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Re 
Actualmente, a deficiência visual e a cegueira causadas por doenças infecciosas têm 

sido grandemente reduzidas, mas o risco de aparecimento de problemas visuais 

relacionados com o envelhecimento tem vindo a aumentar. A informação visual é a base 

de praticamente todas as nossas capacidades de navegação e, por este motivo, pessoas 

com deficiência visual enfrentam grandes desafios uma vez que não têm à sua 

disposição informação acerca do ambiente que os rodeia. Com os recentes 

desenvolvimentos na tecnologia inclusiva é possível estender o apoio dado a estas 

pessoas durante as suas deslocações e tarefas diárias. 

Neste contexto é proposto um sistema, de nome SmartVision, cujo objectivo global é 

dar a utilizadores cegos a possibilidade de se moverem em ambientes desconhecidos, 

em interior e exterior, com a ajuda de um sistema simples, de fácil interacção. O 

trabalho desenvolvido no âmbito desta dissertação é centrado no desenvolvimento do 

módulo de visão por computador deste sistema. 
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Ab 
Abstract 
Visual impairment and blindness caused by infectious diseases has been greatly 

reduced, but increasing numbers of people are at risk of age-related visual impairment. 

Visual information is the basis for most navigational tasks, so visually impaired 

individuals are at disadvantage because appropriate information about the surrounding 

environment is not available. With the recent advances in inclusive technology it is 

possible to extend the support given to people with visual impairment during their 

mobility and daily tasks. 

In this context we propose a system, named SmartVision, whose global objective is to 

give blind users the ability to move around in unfamiliar environments, whether indoor 

or outdoor, through a user friendly interface. This paper is focused mainly in the 

development of the computer vision module of the SmartVision system.
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1 
1 Introdução 

De acordo com a [OMS, 2010] existem no mundo cerca de 314 milhões de 
pessoas com deficiência visual, das quais 14.3% estão completamente cegas (45 
milhões de pessoas). A deficiência visual causada por doenças infecciosas tem 
sido bastante reduzida mas têm-se vindo a registar números cada vez maiores de 
deficiência visual devido ao envelhecimento à medida que a população global 
aumenta e a demografia tem vindo a mudar para uma proporção cada ver maior de 
pessoas idosas, mesmo nos países em desenvolvimento. Mesmo com o suporte de 
tecnologias de inclusão, a mobilidade destas pessoas mostra ser uma tarefa muito 
complexa. Actualmente, os métodos de ajuda mais usados são o cão-guia ou uso 
de um bastão para evitar obstáculos. No entanto, obter um cão guia é um processo 
moroso e a interacção entre a pessoa e o animal é limitada. Se a pessoa cega 
tivesse acesso, em tempo real, a informações acerca do seu meio envolvente e de 
como se orientar seria certamente mais fácil e segura a sua movimentação. 

A visão humana é, naturalmente, o principal recurso em que confiamos para 
navegar. Recentemente, surgiram técnicas de navegação como o Sistema de 
Posicionamento Global (GPS), posicionamento relativo (“dead reckoning”) ou a 
navegação baseada em sensores de inércia que não se baseiam em visão. Apesar 
das vantagens óbvias do GPS em fornecer dados de posição, velocidade e tempo, 
a sua disponibilidade é frequentemente limitada, ou mesmo inexistente, no interior 
de edifícios ou em áreas urbanas bastante densas. A integração de um sistema que 
use GPS com um sistema de Visão por Computador certamente reduziria estas 
restrições. 
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Certas técnicas que se desenvolveram inicialmente no campo da Inteligência 
Artificial foram adoptadas para facilitar a navegação autónoma, nomeadamente no 
campo da Visão por Computador. O uso de Visão por Computador já foi, por 
exemplo, aplicado com sucesso para obter informações do ambiente envolvente e 
guiar robôs ou veículos não tripulados. De forma análoga, este tipo de 
reconhecimento de características do ambiente envolvente pode ser usado para 
fornecer a pessoas cegas um modo de orientação que, do ponto de vista do 
utilizador, seja simples e de fácil utilização, aumentando a sua mobilidade e 
segurança. 

1.1 Objectivos do trabalho 

Com a realização da presente dissertação pretende-se desenvolver um 
sistema baseado em Visão por Computador que aumente a mobilidade de pessoas 
cegas, ou portadoras de deficiência visual. 

Através do reconhecimento visual de características específicas, o sistema 
deverá fornecer constantemente informações que possibilitem a correcção da 
trajectória do utilizador, orientando-o no meio envolvente de forma segura 
evitando, deste modo, zonas potencialmente perigosas (tais como estradas, 
passagens de nível, lagos, etc.). 

Integração deste sistema de Visão por Computador com um sistema de 
orientação suportado por um conjunto de outras tecnologias como por exemplo 
GPS, RFID e GIS (Geographic Information System), que permitira fornecer 
informação mais fiável ao utilizador. Podem também vir a ser dadas indicações de 
trajectórias alternativas disponíveis ou mesmo de locais interditos a peões. Deste 
modo, o utilizador terá ao seu dispor um sistema robusto de apoio à orientação, 
aumentando a sua segurança e mobilidade de pessoas com incapacidade visual. 

1.2 Estrutura da dissertação 

Para a realização deste trabalho, será inicialmente feito um levantamento 
bibliográfico relativo ao estado da arte de sistemas de navegação/orientação, com 
ou sem recurso a Visão por Computador. Isto permitirá ter uma visão geral acerca 
do modo como outros sistemas abordam esta problemática e que tipos de soluções 
implementam. Este trabalho de levantamento bibliográfico será realizado com 
base na consulta de publicações científicas e pesquisa de eventuais soluções 
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comerciais existentes nesta área. Este levantamento bibliográfico está exposto no 
capítulo 2 desta dissertação. 

