular a distância entre um 

ponto x e um hiperplano (βο, β) através da Equação 2-22. Um caso particular são os 

support vectors, onde o numerador deve estar de acordo com a Equação 2-21  

(LORENA e CARVALHO, 2007). 
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Considera-se que a margem, espaço de separação entre as classes 

(definida como M), deve ser definido como o dobro da distância em relação aos 

exemplos mais próximos conforme apresentado na Equação 2-23. 

                                           
||||

|2|


M

                                                    
(2-23) 

Com isso o problema de maximização de M é equivalente ao problema de 

minimização da função L(  ) conforme apresentado na Equação (2-24). 
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Neste caso são necessárias determinadas restrições, conforme indicado na 

Equação 2-25, para se encontrar o resultado. Na Equação 2-25 yi representa cada 

um dos rótulos apresentados durante a fase de treinamento: 

                                          

1)(  BBxy ii

                                          
(2-25) 
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Desta forma, pode-se utilizar Lagrange para a resolução do problema de 

forma a encontrar o vetor β e o bias βo (WILLOW GARAGE, 2013). 

Verifica-se que classificações lineares conseguem resolver determinados 

tipos de problemas, sendo aqueles cujas classes de dados possuem seus 

agrupamentos no espaço de forma a poderem ser separados por uma reta. 

Exemplificando para o reconhecimento das letras apresentadas na Figura 2-11 essa 

abordagem é suficiente. 

 

Figura 2-11 Classificação onde a abordagem linear é suficiente 

Fonte: GORDON, 2004, p.9. 

 

Conforme demonstrado na Figura 2-12, por Geoff Gordon (2004), a 

separação realizada pelo classificador é linear, dado que as letras I e O possuem 

grafias divergentes.  
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Figura 2-12 Separador linear dos dados de reconhecimento das letras I e O 

Fonte: GORDON, 2004, p.11. 

 

No entanto, existem casos que a separação linear não se apresenta como 

uma boa solução, conforme exemplos demonstrados na Figura 2-13, onde o 

conjunto de dados que permite a classificação das classes está distribuído em todo o 

espaço, sem uma clara separação. 

 

Figura 2-13 Casos de classificação não lineares 

(a) Números para classificação (b) Exemplo de dados não lineares plotados no espaço 

Fonte: GORDON, 2004, p.11. 
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Classificações não lineares usam de recursos extras para encontrar 

soluções, esses recursos são chamados de funções de Kernel (HSU, CHANG e LIN, 

2010; GORDON, 2004; SZELISKI, 2011).  

O uso de uma função Kernel consiste em mapear os dados de um espaço 

denominado R2 através de uma função para um novo espaço denominado R3 onde é 

possível classificar os dados. A Figura 2-14 exemplifica a transformação de um 

conjunto de dados de um espaço em outro de forma a simplificar o processo de 

análise. 

 

Figura 2-14 Exemplo de transformação executada por um método Kernel 

Fonte: BUHMAN , p.198. 

 

Dentre as inúmeras funções que podem ser criadas para realizar o 

mapeamento, destacam-se três que são frequentemente citadas na literatura. São 

elas: kernel polinomial, kernel sigmoidal e kernel gaussiano CBF (WILLOW 

GARAGE, 2012; GORDON, 2004). Essas funções são definidas matematicamente 

conforme as equações ilustradas na Tabela 2-1: 

 

Tabela 2-1 Funções Kernel frequentemente utilizadas para mapeamento 

Função Equação de definição Exemplo de uso comum 

Polinomial 
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Sigmoidal   

Gaussiano CBF 
  

 

Dessa forma, com o uso de funções Kernel o algoritmo SVM consegue 

realizar todos os tipos de classificação. 
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3 A Arquitetura Android 

Este capítulo descreve a plataforma Android que foi escolhida para o 

desenvolvimento do sistema proposto.  

Conforme descrição da empresa Google (2007), o Android é uma plataforma 

de software aberta para dispositivos móveis cuja estimativa de mercado atinge a 

metade dos aparelhos celulares nos períodos de 2011 e 2012 (GARTNER, 2011). 

O início da plataforma Android ocorreu em Julho de 2005 quando o Google 

comprou uma pequena empresa chamada Android, Inc. Em 2007 houve então a 

formação do Open Handset Alliance, um conjunto de empresas lideradas pelo 

Google com o intuito de criar padrões para dispositivos mobile (MCCLURE, 

BLEVINS, et al., 2012).  

Durante os anos de 2007 e 2008 o Google entregou uma série de versões 

beta que não foram bem aceitas pelo mercado e somente no final de 2009, com a 

entrega da versão 2.0 do produto, que o Android iniciou sua expansão (MCCLURE, 

BLEVINS, et al., 2012). 

Dado sua natureza voltada para o desenvolvimento de dispositivos móveis, o 

Android possui peculiaridades quando comparados a outros ambientes de 

programação. Serão então vistas a seguir os seus principais componentes de 

arquitetura. 

 

3.1 Componentes da arquitetura Android 

A Figura 3-1 apresenta suas componentes principais, que são o núcleo do 

sistema Linux, as Bibliotecas, o Android Runtime, a plataforma para 

desenvolvimento e por último as aplicações que utilizam desses recursos para 

prover serviços (MEIER, 2009). 
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  Figura 3-1 Estrutura da arquitetura Android 

Fonte: MEIER, 2009 

 

O núcleo, responsável pelas atividades como acesso de Hardware e 

gerenciamento de energia, utiliza o sistema operacional Linux versão 2.6 (MEIER, 

2009). As bibliotecas têm como função disponibilizar para aplicações formas de 

acesso a estes serviços. 

O Android Runtime tem como elemento chave a utilização de uma máquina 

virtual Java própria, denominada Dalvik, a qual não utiliza a implementação padrão 

da Oracle (MEIER, 2009). Dado que se trata de um sistema operacional 

desenvolvido para dispositivos mobile, é importante destacar que a Dalvik possui 

algumas diferenças em relação a outras máquinas virtuais. São elas: 

 Cada aplicação Android possui sua própria instância de máquina 

virtual.  

 Cada aplicação Android tem seu próprio processo.  
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A máquina virtual Dalvik utiliza o núcleo do sistema Linux para 

funcionalidades de baixo nível e tem como responsabilidade realizar a interface entre 

as aplicações desenvolvidas (MEIER, 2009).   

Conforme explicado no site da Intel (2012), aplicações Android podem ser 

classificadas em: 

 Aplicações Dalvik – aplicações que somente utilizam recursos 

fornecidos pelo SDK do Google e são totalmente escritas em Java. 

 Aplicações Android NDK – aplicações que além de utilizarem código 

Java, possuem também acessos a operações nativas, através de 

código C++ que é compilado em uma biblioteca e chamado através 

do código Java em uma interface JNI. 

A Figura 3-2 ilustra as diferenças entre os dois tipos de aplicações. 

 

 

Figura 3-2 Arquitetura de Aplicações Android 

Fonte: Adaptado de Intel, 2012 
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3.2 Comunicação entre o OpenCV e o sistema Android 

OpenCV é uma biblioteca de código aberto para desenvolvimento de 

algoritmos de visão computacional que inclui recursos para processar imagens, 

efetuar transformações, detectar características, analisar movimentos, calibração de 

câmera, reconstrução 3D e aprendizado de máquina (SZELISKI, 2011). O OpenCV 

foi integrado à plataforma Android  a partir de sua versão 2.3 (WILLOW GARAGE, 

2012). 