O trabalho desenvolvido no âmbito desta dissertação de mestrado está 
inserido num projecto de âmbito mais alargado, que recorre a outras 
técnicas/tecnologias para auxiliar a orientação/navegação de pessoas com 
deficiência visual. Algumas destas tecnologias interagem entre si para fornecer a 
informação necessária ao utilizador. Este projecto chama-se “SmartVision”. A sua 
estrutura, assim como as funcionalidades de cada um dos módulos são alvo de 
atenção e maior detalhe no capítulo 3. 

Em seguida é feita a especificação e descrição da implementação do sistema 
de auxílio à navegação de pessoas cegas, baseado em Visão por Computador. São 
propostas duas abordagens alternativas, sendo ambas baseadas na detecção de 
marcadores colocados sobre o pavimento do campus da Universidade de Trás-os-
Montes e Alto Douro (UTAD), onde se efectuaram alguns testes. O sistema 
proposto assenta num sistema de visão estéreo, constituído por duas câmaras 
CCD. Os marcadores são detectados na imagem, fornecendo assim informação 
acerca da direcção a ser seguida pelo cego. A partir das duas imagens é também 
possível calcular a distância a que os elementos presentes na imagem se 
encontram do utilizador. Apesar de esta não ser, ainda, uma funcionalidade 
presente no módulo de visão por computador, é uma característica que se poderá 
vir a acrescentar neste módulo. A descrição do trabalho realizado, bem como dos 
testes de validação do sistema são apresentados no capítulo 4. 

Finalmente, no capítulo 5, são tecidos comentários de conclusão relativos à 
implementação do trabalho, onde se fará uma análise das técnicas implementadas. 
Neste capítulo são também apresentadas algumas indicações de trabalho futuro.
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2 
2 Sistemas de navegação para pessoas com 

deficiência visual 

Com o evoluir da tecnologia e a sua aplicação no campo da assistência à 
navegação, abrem-se novas perspectivas no auxílio a pessoas com deficiência 
visual, levando-as a realizar tarefas que de outra forma seriam quase impossíveis. 
Este capítulo faz uma revisão bibliográfica relativa ao crescendo evolutivo que se 
tem verificado nas tecnologias de suporte à navegabilidade de pessoas invisuais. 
Para melhor entendimento são também apresentados alguns conceitos importantes 
relacionados com a presente temática. 

2.1 Caracterização dos Sistemas de Navegação 

Segundo [Brambring, 1984], a mobilidade humana é constituída 
fundamentalmente por duas componentes: orientação e navegabilidade. A 
primeira consiste no conhecimento da relação básica entre os objectos num 
ambiente [Bentzen, 1979], nomeadamente a informação sobre sua posição. 
Implica saber a direcção a tomar para o local marcado como destino e estabelecer 
uma rota para esse local. A navegabilidade, por seu lado, tem um grande 
significado local, estando relacionada com as possibilidades  de movimentação no 
ambiente local, o conhecimento dos objectos e obstáculos imediatos [Farmer, 
1979], a caracterização do chão (caminho, buracos, escadas, pavimentos, etc.), os 
perigos em movimento e os perigos estacionários. Estes elementos são necessários 
para a navegação em tempo real. Um sistema de apoio à navegação tem de 
fornecer a informação necessária com a menor taxa de erro possível ao deficiente 
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visual, para a sua deslocação pelo ambiente que o rodeia, de acordo com a rota 
programada entre a origem e o destino. 

Deve ser feita a distinção entre sistemas de apoio primários para pessoas 
invisuais, como a bengala e o cão-guia, e os secundários, que utilizam a mais 
recente tecnologia para fornecer indicações ao utilizador. Os sistemas de apoio 
secundário são o objecto de estudo deste capítulo. São constituídos por 
computadores com sistemas de posicionamento global (GPS), responsáveis pela 
macro-navegação [Petrie, 1995]. Estes sistemas trabalham em conjunto com os 
sistemas de apoio primário, indispensáveis e responsáveis por evitar a colisão com 
obstáculos (micro-navegação) [Petrie, 1995]. 

O sistema de GPS para auxílio à navegação de deficientes visuais foi 
proposto por Collins e Loomis de forma independente em meados da década de 
oitenta no seu sistema de navegação. De acordo com o modelo proposto por 
[Loomis et al., 1994] um sistema de apoio à navegação é composto por três 
unidades básicas: uma unidade de posição e orientação, um Sistema de 
Informação Geográfica (GIS) e uma unidade de interface com o utilizador. A 
Figura 1 mostra um diagrama funcional do modelo proposto. De seguida 
descrevem-se em detalhe cada uma destas unidades. 

 

Figura 1 -Diagrama funcional de um sistema de navegação. (Fonte: [Loomis et al., 1994]) 

2.1.1 Unidade de posição e orientação 

Este é o componente responsável por localizar o utilizador no meio, 
fornecendo a informação ao sistema de navegação na forma de coordenadas 
espaciais. Uma vez que este componente fornece informação acerca do ambiente 
envolvente, está inevitavelmente dependente do tipo de ambiente em que é 
utilizado e este factor é fundamental na caracterização do sistema de navegação. 
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A unidade de posição e orientação processa a informação fornecida pelo sistema 
de posicionamento, como o GPS, por exemplo, com a informação fornecida por 
outros sensores disponíveis, tais como velocidade, inércia, ultra-sons, visão, etc., 
alimentando o sistema de informação geográfico, em termos de coordenadas 
espaciais e orientação. 

Uma localização sobre a Terra pode ser descrita relativamente a dois pontos 
de referência: o equador e o meridiano de Greenwich. Esta localização é 
determinada pela sua latitude, longitude e altitude. A latitude é a distância ao 
Equador medida ao longo do meridiano de Greenwich (Figura 2). Esta distância 
mede-se em graus, podendo variar entre 0º e 90º, para Norte ou para Sul. A 
longitude é a distância ao meridiano de Greenwich medida ao longo do Equador. 
Esta distância mede-se em graus, podendo variar entre 0º e 180º para, Este ou para 
Oeste. 

 

Figura 2 -Latitude, longitude, Equador e meridiano de Greenwich. 

A Terra é comummente referida como sendo esférica, mas na verdade a sua 
superfície é bastante irregular, tendo vários achatamentos, o mais evidente dos 
quais é um ligeiro achatamento nos pólos. Para se definir a altitude de um ponto 
sobre a Terra define-se uma esfera. A altitude num ponto da Terra é a distância na 
vertical à superfície desta esfera (geóide). Por exemplo, a altitude no pico do 
Monte Evereste é positiva, mas a altitude média da Holanda é negativa. 
Habitualmente, as grandezas de orientação descrevem o modo como o utilizador 
se desloca na superfície da Terra, em termos de velocidade e orientação 
relativamente ao Norte, em graus. 
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A unidade de posição e orientação, num sistema de navegação, é a que 
possui maior versatilidade em termos de tecnologias usadas para implementação. 
A abstracção que existe entre o tipo de dados gerados (coordenadas espaciais) e o 
meio envolvente levou à criação de várias formas de interagir e recolher 
informação acerca do meio. Seguem-se alguns exemplos: 

Global Positioning System (GPS): é provavelmente o sistema de 
georeferenciação mais conhecido pelo público geral; é composto por uma 
constelação de 24 satélites geostacionários, criado pelo governo dos Estados 
Unidos e é usado para determinar a posição de um receptor na atmosfera terrestre 
ou mesmo em órbita. Dependendo das condições de recepção do sinal, fortemente 
condicionadas pelo meio onde se encontra o utilizador, o GPS é capaz de fornecer 
a sua localização com uma precisão de até 17 metros na horizontal (9 metros em 
média) [DoD, 2008]. Em configuração diferencial, a precisão do GPS pode chegar 
a ser inferior a um metro, no entanto a disponibilidade do sinal de GPS é bastante 
reduzida, ou mesmo eliminada, quando o receptor está no interior de edifícios ou 
em situações em que o sinal dos satélites esteja encoberto por outra forma de 
obstáculo, como zonas fortemente arborizadas ou zonas urbanas com ruas 
estreitas e edifícios altos [Loomis et al., 1994]. Num sistema de apoio à 
navegação, esta tecnologia é a mais frequentemente usada em ambientes de 
exterior. 

- Pisos “inteligentes” (“smart floor”): este sistema é composto por sensores 
integrados no pavimento e uma estrutura computacional capaz de, com a 
informação proveniente dos sensores, identificar um utilizador e fornecer dados 
acerca da sua localização. Estes sistemas são montados em ambientes de interior. 
Dois exemplos deste tipo de sistema são o Smart Floor, desenvolvido por Robert 
J. Orr e Gregory D. Abowd [Orr & Abowd, 2000], e o ORL Active Floor, 
desenvolvido por Michael D. Addlesee et al. [Addlesee M. et al., 1997]. 

- Ondas de rádio e RFID: através de triangulação é possível determinar a 
distância do receptor relativamente ao emissor, obtendo a posição do receptor com 
uma precisão de alguns metros. Este é um método de localização cuja utilização 
tem vindo a aumentar bastante devido ao facto de cada vez mais empresas 
possuírem infra-estruturas de rádio (redes locais sem fios). Uma variante desta 
tecnologia consiste na utilização de etiquetas RFID (Radio Frequency 
Identification). Estas etiquetas (também designadas de tags) transmitem 
informação que está guardada na sua memória interna para receptores 
apropriados, transportados pelo utilizador. Estas tags podem ser colocadas tanto 
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em ambientes interiores como exteriores e podem fornecer informação acerca da 
posição relativa do utilizador [Willis S. et al., 2005]. 

- Detecção de marcadores em vídeo: consiste na utilização de métodos de 
detecção de marcadores presentes em sequências de imagens digitais, para 
identificar padrões de marcadores nas imagens capturadas. Existem algumas 
bibliotecas que disponibilizam métodos para este efeito, como por exemplo o 
[ARToolKit, 2009]. Embora a tecnologia possa ser utilizada para auxiliar 
utilizadores que não possuam deficiência visual, o uso deste tipo de tecnologia 
para localização de utilizadores tem aplicação limitada no caso de deficientes 
visuais uma vez que o correcto funcionamento depende da manipulação da 
câmara, que precisa capturar o marcador, e não é possível garantir que os 
deficientes visuais possam realizar esta tarefa. A principal consequência seria a 
não detecção de marcadores críticos, como por exemplo, um que indicasse a 
proximidade de uma escada. 

2.1.2 Sistema de Informação Geográfico 

Este é um componente essencial de um sistema de apoio à navegação, uma 
vez que é o responsável por armazenar informações que dão significado, ou 
acrescentam contexto, à localização do utilizador. Esta informação inclui mapas, 
localização de objectos ou pontos de perigo. Além disso, pode incluir pontos de 
interesse do utilizador (POIs), como livrarias, museus e restaurantes, para que o 
sistema de apoio à navegação o possa avisar sobre a sua existência. Normalmente, 
este componente integra uma base de dados espacial com um conjunto de mapas 
com rotas predefinidas e, vai fornecendo ao utilizador informação em tempo real, 
sobre a sua localização. Adicionalmente à informação de posição, o sistema deve 
dar indicações precisas sobre as características de cada local para que, por 
exemplo, sensores de visão os possam identificar, aumentando a informação que é 
possível dar ao utilizador. O sistema deve permitir a adição de mapas à base de 
dados, com cartografia ajustada a cada tipo de utilizador [Loomis et al., 1994]. 
Este módulo é responsável por enviar a informação de feedback para o módulo 
seguinte, o de interacção com o utilizador. 
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2.1.3 Interface com o utilizador 

A interface com o utilizador é o componente mais crítico dos sistemas de 
apoio à navegação, principalmente para os deficientes visuais, que os utilizam 
como substitutos da visão diminuída ou totalmente perdida. Eles devem ser 
intuitivos e simples de usar, de tal forma que o utilizador não encontre 
dificuldades que impeçam a utilização diária. 