O OpenCV pode ser utilizado na plataforma Android pelos dois diferentes 

tipos de aplicação: Dalvik e Android NDK. Pela primeira abordagem o 

desenvolvimento é feito de forma mais simples e não é necessário o 

desenvolvimento de códigos nativos para o processamento de imagens. 

A escolha da melhor abordagem a ser utilizada depende de uma série de 

fatores nos quais se pode citar a complexidade do processamento a ser realizada, a 

necessidade de operações de baixo nível, existência ou não de código de sistemas 

legados, aos quais se pretende reutilizar, e por último cita-se a necessidade de 

portabilidade dos códigos para outras arquiteturas/ambientes (WILLOW GARAGE, 

2012).  

Aplicações Android NDK apresentam indicações de um melhor 

processamento em operações que envolvem processamento gráfico, operações 

aritméticas e codificação/decodificação de vídeos (INTEL, 2012). A fim de realizar 

comparações, o trabalho utilizou ambos os métodos para entender se havia 

diferenças de desempenho. 
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4 Trabalhos Relacionados 

Conforme descrito anteriormente, esse trabalho tem como foco principal o 

uso da Visão Computacional para auxílio à população com deficiência visual 

utilizando dispositivos móveis. Neste capítulo são, então, apresentados trabalhos 

anteriores que pertencem a essa linha de pesquisa. 

Para a criação do aplicativo proposto neste trabalho, é necessário o uso de 

diversas técnicas e conceitos que tiveram origem em outros projetos investigados. 

Foram pesquisados trabalhos que tinham como foco a usabilidade em sistemas para 

deficientes visuais, a autonomia para navegação em ambientes abertos e outras 

ferramentas que, de alguma forma, auxiliam a essa população. 

Embora pesquisadores tenham constantemente investido nessa área por 

anos, Manduchi e Coughlan (2012) relacionam várias dificuldades da aceitação 

dessas ferramentas para uso efetivo em ambientes cotidianos. Os principais motivos 

para essa rejeição são o custo, o desempenho e mesmo o design das ferramentas 

desenvolvidas que as tornam não atrativas para a vida real.  

Em Ramachandran, Helal e Moore (2001) descreve-se um sistema para que 

cegos pudessem navegar de forma autônoma em um ambiente universitário. Para 

isso, foi desenvolvido um algoritmo utilizando o mapa da universidade no qual o 

sistema deve achar o melhor caminho a ser traçado através de GPS (considerando 

variáveis como acessibilidade e tempo de percurso). Problemas relatados no próprio 

trabalho como a perda do sinal, o peso do equipamento construído são exemplos 

dos motivos pelos quais essas ferramentas não são empregadas em larga escala. 

Devido aos problemas já relatados, a ferramenta mais utilizada atualmente 

por cegos de todo o mundo tem sido a bengala para locomoção e, embora, a 

pesquisa científica tenha avançado muito durante os últimos anos, ainda não existe 

um produto bem aceito pela comunidade para a realização de tarefas em ambientes 

reais (MANDUCHI e COUGHLAN, 2012).  

A Visão Computacional tem sido indicada como uma das principais 

promessas para a automatização de sistemas que proporcionem um olhar sobre 

cenários e indiquem ao usuário as ações a serem tomadas. Coughlan e Shen (2008) 

usaram a visão estéreo para auxiliar especialmente cegos que utilizavam cadeira de 

rodas. Seu sistema consistia de um computador e duas câmeras, sendo que seu 
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maior problema era a impossibilidade de uso, dado que a interface criada não tinha 

como se locomover com o usuário. 

Com o advento dos aparelhos móveis tornou-se possível a criação de 

interfaces com boa mobilidade. Um exemplo de aplicativo é o Talking Signs que tem 

como ideia identificar, para usuários cegos, pontos de travessia através da 

verificação de sinais infravermelhos. No entanto, para seu funcionamento, é 

necessário a implantação de sistemas especiais em pontos de intersecção que têm 

como responsabilidade transmitir aos celulares as informações; logo, para que o 

sistema funcione, haveria a necessidade de entidades governamentais realizarem a 

instalação desses transmissores, o que mesmo nos Estados Unidos não tem sido 

adotado. 

A junção entre computação móvel e processamento de imagens parece 

apresentar uma boa solução. Esse caminho foi traçado por Bhargava, Angin e Duan 

(2011) que desenvolveu um protótipo para reconhecimento de travessias utilizando 

para isso processamento em nuvem por um dispositivo mobile.   

As vantagens da utilização de um aparelho celular são muitas, dentre elas 

os usuários não têm a necessidade de carregar dispositivos adicionais para a 

realização do processamento e não atrapalha o uso de ferramentas como a bengala, 

que são consideradas confiáveis pelos deficientes visuais. 

 No presente trabalho optou-se pelo processamento do algoritmo totalmente 

local. Essa escolha também foi realizada no trabalho de Ivanchenko, Coughlan e 

Huiying (2008) que iniciaram a criação de um aplicativo que somente efetuava o 

reconhecimento das linhas, a plataforma escolhida neste caso foi um aparelho 

celular Nokia, sistema operacional Symbian. Neste trabalho houve a realização de 

testes com o auxílio de dois usuários cegos aos quais foram testadas 15 

intersecções diferentes e os resultados comprovaram que o sistema é de fácil 

utilização. Atualmente, os aparelhos móveis possuem uma capacidade de 

processamento que torna viável a criação de projetos com algoritmos mais 

elaborados. 

Outro trabalho de Ivanchenko, Coughlan e Huiying (2010) é um aplicativo 

também na plataforma Symbian ao qual detecta se um semáforo de pedestre está 

aberto ou fechado através do uso do acelerômetro do celular juntamente com 
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verificações de cor e por último a utilização de uma técnica chamada de template 

matching1. Seus resultados não foram quantificados no artigo, porém os problemas 

detectados para a realização da tarefa foram inúmeros: distorção devido à distância 

do usuário em relação ao semáforo, qualidade da imagem, oclusões que podem 

ocorrer para visualização do objeto e posição da câmera do celular ao ser utilizado 

pelo aplicativo. 

Manduchi, Kurniawan e Bagherinia (2010) também realizaram um estudo de 

usabilidade de sistemas de visão computacional utilizando plataformas mobile, neste 

caso o sistema consistia em encontrar marcadores e avisar através de mensagens 

sonoras. A ideia foi validada por três usuários cegos, porém estes usuários 

possuíam ainda alguma percepção de luz. Salienta-se que o estudo mostra  

resultados diferentes para cada tipo de usuário, enquanto um usuário teve total 

sucesso na realização das tarefas utilizando a bengala e o sistema instalado no 

celular outros usuários tiveram dificuldades em encontrar alguns objetos. A Figura 

4-1 mostra a realização dos testes nos quais a seta vermelha indica o objeto a ser 

procurado pelos voluntários.  

 

 

Figura 4-1 Testes para testar a usabilidade de sistemas móveis com usuários deficientes 

Fonte: Manduchi, Kurniawan e Bagherinia, 2010, p.2. 