Basicamente, existem quatro modos de interacção com o utilizador, que 
utilizam três dos cinco sentidos humanos: 

- Visão: é a forma mais comum de interface com o utilizador. A informação 
é apresentada no ecrã de um dispositivo portátil, como um PDA ou telefone 
móvel. A sua aplicação é vedada na utilização em sistemas de apoio à navegação 
para deficientes visuais, deste modo não irá ser abordada neste estudo, apesar de 
ser uma forma de interface que pode ser usada na parte de desenvolvimento do 
sistema de apoio à navegação. 

- Audição: alguns sistemas de apoio à navegação utilizam este sentido para 
interagir com os utilizadores. Em geral, estes sistemas são equipados com 
sintetizadores de voz ou geram padrões de som passíveis de ser interpretados pelo 
utilizador. Estão em desenvolvimento interfaces virtuais de áudio, que tentam dar 
ao utilizador a informação espacial de um determinado ambiente local. Porém, o 
feedback sonoro não é o mais adequado aos deficientes visuais, em determinadas 
situações [Strothotte et al., 1996], uma vez que a sobreposição do som projectado 
pelo sistema com o som do ambiente envolvente pode causar distracções e/ou 
interferências na capacidade de percepção da informação, quer do sistema, pela 
percepção atrasada ou mesmo falta de percepção de um comando, quer do 
ambiente, colocando o utilizador em perigo. Além disso, [Pitt et al., 1996] 
demonstraram que as interfaces baseadas na audição são mais lentas e exigem um 
maior esforço mental do utilizador. 

- Tacto: inclui os sistemas de apoio à navegação que utilizam dispositivos 
tácteis para interagir com o utilizador. Neste campo incluem-se os teclados e 
displays em Braille, assim como dispositivos que dão a informação de direcção 
através de botões com vibrações [Hadjileontiadis L. et al., 2003]. Normalmente, o 
feedback táctil é associado com informações que estimulam outros sentidos, como 
a visão e a audição. Ross no seu trabalho comprovou que a melhor interface é 
aquela que combina feedback táctil com uma interface sonora [Ross et al., 2000]. 
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2.2 Sistemas de Navegação Recentes 

 Os vários sistemas de apoio à navegação para pessoas com deficiência 
visual, podem ser classificados em três grupos diferentes, consoante o modo de 
utilização. Os sistemas de apoio para utilização em ambientes interiores, 
exteriores e mistos. Os primeiros são sistemas de apoio para utilização em 
ambientes estruturados, tipicamente em interiores de edifícios ou em campus 
isolados e controlados. Já os sistemas externos de apoio á navegação têm a sua 
aplicabilidade em espaço aberto, no exterior, como por exemplo na rua. Estes 
sistemas são os mais conhecidos. Os sistemas mistos tanto podem ser utilizados 
em ambientes externos como internos, recorrendo às tecnologias disponíveis mais 
adequadas a cada situação, consoante os diferentes ambientes em que o utilizador 
se encontre. 

2.3 Sistemas de apoio à navegação em ambientes exteriores 

Seguidamente, são apresentados projectos que actualmente descrevem o 
estado da arte nos sistemas de apoio à navegação de pessoas com deficiência 
visual em ambientes exteriores.  

Os sistemas que se apresentam podem organizar-se em dois grupos 
diferentes, de acordo com as características e módulos implementados. No 
primeiro grupo apresentam-se projectos em que o sistema fornece apenas a 
informação de orientação e interacção com o utilizador, não sendo dada qualquer 
informação sobre o ambiente local (contexto). Esta informação é obtida da forma 
habitual, através do recurso aos sistemas de apoio primário, ou seja, com a ajuda 
de bengalas ou cães guia. No segundo grupo apresentam-se projectos, em que o 
sistema fornece os componentes necessários para uma mobilidade melhorada, 
com segurança. Acrescentam, relativamente aos primeiros, informação local 
importante para a transposição local de obstáculos. De entre os vários projectos 
existentes, apesar de nem todos recorrerem a sensores de visão, são descritos em 
especial os que têm incorporado um módulo de visão por computador, tentando 
tirar partido da quantidade/qualidade da informação que se obtêm através do 
sentido da visão, cuja falta da parte do utilizador é compensada recorrendo esta 
tecnologia. 
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2.3.1 Sistemas sem informação contextualizada 

2.3.1.1 BrailleNote GPS 

[Sendero GPS, 2006] propôs um sistema GPS de apoio à navegação para 
pessoas com deficiência visual. Consiste fundamentalmente num Personal Data 
Assistant (PDA) adaptado para deficientes visuais, um receptor GPS com 
comunicação por Bluetooth e um software especialmente desenvolvido para 
configuração, mapeamento de rotas e orientação (Figura 3). 

 

Figura 3 -Sendero BrailleNote GPS. (Fonte: [Sendero GPS, 2006]) 

O BrailleNote PDA da HumanWare Group [Humanware, 2009] suporta as 
aplicações tradicionais dos PDAs, mas a saída de informação foi adaptado para 
este tipo específico de utilizadores. O interface pode ser por teclado Braille ou 
sintetizador de voz. O BrailleNote é compatível com tecnologia standard e por 
isso pode utilizar os receptores GPS existentes no mercado, baixando o custo do 
sistema. Através do Sendero GPS Software é possível configurar o PDA, criar 
rotas automáticas até ao local de destino, determinar a distância aos POIs 
presentes nas redondezas e informação acerca da velocidade, direcção e altitude 
de forma precisa. A Figura 4 exemplifica a utilização do Sendero GPS no auxílio 
à navegação de pessoas com deficiência visual. 
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Figura 4 -Utilização do Sendero GPS em conjunto com um cão guia. (Fonte: [Sendero, 2006]) 

2.3.1.2 Trekker 

[Humanware, 2009] propôs um sistema GPS de apoio à navegação para 
pessoas com deficiência visual funcionalmente idêntico ao anterior, com 
utilização de componentes standard, um PDA devidamente adaptado para pessoas 
com deficiência visual, um receptor GPS Bluetooth e o software de apoio à 
navegação (Figura 5). Este software disponibiliza funcionalidades planeamento de 
rotas de acordo com as preferências do utilizador, com recurso a um sistema de 
informação geográfico. O módulo de interface com o utilizador invisual tem as 
opções de interacção táctil ou áudio. Na interface áudio são utilizados comandos 
de voz para fornecer informação ao utilizador acerca da sua orientação, 
localização de POIs e gestão do sistema. 

 

Figura 5 -Trekker: à esquerda um utilizador, à direita um PDA com teclado adaptado. 

(Fonte: [Humanware, 2009]) 
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2.3.1.3 NOPPA - Navigation and Guidance System for the Blind 

[Virtanen A. et al., 2004] desenvolveu um sistema que pode ser utilizado por 
pessoas com ou sem deficiência visual, uma vez que os serviços desenvolvidos 
são de grande importância para qualquer utilizador. A arquitectura do sistema está 
representada na Figura 6, onde se podem identificar os três módulos, segundo 
Loomis. 

 

Figura 6 -Arquitectura do sistema NOPPA. (Fonte: [Virtanen A. et al., 2004]) 

O sistema tem como dispositivo central um PDA Qtek com capacidades de 
ligação GSM, GPRS para ligação ao Sistema de Informação e Bluetooth para 
ligação ao receptor GPS. Em termos de elementos é idêntico aos sistemas 
anteriores, acrescentando a capacidade de fornecer informações do serviço 
público de transportes. Este serviço apenas está disponível nas principais cidades 
da Finlândia, de onde o sistema é originário. 

Devido às limitações de processamento do PDA, todo o processo de 
planeamento de rotas e reconhecimento de voz é realizado no servidor. A rota 
planeada é transferida para o terminal e este guia o utilizador pela rota 
estabelecida. O PDA estabelece uma ligação por GPRS ao servidor para troca de 
informação durante a fase de planeamento de rotas e posteriormente durante a 
viagem, para troca de informação adicional. 
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2.3.1.4 AudioGPS - Spatial Audio Navigation with a Minimal Attention 
Interface 

Este projecto, desenvolvido por [Holland S. et al., 2002], propõe um sistema 
de ajuda à navegação de deficientes visuais que é formado centralmente por um 
computador portátil com sistema operativo Microsoft Windows ou Macintosh e 
um interface de áudio. Para o interface de áudio é utilizado um software de 
processamento controlado por MIDI. O sistema é colocado numa mochila, com a 
antena receptora GPS no exterior (Figura 7). 

 

Figura 7 -Utilização do sistema AudioGPS (Fonte: [Holland S. et al., 2002]) 

O sistema foi desenvolvido centrado na interface com o utilizador, tendo 
como característica uma interface de atenção mínima. [Kristoffersen S., 1999] e 
[Pascoe J., 1999] propuseram interfaces que minimizam a atenção requerida pelo 
utilizador, sem perdas na qualidade da interacção. Neste projecto o interface áudio 
é composto por duas componentes: 1) comandos vocais e 2) áudio virtual. A 
primeira é utilizada no planeamento de rota, enquanto a segunda gera a 
informação necessária relativa à direcção, distância ao destino, etc., durante a 
navegação. 

2.3.1.5 Pharos 

[Marsh A. et al., 2000] criou uma solução para auxiliar a navegação de 
deficientes visuais, que integra o sistema desenvolvido pelo grupo Sendero 
(descrito anteriormente nesta secção) e o portal de serviços de localização 
Arbonaut [Arbonaut, 2009]. Entre outros, este sistema disponibiliza os serviços de 
orientação, gestão de mapas, planeamento de rotas, descrição de POIs através de 
comandos vocais. Permite ainda o acesso à Internet para serviços específicos de 
localização. 
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O Pharos disponibilizou inicialmente cinco serviços de navegação: 

- Where am I? (Onde estou?) 

- What can see? (O que posso ver?) 

- Am I on route? (Estou no caminho correcto?) 

- Follow me! (Segue-me!) 

- RendezVous (Ponto de Encontro). 

As vantagens do uso deste portal de serviços juntamente com o hardware 
GPS-GSM são que o utilizador pode actualizar os mapas, rotas específicas, POIs, 
entre outros, de forma automática via Internet e que cada utilizador pode ter uma 
conta no portal e, deste modo, perfis individualizados com as suas preferências. 
Com as permissões adequadas o utilizador pode ainda ser localizado por outro 
com sistema idêntico, ou através da página Web do serviço Arbonaut. 

2.3.1.6 Navigator- A Talking GPS Receiver for the Blind 

Relativamente aos projectos anteriormente apresentados, este sistema 
inclusivo proposto por [Kowalik R. et al., 2004] não utiliza um PDA como 
unidade central. Foi desenvolvido hardware especificamente para este projecto. A 
unidade central tem um microprocessador que recebe e processa dados que recebe 
do GPS com intervalos de 1 segundo. Toda a informação a transmitir ao utilizador 
fornecida através de comandos vocais. O microprocessador também controla a 
gravação de mensagens curtas a partir de um microfone e a reprodução de som é 
feita através de um altifalante ou auscultador. Para não distrair o utilizador, apenas 
são indicadas de forma automática as alterações mais importantes durante o 
percurso da rota planeada. O utilizador pode também, se assim o desejar, efectuar 
directamente um pedido ao sistema. 

2.3.1.7 Drishti - An Integrated Indoor/Outdoor Blind Navigation System 
and Service 

O protótipo proposto por [Ran L. et al., 2004] possui um sistema de 
localização que recorre ao Diferential GPS (DGPS) e tem uma precisão de 
posicionamento muito melhor que o standard GPS (ou GPS SPS). O DGPS utiliza 
estações de rádio na superfície da Terra para corrigir possíveis imprecisões do 
sinal captado dos satélites. Em ambiente externo o Drishti funciona de forma 
similar aos sistemas apresentados anteriormente, diferindo no aspecto de que se 
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podem modificar as rotas dinamicamente de acordo com alterações nas 
informações do GIS. Sempre que necessário, o utilizador pode modificar o modo 
de funcionamento do sistema (interno/externo) através de um comando de voz. 
Uma das maiores desvantagens deste sistema é a dependência do DGPS, que está 
disponível ainda em poucos países. Além disso, o sistema é bastante volumoso, 
dificultando, senão impedindo, o uso diário. O sistema de áudio, que recorre à 
colocação de um auscultador no ouvido pode dificultar a captação de sons 
externos, podendo colocar o utilizador em perigo. A Figura 8 mostra um 
deficiente visual utilizando o sistema Drishti.  