 

                                            

1
 Template matching é uma técnica de processamento digital de imagens que tem por objetivo 

detectar posições em uma determinada imagem que contenham um determinado padrão (template) 

(BRADSKI e KAEHLER, 2008). 
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4.1 Algoritmos para reconhecimento de faixas de pedestre 

Como o objetivo deste trabalho é de auxiliar pessoas com deficiências 

visuais na travessia de ruas, entre os trabalhos estudados, encontram-se aqueles 

que tinham como principal alvo de pesquisa a criação de algoritmos para detecção 

de faixas de pedestres.  

Em Se (2003), uma das alternativas estudadas para essa tarefa foi a 

utilização da transformada de Hough (BRADSKI e KAEHLER, 2008) para encontrar 

linhas concorrentes que, como observado em alguns estudos, não se trata de uma 

alternativa confiável dado que cenários reais não possuem as condições necessárias 

de iluminação para o correto funcionamento desse algoritmo (COUGHLAN e SHEN, 

2006). Outro ponto importante é que faixas de pedestres devem ser reconhecidas 

mesmo quando existirem pessoas e/ou outros objetos na região da faixa e as 

imagens utilizadas neste artigo não consideraram esse fator.  

 

Figura 4-2 Exemplos de faixas reconhecidas em Se (2003) 

 Fonte: Se, 2003, p.2. 
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Ao todo, Se (2003) investigou três métodos diferentes: busca homográfica, 

convergência de retas paralelas e convergência de retas paralelas com 2 pontos de 

fuga.  Os métodos, de acordo com o próprio autor, não possuem desempenho 

suficiente para serem utilizados em tempo real. 

Udin e Shioyama (2005) fazem o reconhecimento de faixas de pedestre 

através do uso da segmentação modal e pontos de projeção invariantes. No entanto 

as faixas utilizadas não se encontram na realidade da cidade de São Paulo, lugar 

onde usualmente as faixas de pedestre se encontram gastas. A Figura 4-3 mostra as 

imagens utilizadas. São reconhecidos cenários noturnos, porém, sem a interferência 

de elementos como pedestres e carros. 

 

Figura 4-3 Imagens do trabalho de Udin e Shioyama 

(a) Cenário noturno (b) Cenário noturno com componentes equalizados 

(c) Outro Cenário noturno (d) Cenário noturno com componentes equalizados 

Fonte: UDDIN e SHIOYAMA, 2005, p.4. 

 

Coughlan e Shen (2006) utilizam, para detecção de faixa de pedestres, uma 

técnica chamada de segmentação de figuras de fundo. Para testes foram utilizadas 

um total de 118 imagens, sendo 37 imagens sem faixas de pedestre e 81 imagens 

com faixa, onde em apenas 4 cenários, o reconhecimento foi errôneo.  Os resultados 

de detecção são exemplificados na Figura 4-4: 



44 

 

Figura 4-4 Imagens dos resultados de Coughlan e Shen (2006) 

Fonte: COUGHLAN e SHEN, 2006, p.9. 

 

Lausser, Schwenker e Palm (2008) utilizam classificadores ADABoost para 

reconhecimento de faixas de pedestres baseado na abordagem de Viola e Jones 

(2001) para reconhecimento de objetos. O autor teve uma taxa de reconhecimento 

de 97% em um total de 2.700 imagens, contudo esse trabalho não deixa claro em 

quais situações foi testado o algoritmo, que tinha como princípio classificar os 

objetos em faixas de pedestre, faixas de rodovias e outros tipos de faixa. Pelos 

detalhes colocados no artigo, não houve o reconhecimento quando havia outros 

objetos em cena junto à faixa de pedestres. 

 

Figura 4-5 Imagens reconhecidas no trabalho de Lausser, Schwenker e Palm (2008) 

Fonte: LAUSSER, SCHWENKER e PALM, 2008, p.4. 
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Sawant e Magar (2011) desenvolveram um algoritmo de faixa de pedestre 

utilizando redes neurais que trabalhavam caracteristicas baseadas em cores 

utilizando o modelo HSV (LAGANIÈRE , 2011). O algoritmo era processado 

utilizando o sistema operacional Symbiam e a plataforma J2ME. No entanto os 

testes se limitaram a 25 imagens sem variação. 

Resumidamente, os algoritmos tiveram resultados interessantes, porém seus 

testes foram realizados com imagens as quais se excluem em geral objetos e 

problemas que frequentemente ocorrem em situações reais.  O presente trabalho 

visa estudar o reconhecimento de faixas de pedestres em situações que existam 

pessoas, carros e outros elementos. 
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5 Desenvolvimento do Sistema 

O objetivo deste capítulo é a apresentação das especificações e 

características do sistema assim como são abordadas explicações sobre o algoritmo 

para processamento de imagens utilizado neste projeto. 

 

5.1 Sistema Proposto 

A Figura 5-1 mostra o fluxo do sistema proposto. O sistema, quando ativado 

pelo usuário através de um toque, efetua o reconhecimento do ambiente para a 

detecção da faixa de pedestres. Para aumentar a confiabilidade do sistema também 

é efetuado o reconhecimento de pessoas que estão efetuando a travessia. 

Ao reconhecer a faixa o sistema informa ao usuário através da vibração do 

aparelho ou por sintetizador de voz se existe uma faixa de pedestre e se existem 

pessoas neste caminho. 

 

Figura 5-1 Fluxo do sistema proposto 

  

O sistema para a detecção de faixas de pedestres foi criado com o intuito de 

ter o processamento realizado localmente em um dispositivo móvel usando 

plataforma Android na versão 2.3.   

A plataforma Android foi escolhida devido a um conjunto de fatores: primeiro, 

a biblioteca OpenCV já fornece suporte para essa plataforma; segundo, a plataforma 

possui uma arquitetura e um kit de desenvolvimento que facilita a criação de 
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aplicações acessíveis; por último, de acordo com instituto Gartner (2011), o Android 

possui 52% da soma do mercado mundial de aparelhos móveis. 

A criação de uma interface voltada para os deficientes visuais é um desafio, 

pois aparelhos móveis atuais possuem, em essência, um forte apelo visual. Logo, a 

audição e o toque foram o caminho escolhido para a comunicação das ações do 

programa criado. 

Com o intuito de maximizar a experiência do usuário, a aplicação criada foi 

dividida em duas componentes básicas: Widget e Programa Principal. 

Um widget é um programa/aplicativo que fica sempre ativo na área de 

trabalho do aparelho móvel (GOOGLE, 2012) e no caso da aplicação foi utilizado 

com o intuito de tornar possível o uso do programa através de um simples toque na 

tela do aparelho celular. A Figura 5-2 mostra como esse componente é exibido na 

tela do telefone: 

 

 

Figura 5-2 Widget que torna possível a interatividade por toque 
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O programa principal é a componente responsável pelo reconhecimento dos 

sinais de travessia propriamente ditos. O mesmo efetua a captura da imagem, a 

execução do algoritmo de visão computacional, que é descrito detalhadamente na 

próxima seção, e emite como saída um aviso sonoro através do sintetizador SVOX 

indicando ao usuário a ação a ser realizada. Considerando os dados processados 

deve-se verificar a importância de garantir que o processo não consuma 

demasiadamente a bateria do dispositivo utilizado. 

A Figura 5-3 mostra a execução do módulo principal e seu resultado. Neste 

cenário o sistema faz o reconhecimento de pessoas e da faixa de pedestre. 