 

Figura 8 -Utilização do sistema Drishti em ambiente exterior. (Fonte: [Ran L. et al., 2004]) 

2.3.2 Sistemas com informação contextualizada 

 Os sistemas de apoio à navegação capazes de fornecer informação acerca 
do ambiente são de grande ajuda para as pessoas com deficiência visual, porque 
são capazes de fornecer mais informação ao utilizador acerca do que existe ao seu 
redor e, deste modo, são de grande ajuda na transposição de obstáculos locais. Em 
termos de mobilidade, os deficientes visuais partilham algumas características 
com a mobilidade de robôs [Shoval S. et al., 2000]. Os Obstacle Avoidance 
Systems (OAS) desenvolvidos para a mobilidade robótica podem ser adaptados 
para os deficientes visuais [Shoval S. et al., 2000]. 

 Muitos projectos utilizam múltiplos sensores de ultra sons (sonar) para 
detectar e medir a distância aos objectos. No entanto, o sonar tem uma grande 
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limitação, uma vez que não consegue detectar pequenos objectos próximos do 
chão devido à sua baixa resolução angular [Molton N. et al., 1998]. Por outro 
lado, múltiplos sensores de ultra sons podem causar interferência mútua [Shoval 
S. et al., 2000]. Devido a este fenómeno, era necessário deixar dissipar os sinais 
de cada sensor até se disparar o próximo, o que implica sistemas de detecção 
lentos. Este problema foi resolvido pelo método Error Eliminating Rapid 
Ultrasonic Firing (EERUF) desenvolvido no  laboratório Mobile Robotics da 
Universidade de Michigan [Borenstein J. et al., 1995]. Com este algoritmo 
conseguem-se tempos de disparo entre sensores de cerca de 60 milissegundos 
[Shoval S. et al., 2000]. 

 Uma outra técnica utilizada para detectar e medir a distância a objectos, é a 
designada por Laser Range Scanner (LRS) utiliza o varrimento por raio Laser 
(Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation), utilizada no sistema 
Tyflos [Bourbakis N. et al., 2001]. Algumas das desvantagens do LRS são o seu 
tamanho, consumo de energia e  baixa resolução. 

 A informação de distância obtida por LRS em conjunto com a de imagens 
vídeo é utilizada para obter modelos no espaço tridimensional [Bourbakis N. et 
al., 2001], existindo entretanto algum processamento de ajuste entre a matriz LRS 
e a da imagem [Andel R. et al., 1997]. 

Outro método para obter informação ao ambiente em redor do utilizador é o 
uso de técnicas de visão por computador. Tipicamente estes sistemas usam apenas 
uma câmara [Krishna S. et al., 2005] ou várias câmaras em simultâneo [Zelek J., 
2005][Dellaert F. et al., 2006]. Neste segundo cenário, a maioria dos sistemas que 
usam várias câmaras em simultâneo, usam apenas duas câmaras (visão estéreo) 
para extrair informação de profundidade, ou seja, da distância a que os objectos 
estão do sistema. Várias técnicas de processamento de imagem são usadas para 
extrair informação útil da cena, como por exemplo o reconhecimento de objectos. 

Foram propostos vários sistemas de assistência à navegação para deficientes 
visuais, capazes de fornecer informação acerca do contexto em que o utilizador se 
encontra. Alguns deles são descritos em seguida.  

2.3.2.1 Personal Guidance System 

[Loomis et al., 2001] propôs um sistema de GPS de apoio à navegação para 
pessoas com deficiência visual. O projecto foi iniciado em 1994, pelo mesmo 
investigador e, desde então tem vindo a receber melhorias. Este sistema integra 
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sensores locais, de modo a acrescentar informação para a navegação local. Assim 
como sistemas indicados anteriormente, este sistema permite realizar o 
planeamento de rotas e gerar indicações de como o utilizador se deve mover de 
forma a chegar ao destino pretendido. A interface de interação com o utilizador é 
realizada por áudio. 

2.3.2.2 Navio Project 

(Retscher G., Thienelt M., 2005) criaram um sistema de apoio à navegação 
de pessoas em ambientes internos e externos, capaz de se reconfigurar de acordo 
com o ambiente em que está a funcionar. É composto por um módulo DGPS que 
permite ter uma sensibilidade na posição até á ordem de um metro e sensores 
adicionais (sensor magnético, giroscópio, acelerómetro) que permitem continuar 
na rota planeada mesmo na ausência temporária do sinal de GPS. 

2.3.2.3 Autonomous System for Mobility, Orientation, Navigation and 
Communication 

Este é um sistema baseado em visão estéreo para ajudar pessoas com 
deficiência visual [Molton M. et al., 1998]. Para obter informação informação 
local o sistema possui sensores de ultra sons, no peito e cinto do utilizador e duas 
câmaras Sony para detectar objectos de grande dimensão (Figura 9). A 
informação proveniente destes sensores é processada por um processador Texas 
Instruments C40. 

 

Figura 9 -Sistema ASMONC em uso. (Fonte: [Molton M. et al., 1998]) 

O modelo de visão por computador é baseado no algoritmo Ground Plane 
Obstacle Detection (GPOD). Este algoritmo usa duas câmaras para caracterizar o 
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chão através de uma parametrização da medição de disparidade das vistas das 
duas câmaras. Este algoritmo foi extendido de modo a incluir uma recalibração 
dinâmica do nível do chão (DRGP) em imagens sucessivas. Para estimar o 
movimento do chão, foi também criado um modelo baseado no filtro de Kalman. 
O algoritmo DRGP e a estimativa do movimento do chão têm precisão suficiente, 
mas não conseguem funcionar em tempo real. 