 

     

Figura 5-3 Programa Principal 

 

5.2 Considerações de usabilidade 

Considera-se que o aplicativo necessita ainda de trabalhos futuros para 

testes reais com deficientes visuais.  No entanto durante o projeto realizou-se um 

questionário com dois usuários da associação ADEVA. A seguir são relatadas as 
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opiniões e relatos obtidos em relação ao uso de dispositivos móveis por parte de 

usuários com baixa visão ou incapazes de enxergar. 

Verificou-se durante entrevista realizada que deficientes visuais, tanto cegos 

quanto aqueles com baixa visão, utilizam frequentemente aparelhos celulares 

iPhone, Samsung Galaxy ou Nokia. Os demais aparelhos foram apontados sem 

acessibilidade suficiente para uso cotidiano. Dentre todos, o iPhone apresentou 

melhor usabilidade. 

Os deficientes visuais apontaram diversos aplicativos de uso cotidiano como 

o IMob, Voice Vision, Dragon Dictation entre outros.  Logo o uso de um aparelho 

móvel para realização de tarefas já vem sendo utilizado e consequentemente não 

haveria problemas na utilização da interface criada para o sistema. 

Quando houve a explicação da ideia do projeto e sua aplicabilidade, os 

deficientes visuais não viram dificuldade na utilização da interface, e não 

descartaram o auxílio da tecnologia de um celular para a execução dessa tarefa. O 

maior empecilho visto foi o comportamento dos motoristas que não respeitam as 

sinalizações atuais. Logo, atualmente, embora o aplicativo pudesse servir como um 

auxiliar, os deficientes visuais necessitariam de fiscalizações rigorosas de trânsito 

para utilização do mesmo de forma totalmente autônoma. Os deficientes visuais 

também apontaram que seria interessante a criação de uma versão para iPhone em 

um trabalho futuro. 

A seguir é descrito como o reconhecimento de faixas, pessoas e 

transmissão de voz são realizadas.  

 

5.3 Algoritmo construído para detecção de faixas de pedestres 

A norma ABNT NBR 9050/2004 define regras para a pintura de faixa de 

pedestres dentro do território brasileiro. A mesma especifica que as faixas devem 

seguir o código brasileiro de trânsito, devem ser aplicadas nas seções de via onde 

houver necessidade de travessia e sua largura é determinada pelo fluxo de 

pedestres do local, conforme a Equação (5-1): 
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4
K

F
L          (5-1) 

Onde as variáveis devem ser interpretadas conforme abaixo: 

L = Largura de faixa, em metros. No caso deve possuir ao menos 4 m. 

F= Fluxo de pedestres estimado ou medido nas horas de pico 

K = taxa constante de 25 pedestres por minuto 

 

Embora essas definições devessem providenciar regularidade nas faixas a 

realidade é que uma das principais dificuldades para o desenvolvimento deste 

sistema são as variações que as faixas de pedestres possuem no mundo real, 

especialmente em cidades de grande porte como é o caso de São Paulo, onde 

existem várias faixas de pedestres que estão desgastadas e sem manutenção 

adequada. A Figura 5-4 apresenta um exemplo de uma típica faixa de pedestre não 

uniforme com falhas na pintura que podem interferir no processo de reconhecimento. 

 

.  

Figura 5-4 Exemplo não uniforme de faixa de pedestres  

 

Inicialmente foi tentado o uso de análise de contornos de forma a encontrar 

formas geométricas, porém os resultados não foram satisfatórios já que a condição 
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de captura da imagem pela câmera do celular não é feita sempre na mesma posição 

o que dificulta o processamento das imagens. Também é importante destacar as 

irregularidades das faixas de travessia e a falta de controle da luminosidade. 

É importante considerar que aplicações para celulares Android podem 

funcionar com orientações de tela paisagem e/ou retrato. Para efeito de simplificação 

dos algoritmos de Visão Computacional considerou-se o uso da aplicação somente 

tipo retrato.  

O algoritmo foi desenvolvido utilizando a biblioteca OpenCV 2.4.3.  Com o 

objetivo de comparação de resultados o mesmo algoritmo foi desenvolvido 

considerando quatro cenários diferentes: 

 

 Ambiente Desktop Intel Core I5 de 64 bits com 6 GB de memória e 

resolução de imagens de 640x480. 

 Aplicação Dalvik com resolução de imagens de 640x480. 

 Aplicação Android NDK com resolução de imagens de 640x480. 

 Aplicação Android NDK com resolução de imagens de 320x240. 

 

O sistema deve ser capaz de funcionar em diferentes condições de 

iluminação. A Figura 5-5 apresenta uma faixa de pedestre onde a falta de 

uniformidade na iluminação do ambiente dificulta o processamento da região da 

faixa. 
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Figura 5-5 Imagens com diferentes condições de iluminação 

As etapas principais do algoritmo de reconhecimento de faixa de pedestres 

estão apresentadas na Figura 5-6, indicando a sequência utilizada para 

determinação das faixas de pedestre.. 

 

 

Figura 5-6 Fluxo do algoritmo para reconhecimento de faixas de pedestre 
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O sistema começa convertendo a imagem para o padrão YUV. Este passo é 

necessário para que o algoritmo funcione em ambientes noturnos, pois diminui os 

impactos que a iluminação noturna tem no reconhecimento das áreas de interesse.  

Os canais cromáticos são então separados da componente de iluminação conforme 

Figura 5-7. 

 

Figura 5-7 Conversão de Imagem RGB para modelo YUV 

(a) original (b) imagem convertida para YUV (c) componente cromática  

 

O sistema então captura e usa imagens com resolução de 480x640 em tons 

de cinza. É então realizada uma subtração da componente cromática na imagem a 

ser utilizada nos demais passos do reconhecimento. 

A partir desse ponto, o sistema inicia algumas operações de pré-

processamento, com o intuito de preparar a imagem para a separação dos objetos 

de interesse. Primeiramente aumenta-se o contraste com uma equalização de 

histograma (LAGANIÈRE , 2011). Como próximo passo, o sistema aplica um corte 

de 200/255 com o intuito de eliminar regiões não candidatas a faixa de pedestres. 

Os procedimentos anteriormente realizados normalizam a imagem de forma que os 

valores possam ser utilizados em cenários noturnos e diurnos. 

Depois deste momento, o sistema trabalha com uma imagem binária 

considerada ideal para operações de filtros morfológicos (LAGANIÈRE , 2011). Para 

eliminação de pequenos orifícios é realizada uma operação de fechamento seguida 
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de uma operação de abertura. Ambas utilizando um elemento estruturante quadrado 

de 5x5 (máscara definida empiricamente). 

Após a finalização do pré-processamento, o sistema inicia a detecção de 

regiões que possam ser faixas de interesse através da procura de contornos da 

imagem (WILLOW GARAGE, 2012). Os contornos encontrados são validados de 

acordo com regras estipuladas para verificação (descritos abaixo) se o mesmo é um 

candidato a pertencer a uma faixa de pedestre. Para a validação de qual região se 

trata de uma faixa de pedestre, é necessário que ao menos três contornos sejam 

considerados válidos. Este número foi definido, pois se verificou que é muito comum 

que um dos componentes não esteja de acordo com as regras pré-estabelecidas 

devido a condições como desgastes e iluminação. 

A validação dos contornos é efetuada através dos seguintes critérios: 

a. O contorno para ser considerado válido deve ter uma área com um 

tamanho de pelo menos 1.400 pixels para resolução de 480x640. Em 

casos de uso de utilização de resoluções com 240x320 este valor é 

reduzido em 25%.  

b. Calcula parâmetros de largura e altura de cada região e faz uma nova 

validação verificando valores mínimos de pelo menos 150 pixels de largura 

ou altura para resoluções de 480x640 e 75 pixels em 240x320. 

c. Determina um conjunto de momentos que, de acordo com Bradski e 

Kaehler (2008) são informações que integram todos os pixels da região. 

d. Computa as informações para a extração dos Momentos de Hu que 

representam diferentes aspectos da imagem de forma invariante em 

escala, rotação e reflexão (BRADSKI e KAEHLER, 2008). O sistema 

atualmente utiliza somente o componente zero do vetor calculado e faz a 

comparação para remoção de contornos que tenham esse valor inferior a 

0,5. Dessa forma são eliminados vários contornos que na verdade são 

somente ruídos para a aplicação. Essa regra foi definida de forma 

empírica. 
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5.4 Reconhecimento de Pessoas 

Para o reconhecimento de pessoas no sistema foram estudadas duas 

opções apresentadas em pesquisas anteriores. 

A primeira opção, baseando-se no trabalho de Chang-Yeon (2008), foi o uso 

do algoritmo de características LBP em conjunto com o classificador AdaBoost. 

Durante testes iniciais essa abordagem apresentou um tempo de processamento 

satisfatório aos requisitos do sistema (taxa de processamento médio de 500 

milissegundos), porém sua acurácia se mostrou uma taxa de acertos de 51%, 

gerando muitos falsos positivos. Considera-se, conforme já explicado no capítulo 2, 

que variáveis como a amostra utilizada para o treinamento pode afetar o resultado 

da classificação, de qualquer forma essa primeira abordagem para os casos 

estudados se mostrou ineficiente. 

Dado que a primeira opção não apresentou um resultado satisfatório, 

definiu-se o uso do algoritmo HOG, para extração de características, em conjunto 

com o classificador SVM conforme trabalho de Dalal e Triggs (2005). Neste último 

caso o reconhecimento de pessoas teve uma taxa de acertos de 91,8% porém uma 

taxa de processamento médio de 1500 milisegundos. 

Dallal e Triggs (2005) testaram seu método em dois diferentes conjuntos de 

dados: MIT pedestrian database e o INRIA. Todos estes conjuntos de dados são de 

domínio público. 

O MIT pedestrian database continha 509 imagens de treinamento e 200 

imagens para testes contendo um limitado intervalo de poses enquanto o INRIA tem 

1805 imagens com pedestres aparecendo em várias poses, sendo assim um 

conjunto de dados mais desafiante (DALAL e TRIGGS, 2005). 

A utilização de seleção de características HOG em conjunto com o SVM 

possuiu maior acurácia em relação a outros algoritmos como PCA-SIFT e Wavelet 

(DALAL e TRIGGS, 2005). 

Durante o projeto foram estudadas estas duas abordagens já descritas 

porém é importante destacar que vários trabalhos utilizaram outros métodos para 

este reconhecimento. Cita-se o trabalho de Wang, Han e Yan (2009) que com um 

método híbrido apresentou um significativo aumento na acurácia. No projeto essa 

técnica não foi usada pois o ambiente do sistema possui processamento limitado. 
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5.5 Transmissão de dados por voz 

Para a transmissão da informação por voz são utilizadas as próprias 

bibliotecas disponibilizadas pelo SDK do Android, porém destaca-se que, por 

padrão, o Android não disponibiliza um sintetizador de voz na língua Portuguesa. 

Logo foi utilizado o SVOX (PFISTER, 1995) para que o sistema pudesse funcionar 

utilizando o Português.   

O SVOX é um sintetizador de voz disponível em diversos idiomas além do 

Português, no entanto destaca-se que o mesmo não é gratuito (PFISTER, 1995). 

Mais informações podem ser obtidas no website do produto.  

 

5.6 Metodologia para testes 

A ideia inicial era de se utilizar o equipamento móvel da Motorola modelo 

Defy 2.2, porém não foi possível utilizar este aparelho, pois a câmera não podia ser 

acessada pelo OpenCV para o processamento de informações. No site oficial da 

biblioteca OpenCV existe uma nota indicando que este problema ocorre em alguns 

aparelhos com sistema Android versão 2.2. Para versões abaixo de 2.2 o OpenCV 

não oferece suporte. Portanto, para os testes do sistema, utilizou-se um aparelho 

Samsung modelo Galaxy S2 com o Android 2.3.  

O modelo utilizado para testes, conforme mostra o site da SAMSUNG possui 

processador dual core 1.2 Ghz, 1 Gb de memória RAM, e 16 Gb de espaço para 

armazenamento de dados. 

O algoritmo de processamento de imagens foi testado de duas formas 

diferentes: testava-se o aplicativo em situações reais de uso executando o protótipo 

do sistema em locais que possuíam ou não faixa de pedestre a fim de verificar o 

comportamento do programa desenvolvido e também foi feita uma validação com 

uma base de dados de 64 fotos de situações armazenadas pelo aplicativo. Os testes 

do aplicativo foram realizados simulando diversas condições de ambiente/horário.  

Para os testes foram escolhidos 64 cenários em diversas condições para 

verificar a robustez do sistema. Exemplos utilizados são mostrados na Figura 5-8. 
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Figura 5-8 Exemplo de imagens utilizadas para testes 

 

A.  Faixas de pedestres com condições adversas de iluminação. 

B.  Cenário de travessia com carro. 

C.  Variação do cenário já exposto pela figura 8b. 

D.  Imagem sem faixa de pedestre. 

E. Cenário de travessia no início da noite 

F. Imagem de faixa de pedestre tirada de um ângulo diferente. 

G.  Cenário de travessia com pedestres incluídos. 

H.  Cenário de travessia com pedestres incluídos. 

I.  Cenário de travessia com condições adversas de iluminação e carros 

na faixa de pedestre. 

J. Cenário de travessia em horário noturno 

 

A base de testes foi distribuída de forma a contemplar o maior número possível 

de situações de utilização do algoritmo: 

 

 24 cenários eram de horário noturno  

 40 cenários contemplavam o período diurno 
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 14 cenários possuíam pessoas que deveriam ser reconhecidas 

 39 cenários para travessia 

 25 cenários de perigo ao pedestre 

A base de dados se encontra disponível para acesso público através do 

seguinte endereço:  

 https://dl.dropboxusercontent.com/u/64661889/reconhecimentoFaixas/bas

e_teste.zip 

 

O algoritmo foi desenvolvido utilizando abordagens diferentes de forma a 

testar a mais eficiente durante a validação do projeto. Seu objetivo era a medição de 

ganhos de desempenho no algoritmo ao se alterar a arquitetura. 

 

 O sistema utilizou código nativo, escrito em C++ assim como código de 

processamento de imagens escrito em Java. Os testes foram todos 

efetuados em ambiente Android. 

 Foi também comparado à execução da detecção de faixas em conjunto 

com o algoritmo de HOG para detecção de pessoas. 

 Um último recurso para aumento do desempenho foi à utilização de 

imagens 240x320 (25% da resolução utilizada pelo dispositivo celular – 

480x640). 