2.3.2.4 Tyflos 

Este sistema é destinado a assistir a navegação de pessoas com deficiência 
visual. [Bourbakis N. et al., 2001]. A informação extraída do ambiente dinâmico 
que rodeia o utilizador é processada de modo a fornecer-lhe uma descrição da 
cena, numa linguagem natural. Os módulos principais do sistema consistem num 
sistema de visão montado nos óculos do utilizador, um laser scanner para obter 
informação de distância, um interface composto por microfone e auscultadores e 
um módulo de comunicações. Todos os módulos estão ligados centralmente a um 
computador portátil. O sistema é portável pelo utilizador e apresenta dois modos 
de interacção com o utilizador: por comandos e em modo contínuo. Em ambas as 
situações a informação visual é convertida em texto falado. 

Em 2005 o sistema foi melhorado ao nível do hardware usado e ao nível das 
técnicas de processamento de imagem [Bourbakis N. et al, 2005]. O novo sistema 
é composto por um computador de mão com capacidade de ligação de dados sem 
fios, um sistema de visão, software de síntese de voz e um gravador digital de 
áudio. Neste novo sistema, melhorado, a abordagem principal ao problema passa 
por fundir a informação proveniente do scanner 3D (laser scanner) com a imagem 
adquirida pelo sistema de visão, em tempo real. O mapa 3D gerado é em seguida 
convertido para alimentar uma grelha de pequenos vibradores (2D) colocados na 
pele do utilizador, na zona do peito ou estômago. A Figura 10 esquematiza a 
abordagem descrita.   

 

Figura 10 –Passos da conversão da informação capturada. (Fonte: [Bourbakis N. et al., 2005]) 
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Cada pixel ou zona do mapa de profundidade 3D é convertido num sinal 
analógico que faz cada célula de vibração actuar rapidamente. A quantidade e 
localização das vibrações sentidas na grelha de vibradores 2D ajuda o utilizador a 
criar um mapa mental da cena 3D com que se depara. A Figura 11 exemplifica a 
geração dos sinais de vibração, com base no mapa de profundidade capturado pelo 
sistema. 

 

Figura 11 -Exemplo da geração dos sinais para os vibradores. (Fonte: [Bourbakis N. et al., 2005]) 

Os testes realizados pelos autores indicam que o sistema é capaz de 
responder em tempo útil, a cerca de um 1 frame por segundo. 

2.3.2.5 Electro-Neural Vision System (ENVS) 

Basicamente, este sistema, fornece ao utilizador percepção 3D e navegação 
por GPS através de um interface electrónico táctil. Este sistema, proposto por 
[Meers S. et al., 2004] cria um mapa de profundidade (3D) recorrendo ao uso de 
câmaras estéreo. Este mapa é obtido pelo cálculo da disparidade das 
características presentes em cada uma das duas imagens do sistema de visão 
estéreo. A informação acerca da localização dos objectos na cena é fornecida ao 
utilizador através do sistema de estimulação electrónico táctil. Adicionalmente, o 
sistema usa GPS para fornecer a posição relativa aos pontos de interesse na 
vizinhança do utilizador. A Figura 12 mostra um utilizador a usar o sistema 
ENVS. 
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Figura 12 -O sistema ENVS a ser testado por um utilizador. (Fonte: [Meers S. et al., 2004]) 

O protótipo é composto por um sistema de visão estéreo com bússola digital, 
uma unidade de estimulação eléctrica neural transcutânea (TENS) converte a 
informação proveniente do computador portátil em impulsos eléctricos aplicados 
na pele do utilizador, através de umas luvas especiais com eléctrodos nos dedos. 
O computador portátil é usado para controlar todo o hardware, calcular a 
informação de distância com ajuda do sistema de visão, adquirir a posição do 
utilizador através do GPS, a direcção em que o utilizador se desloca através da 
bússola digital e dar toda essa informação ao utilizador através da unidade TENS. 
Um esquema exemplificativo do sistema pode ser visto na Figura 13. 

 

Figura 13 -Componentes principais do sistema ENVS. (Fonte: [Meers S. et al., 2004]) 

A Figura 14 mostra o painel de controlo do sistema ENVS. No canto 
superior esquerdo pode-se ver uma imagem típica, obtida do sistema de visão. À 
sua direita pode-se ver a informação de disparidade, calculada com a ajuda das 
duas câmaras [Banks J. et al., 1997]. Abaixo, à esquerda, podem-se ver os níveis 
de estímulo que estão a ser transmitidos ao utilizador, através dos eléctrodos 
presentes nas luvas. 
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Figura 14 -Painel de controlo do sistema ENVS. (Fonte: [Meers S. et al., 2004]) 

Para interpretar a informação fornecida pelas luvas o utilizador imagina o 
cenário em frente a ele, na direcção em que os seus dedos estão a apontar (ver 
Figura 12). A estimulação sentida em cada dedo é directamente proporcional à 
distância a que os obstáculos estão, na direcção em que o utilizador se move. 
Quando um determinado ponto de interesse se encontra na proximidade do 
utilizador, a informação relativa à orientação do utilizador relativamente a esse 
ponto é dada através do dedo que está nessa direcção. 

2.3.2.6 Stereo-Vision System for the Visually Impaired 

Este protótipo foi desenvolvido por [Zelek J. et al., 1999] para ultrapassar a 
barreira que a deficiência visual representa. O protótipo é composto por um 
computador portável pelo utilizador, duas câmaras USB que, conjuntamente, 
formam um sistema de visão estéreo e um sistema de feedback para o utilizador. 
Alguns destes elementos podem ser vistos na Figura 15 e na Figura 16.  