  

https://dl.dropboxusercontent.com/u/64661889/reconhecimentoFaixas/base_teste.zip
https://dl.dropboxusercontent.com/u/64661889/reconhecimentoFaixas/base_teste.zip
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6 Resultados  

Nesta seção são colocados os resultados obtidos após a construção do 

programa para validação e testes do projeto. Os resultados iniciais também foram 

disponibilizados em Marengoni e Sousa (2012). 

Através do protótipo desenvolvido pode-se visualizar o comportamento do 

sistema e seus principais componentes. A Figura 6-1 mostra um exemplo de 

execução do sistema em uma simulação de situação real. Os quadros (a) e (b) 

registram o uso do widget por parte do usuário acionando o programa principal e no 

quadro (c) o sistema detecta a faixa de pedestre emitindo um alarme sonoro sobre a 

detecção. 

 

 

Figura 6-1 Execução do protótipo do sistema 

 

Foram utilizados 64 cenários nos testes do sistema, em 55 destes houve a 

detecção correta da faixa de pedestres, porém em 9 situações o sistema gerou 

resultados errôneos. Essas imagens foram armazenadas com o intuito de corrigir o 

algoritmo para correta interpretação.  
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O reconhecimento de faixas de pedestres foi feito mesmo quando existiam 

pessoas ou carros sobre a faixa. Outro aspecto que deve ser analisado no futuro é a 

correlação entre alguns destes objetos e a faixa de pedestre, principalmente no que 

diz respeito à travessia segura de deficientes visuais. 

A Figura 6-2 apresenta exemplos de cenários que foram reconhecidos pelo 

sistema. 

 

 

Figura 6-2 Faixas de Pedestres reconhecidas pelo sistema 

 

Os cenários reconhecidos pelo sistema são: 

a) Faixa de pedestres com condição de luminosidade constante. 

b) Faixa de pedestres mesmo contendo pessoas também foi reconhecida 

pelo sistema. A presença de pessoas na cena também pode contribuir como 

um indicativo ao sistema  de que a travessia do deficiente visual tenha um 

maior grau de segurança. 

c) O sistema também teve um bom comportamento em relação ao 

reconhecimento de imagens que não possuíam faixa de pedestre.  

d) O sistema reconheceu imagens com condições de tempo adversas. 

 

A Figura 6-3 mostra o resultado do algoritmo na detecção de uma faixa de 

pedestres também em ambientes noturnos. Dessa forma mostrando que o algoritmo 

desenvolvido funciona com cenários em diferentes horários. 
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Figura 6-3 Reconhecimento efetuado pelo sistema em ambientes noturnos 

 

Ocorreram testes no período da noite em 24 situações diferentes. As 

situações abaixo foram reconhecidas pelo sistema. 

 

 

Figura 6-4 Exemplos de cenários noturnos utilizados para testes do sistema 

 

A. Faixa de pedestres em período noturno e chuvoso com condições de 

iluminação alteradas pela iluminação do semáforo de pedestre. 

B. Faixa de pedestres no início do período noturno. 

C. Faixa de pedestres em período noturno com pessoas atravessando. 
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D. Faixa de pedestre em período noturno sem carros ou pessoas. 

E. Faixa de pedestre em período noturno sem carros ou pessoas com maior 

iluminação. 

 

Situações típicas em que o sistema apresentou problemas para 

reconhecimento de faixa de pedestres são mostradas na Figura 6-5: 

 

 

Figura 6-5 Exemplos de fotos sem reconhecimento adequado 

 

A. Grandes variações de iluminação na imagem, devido, por exemplo, a 

sombras. 

B. Iluminação refletida em um carro – O sistema somente reconheceu carros 

como parte da faixa de pedestre quando carros de cores claras tinham 

reflexão da luz do sol. 

C. Faixas com grandes desgastes não foram reconhecidas pelo sistema. 

D. O sistema reconhece faixas de pedestres onde carros estão atravessando 

e para a aplicação solicitada verifica-se que isso constitui um problema.  

 

A matriz de confusão apresentada na Figura 6-6 foi obtida nos experimentos 

realizados com o sistema proposto. Neste caso foi considerado como resultado 

positivo as situações em que o sistema indicou que o cenário de travessia era 

seguro para o pedestre e negativo caso contrário. 
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Figura 6-6 Matriz de Confusão dos resultados gerais do sistema 

 

Quanto ao tempo de processamento foi definido como um dos objetivos do 

sistema que a detecção da faixa de pedestres fosse realizada num espaço de tempo 

de até 1 segundo. Pode-se dizer que o sistema teve importantes ganhos de 

desempenho durante o seu desenvolvimento. A tabela 6-1 lista o tempo médio de 

processamento do algoritmo em ambientes diferentes. 

 

Tabela 6-1 Tempo de processamento para detecção de faixa de pedestres 

Ambiente Android Resolução Tempo de 

Processamento 

Variância 

Aplicação Dalvik  480x640 432 milissegundos 58 milissegundos 

Aplicação NDK  480x640 362 milissegundos 41 milissegundos 

Aplicação NDK  240x320 283 milissegundos 76 milissegundos 

 

Portanto, verifica-se que o código em linguagem C++ possui um ganho de 

desempenho em relação ao Java, pois operações de processamento de imagem 

requerem a utilização intensiva de CPU e, para estes casos, o mais indicado é o uso 

de código nativo (GOOGLE, 2012). 

A diminuição da resolução da imagem também afeta significativamente o 

processo. Em contrapartida perdem-se detalhes que podem ser importantes para a 
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detecção de um objeto de interesse.  Nos testes realizados a redução para 320x240 

não alterou os resultados de saída, porém ao tentar efetuar a diminuição para 

160x120, o sistema não conseguiu efetuar o reconhecimento.  

A associação da detecção da faixa de pedestre em conjunto com pedestres 

pode tornar a validação mais eficiente. Novamente os testes mostraram que o uso 

de C++ em conjunto com o uso da resolução menor diminuiu consideravelmente o 

tempo de processamento. 

A tabela 6-2 detalha o tempo médio obtido do algoritmo para faixa de 

pedestre em conjunto com o algoritmo para detecção de pessoas utilizando o 

algoritmo HOG. 

 

Tabela 6-2 Tempo de processamento para detecção de faixa de pedestres e pessoas 

Ambiente Android Resolução Tempo de 

Processamento 

Variância 

Aplicação Dalvik  480x640 2.155 milissegundos 315 milissegundos 

Aplicação NDK 480x640 2.082 milissegundos 111 milissegundos 

Aplicação NDK  240x320 729 milissegundos 76 milissegundos 

 

Considera-se importante citar que as operações de processamento de 

imagem para reconhecimento de pessoas, com código não nativo, obtiveram picos 

maiores de tempo de execução, chegando a valores aproximados de até 3.784 

milissegundos. A Figura 6-7 detalha os tempos obtidos durante os experimentos 

através de um gráfico demonstrando a maior eficiência de códigos nativos. 
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Figura 6-7 Gráfico de desempenho do sistema em milissegundos 
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7 Conclusões e Trabalhos Futuros 

O trabalho teve como objetivo pesquisar soluções para auxiliar deficientes 

visuais em conjunto com a utilização de visão computacional em dispositivos móveis. 

Sobre o ponto de vista de usabilidade, as entrevistas com usuários mostraram a 

aceitação de aparelhos celulares e já existe uso de aplicativos para algumas tarefas 

cotidianas como presença de luz para cegos totais, notas de dinheiro, cores e 

reconhecimento de textos de documentos impressos. Considerando que os 

dispositivos móveis acrescentam a possibilidade de processar dados em qualquer 

local e tempo, ainda existem diversas possibilidades do uso desta abordagem, 

principalmente ao se considerar que a capacidade de processamento nos 

dispositivos móveis tem aumentado consideravelmente nos últimos anos.   

O sistema aqui apresentado, em seus testes iniciais, teve um desempenho 

de detecção da ordem de 86%, indicando a viabilidade de um sistema para detecção 

de faixa de pedestres em dispositivo móvel para o auxilio a deficientes visuais, no 

entanto, cabe ressaltar que a tarefa de executar uma travessia é considerada crítica, 

dado a possibilidade de por em risco a vida do usuário. Ressalta-se então que o 

sistema, embora tenha tido resultados significativos, precisa ser melhorado de forma 

a obter maior robustez em seus resultados, ou ao menos, a não ocorrência de falsos 

positivos. 

Os problemas apresentados pelo aplicativo ocorreram principalmente nas 

imagens que apresentavam variações climáticas e de iluminação muito grandes. O 

que se caracteriza como um obstáculo para que o sistema seja implantado em 

cenários reais. Também é necessário aumentar a quantidade de amostras de testes 

para garantir que o sistema funciona de forma robusta. 

A robustez do sistema está diretamente ligada ao número de falsos positivos 

produzidos pelo algoritmo. Logo foram feitos várias melhorias durante o projeto para 

evitar este tipo de resultado, mas o sistema ainda não é capaz de identificar carros, 

embora o evento de oclusão da faixa de pedestres em muitos cenários faz com que 

o sistema envie uma resposta correta. Adicionalmente verifica-se que o 

comportamento mal intencionado de motoristas que não respeitem as leis de trânsito 

pode prejudicar o desempenho do programa em situações reais.  
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Os falsos negativos gerados pelo sistema ocorrem no caso de cenários 

diurnos onde as faixas estão muito desgastadas. Em cenários noturnos além do fator 

citado anteriormente acrescenta-se os casos com baixa iluminação. Considera-se 

importante destacar a importância do modelo de cores YUV no reconhecimento dos 

cenários noturnos testados, antes da aplicação e uso de imagens neste modelo, 

para mapeamento dos pontos de iluminação, o sistema sofria grande interferência 

de casos onde havia grande quantidade de luz artificial como semáforos e postes. 

Outro fator considerado importante para o sistema é seu tempo de resposta, 

dado que se trata de um sistema crítico em tempo real. Verificou-se durante os 

testes que o tempo de processamento está diretamente relacionado à plataforma 

utilizada assim como o ambiente de programação escolhido e pode-se também 

considerar a resolução da imagem um item importante. 

O tempo total de processamento na plataforma móvel ficou dentro da 

especificação inicial de até 1 segundo para reconhecimento de faixas e houve 

aumento de desempenho nos casos de utilização de códigos desenvolvidos em C++ 

assim como uso de imagens com menor resolução. 

Quanto ao reconhecimento de pessoas, a combinação entre o algoritmo de 

extração de características HOG em conjunto com o classificador SVM mostrou ser 

mais eficaz para a aplicação quando comparado com um reconhecedor semelhante 

com o uso das técnicas LBP em conjunto com o AdaBoost. 

O projeto contribui na investigação de questões presentes no universo da 

Visão Computacional para dispositivos móveis em cenários não controlados e a 

criação de interfaces para deficientes visuais, mas ainda permanece uma série de 

temas a serem explorados neste campo de pesquisa. 

Como sugestões inicia-se como proposta a criação de um projeto 

semelhante utilizando para isso aparelhos celulares IPhone, que, de acordo com os 

usuários entrevistados, possui grande acessibilidade para deficientes visuais. 

O sistema atual tem como propósito a análise de uma única imagem, e o 

aumento contínuo do poder de processamento dos aparelhos possibilitam testes no 

uso do sistema com várias imagens capturadas. A análise dos quadros para 

observar o movimento das pessoas pode indicar aos deficientes visuais indícios de 

um caminho seguro para andar e atravessar. 
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O paralelismo, execução de várias tarefas simultaneamente, pode ser 

utilizado para melhorar o desempenho do sistema. 

O aumento da robustez dos algoritmos é um ponto chave a ser levantado em 

trabalhos futuros. A combinação de outros trabalhos que realizem reconhecimento 

de outros elementos de trânsito, mesmo utilizando outros sensores diferentes da 

visão computacional, pode melhorar a acurácia do sistema.  

Por último, após a eliminação dos falsos positivos existentes, testes com 

usuários deverão ser realizados para medição da usabilidade e da robustez do 

algoritmo. 
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Apêndice A - Configuração do Ambiente Para Desenvolvimento  

Essa seção tem como principal objetivo auxiliar outros pesquisadores que 

estejam iniciando o desenvolvimento de aplicativos na plataforma Android. 

Conforme ilustrado no decorrer do trabalho, a plataforma móvel tem 

características específicas, quando comparada com outros ambientes. O objetivo é 

oferecer um resumo geral sobre os recursos de programação existentes. 

 

Requisitos para o desenvolvimento Android 

 Este tutorial foi desenvolvido em um computador cujo sistema operacional é o 

Windows 7. Porém o Android SDK é um kit de desenvolvimento que pode ser 

instalado em vários sistemas operacionais. No caso do MAC OS o desenvolvimento 

é suportado em versões 32 bits e a versão mínima requerida é 10.5.8. Para sistemas 

operacionais Linux a versão para suporte é a distribuição Ubuntu 8.04 ou posterior. 

 O sistema utilizou durante o seu desenvolvimento os seguintes requisitos: 

 

 JDK 6  

 Eclipse 3.6.2 ou versão posterior  

 Android SDK – número de revisão 21.1 (Fevereiro de 2013) 

 ADT Plugin para a IDE eclipse 

 Android NDK – número de revisão 8e (Março de 2013) 

 CDT Plugin para a IDE eclipse 

 OpenCV 2.4.3 

 OpenCV4Android 

 

Os passos de instalação aqui citados foram descritos com base na 

experiência adquirida durante o projeto, em conjunto com informações adquiridas 

nos sites de desenvolvimento oficiais dos componentes acima (GOOGLE, 2012; 

WILLOW GARAGE, 2012).  
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Passos para instalação dos componentes 

Para a preparação do ambiente os seguintes passos devem ser executados: 

 

 Executar a instalação da máquina Virtual Java; 

 Copiar o programa Eclipse para o computador local em uma pasta a ser 

definida pelo usuário; 

 Cópia e execução da instalação do Android SDK; 

 

Para integrar a IDE Eclipse com o kit de desenvolvimento Android é 

necessário instalar um plugin chamado ADT (GOOGLE, 2013). O mesmo será 

configurado com os seguintes passos: 

 

 Abrir o Eclipse e selecionar a opção Help – Install New Software; 

 Utilizar a opção adicionar e configurar as informações conforme a seguir 

clicando na opção OK para finalizar a edição; 

 

 

Figura A.1 - Dados necessários para configuração do Plugin ADT 

 

 Após isso serão exibidas algumas informações sobre licença e lista de 

bibliotecas a serem instaladas. Prosseguir com o processo de instalação e 

quando a instalação estiver completa reiniciar o programa Eclipse. 

 Após reiniciar o Eclipse, é necessário fornecer em qual diretório está 

localizado o SDK do Android. Essa informação deve ser configurada em 

Preferences/Android. 
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 Por último, acessar o programa SDK Manager que se encontra no diretório 

raiz do SDK do Android. É necessário instalar os pacotes para inicio do 

desenvolvimento. Dado que os mesmos são transferidos pela internet, 

pode-se levar algum tempo realizando este processo. 

 

Após os processos descritos anteriormente, o ambiente estará configurado 

para desenvolver aplicativos Android em Java. Os passos a seguir descrevem como 

configurar e utilizar a biblioteca OpenCV dentro deste ambiente. 

A configuração e instalação da biblioteca OpenCV inicia-se criando uma 

pasta, sugerida como OpenCV, onde deve-se extrair o conteúdo da biblioteca 

padrão a ser instalada. Nesta pasta adiciona-se também uma pasta Android onde 

todo o conteúdo do kit OpenCV4Android deve ser copiado (WILLOW GARAGE, 

2013). 

 

Desenvolvendo aplicações em ambiente Java – modo de carregamento 

assíncrono/síncrono 

 

Após a execução dos passos anteriores é possível realizar a criação de um 

projeto que utilize o poder da visão computacional para solução de problemas. 

Conforme explicado nas seções anteriores do projeto o Android possui duas 

formas de desenvolvimento de código: 

 

 Nativo através do NDK em linguagem C++ 

 Com SDK utilizando a linguagem Java 

o Pode-se, adicionalmente, optar pelas bibliotecas do OpenCV 

terem inicialização estática ou dinâmica. Ao utilizar a segunda 

forma, as bibliotecas são carregadas pelo aplicativo OpenCV 

Manager que pode ser instalado pelo usuário. 
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O primeiro passo é a importação do projeto da biblioteca OpenCV através da 

opção File – Import – Existing Projects in your workspace. Conforme mostra a Figura 

A-2 (WILLOW GARAGE, 2013). 

 

 

Figura A.2 - Importação do projeto Java do OpenCV para a workspace do eclipse 

  

Como segundo passo cria-se um projeto de aplicação Android e referencia-

se o item anteriormente importado como uma biblioteca a ser utilizada. Isso pode ser 

feito em Project -> Properties -> Android -> Library. Deve-se adicionar conforme 

figura abaixo: 
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Figura A.3 - Adição de referência ao projeto Android 

 

Após isso o projeto está preparado para a utilização da biblioteca OpenCV 

através do código Java. Para funcionar o aplicativo no celular a partir deste ponto é 

importante destacar a necessidade de se realizar a instalação do OpenCV  Manager. 

O carregamento das bibliotecas dessa forma é realizado de forma assíncrona: 
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Figura A.4 - Adição de referência ao projeto Android 

Fonte: WILLOW GARAGE, 2013 

 

Para não utilizar o OpenCV Manager é necessário realizar a cópia dos 

arquivos que se encontram em C:/OpenCV/OpenCV-android-sdk/sdk/native/libs/ 

para a pasta libs do diretório do projeto. Após isso o código a ser utilizado para 

carregamento do OpenCV deve ser escrito conforme abaixo: 

 

Figura A.5 - Inicialização estática da biblioteca OpenCV 

Fonte: WILLOW GARAGE, 2013 

 

Desenvolvendo aplicações utilizando a biblioteca OpenCV como parte nativa 

A utilização do OpenCV como nativo, desenvolvendo a parte de 

processamento de imagens em C++, aumenta consideravelmente o desempenho do 
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sistema. No entanto, também aumenta a complexidade do código, por isso devem 

ser analisados os requisitos do projeto para determinar a melhor plataforma. 

A execução do OpenCV, como parte nativa, necessita da instalação de 

todos os requisitos já previamente citados e a adição do kit para desenvolvimento 

nativo, NDK, juntamente com a instalação do plugin CDT, para reconhecimento de 

linguagem C++ no ambiente eclipse. O NDK é instalado através de cópia do mesmo 

em diretório local. Para a instalação do plugin CDT os passos são os mesmos 

executados para a instalação do aplicativo ADT e os parâmetros a serem utilizados 

são descritos na Figura A.6. 

 

 

Figura A.6 – Dados necessários para a configuração do plugin CDT 

 

É necessária a criação de uma pasta JNI no diretório do projeto Android que 

está sendo criado. Dentro deste diretório deve haver os seguintes arquivos: 

 

Android.mk 

Arquivo responsável por configurações de compilação referente à plataforma 

Android. Abaixo o arquivo de configuração da aplicação desenvolvida durante o 

projeto.  

 



76 

 

Figura A.7 - Arquivo Android.mk do projeto desenvolvido 

 

Neste caso os parâmetros são descritos a seguir conforme indicado por 

Google (2013) e Willow Garage (2013). 

 

 APP_PLATAFORM – Versão mínima do Android para qual a 

biblioteca deva fornecer suporte; 

 LOCAL_ARM_NEON – habilita o uso de instruções NEON, 

desenvolvidas principalmente para processamento vetorial e escalar, 

otimizando operações e auxiliando em questões de desempenho 

computacional; 

  OPENCV_LIB_TYPE – informa se a biblioteca será incluída de forma 

estática ou dinâmica; 

  OPENCV_CAMERA_MODULES – habilita/desabilita o módulo de 

câmeras; 

  OPENCV_INSTALL_MODULES – habilita a instalação dos módulos 

OpenCV dentro da aplicação; 

  LOCAL_MODULE – Nome do módulo após a execução da 

compilação; 
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  LOCAL_SRC_FILES – Nome do arquivo que contém o código fonte; 

 

Application.mk 

 Outro arquivo necessário para configuração, ao se utilizar o OpenCV como 

parte nativa, é o Application.mk que descreve  quais módulos nativos são 

necessários para o funcionamento da aplicação. 

 A Figura A.8 descreve o arquivo Application.mk criado durante o 

desenvolvimento do projeto. 

 

 

Figura A.8 - Arquivo Application.mk do projeto desenvolvido 

 

Neste caso os parâmetros são descritos a seguir conforme descrito por 

Google (2013). 

 

 APP_STL – Informa a necessidade do carregamento estático das 

bibliotecas STL; 

 APP_CPPFLAGS – habilita o tratamento de exceções; 

 APP_ABI – especifica a arquitetura para qual deve ser compilada a 

biblioteca; 

 

Código desenvolvido em C++ 

Para o código ser executado dentro da plataforma Android é necessário que 

o aplicativo obedeça as convenções da interface JNI. Os parâmetros devem ser 

descritos como tipos reconhecíveis de forma que posteriormente o código possa ser 

executado dentro do ambiente Java, linguagem utilizada pelo SDK do Android. 

Abaixo um exemplo de um filtro desenvolvido durante o projeto: 
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Figura A.9 - Exemplo de código desenvolvido em C++ 

O código escrito em C++ deve ser chamado dentro do ambiente Java 

primeiramente demarcando o método como Nativo em uma classe conforme mostra 

a figura abaixo: 

 

Figura A.9 - Exemplo de código para realizar a interface com as bibliotecas nativas 

 

O carregamento da biblioteca deve ser realizado após o carregamento do 

OpenCV: 
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Figura A.10 – Carregamento da  biblioteca nativa 

 

Como último passo, a compilação dos componentes nativos, pode ser 

executada através da ferramenta ndk-build disponibilizada no kit NDK do Android. 
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