 

Figura 15 -Sistema de visão estéreo. (Fonte: [Zelek J. et al., 1999]) 
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Figura 16 -Sistema de feedback táctil. (Fonte: [Zelek J. et al., 1999]) 

A distância do utilizador aos objectos à sua frente é indicada através dos 
actuadores presentes na luva. Cada dedo corresponde a uma das direcções 
disponíveis, em frente do utilizador, como pode ser visto na Figura 17. 

 

Figura 17 -Correspondência entre cada dedo da luva e as direcções. (Fonte: [Zelek J. et al., 1999]) 

O mesmo autor propôs um novo sistema para auxiliar pessoas cegas, 
conceptualmente idêntico ao anterior, mas com melhorias em diversos aspectos. 
Este projecto é descrito em seguida. 

2.3.2.7 Seeing by touch (haptics) for wayfinding 

Este sistema tenta dar ao utilizador informação de distância ao utilizador, 
desde 1 a 10 metros à sua frente e com um campo de visão de 70º, com recurso a 
visão por computador [Zelek J., 2005]. 

O sistema de visão é composto pela câmara estéreo Bumblebee, da Point 
Grey Research. A informação é dada ao utilizador através de um interface táctil, 
montado em luvas. A intensidade de vibração é directamente proporcional à 
distância aos objectos presentes na cena, ou seja, quanto mais próximo estiver o 
obstáculo, mais forte será a vibração. O sistema é controlado na sua totalidade por 



- Capítulo 2 - 

39 
 

um computador portátil capaz de ser facilmente transportado pelo utilizador, 
como se pode ver na Figura 18. 

 

Figura 18 -A) Sistema táctil  B) Indicações a dar ao utilizador  C) Sistema em uso. 

(Fonte: [Zelek J., 2005]) 

Os esforços feitos pelo autor foram concentrados na implementação de 
técnicas de visão por computador, para detecção de obstáculos e reconhecimento 
de padrões de diversos objectos, incluído reconhecimento de rostos. A imagem 
com a componente de profundidade é obtida pela câmara estéreo Bumblebee, que 
é pré-calibrada e é usada para localizar objectos e alterações no terreno. O mapa 
de profundidade foi dividido em três colunas idênticas. O valor mínimo dos dois 
terços superiores de cada coluna é usado para representar a direção (esquerda, 
frente e direita). Para classificar o terço inferior de cada coluna foi usado o 
algoritmo de Maximização da Expectância [Dempster M. et al., 1977]. Para o 
reconhecimento facial foram usadas técnicas que recorrem a classificadores 
múltiplos, em tempo real [Wu H., Zelek J., 2005]. Foi também implementada uma 
técnica para fazer um reconhecimento visual do ambiente. Esta técnica consiste 
em encontrar determinadas características na imagem e efectuar uma filtragem 
baseada num método denominado Steerable Pyramid [Simoncelli E. et al., 1995]. 
De acordo com o autor, o sistema é capaz de classificar quatro tipos de ambiente: 
exterior em parque, exterior urbano, interior em escritório e interior em corredor. 
Para fazer esta classificação são procuradas na imagem características tais como a 
presença de sinais de trânsito, árvores no passeio, etc. 

2.3.2.8 SmartEyes 

O objectivo principal do projecto SmartEyes é contribuir para o aumento das 
capacidades de reconhecimento visual do ambiente das pessoas com deficiência 
visual, uma vez que tenta actuar como uma substituição da visão humana 
[Hadjileontiadis L. et al., 2003]. Este projecto foi desenhado para resolver tanto os 
problemas de orientação como de navegação de cegos, para fornecer informação 
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de modo a que o utilizador seja capaz de construir um mapa mental do ambiente 
local e para dar informações de rotas e direções a tomar para chegar a um destino. 
O sistema demonstra uma grande imunidade ao ruído introduzido pelos sensores, 
contaminação dos dados de localização provenientes do GPS e dos sinais das 
câmaras, sensores de ultra-sons, etc. Para obter esta imunidade foram usados 
algoritmos de redução de ruído. Ao mesmo tempo, o sistema é passível de ser 
transportado facilmente pelo utilizador, leve, consome pouca energia e usa 
tecnologias padrão. 

A Figura 19 apresenta uma visão global do projecto SmartEyes na forma de 
diagrama de blocos. Pode-se ver que, na globalidade, o sistema é composto por 
duas partes principais: um módulo de orientação e um módulo de navegação. 
Cada um deles é composto, consequentemente, por três unidades: uma unidade de 
aquisição, uma unidade de controlo e uma unidade de interface com o utilizador. 

 

Figura 19 -Diagrama de blocos do sistema SmartEyes. (Fonte: [Hadjileontiadis L. et al., 2003]) 

O módulo de orientação é composto por três unidades: a unidade de 
aquisição, unidade de controlo e unidade de interface. A unidade de aquisição do 
módulo de orientação obtém a localização actual do utilizador através de uma 
antena de GPS com ligação Bluetooth. Este tipo de ligação reduz a quantidade de 
ligações físicas entre os vários componentes do sistema. Além disso, o sistema é 
de dimensões reduzidas, é leve e a bateria oferece bastante autonomia. A unidade 
de controlo do módulo de orientação é composta por um dispositivo portátil HP 
Jornada 568, no qual se destaca a capacidade de ligação de dados e ligação por 
Bluetooth. As funções principais desta unidade são recolher dados de localização 
da antena de GPS, validar a posição obtida através de uma consulta ao mapa 
digital armazenado numa base de dados local e planear a rota entre dois pontos 
escolhidos pelo utilizador. Antes de usar a posição obtida pelo GPS, esta 
informação é tratada de forma a eliminar erros e ruído. A base de dados local 
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armazena dados tais como a caracterização das ruas, quantidade de tráfego, tipo 
de pavimento, passeios pedestres, etc. Para criar a rota entre os dois pontos 
escolhidos pelo utilizador, é usado o algoritmo [Dijkstra E.W., 1959]. A unidade 
de interface do módulo de orientação é usada para disponibilizar uma 
comunicação simples e flexível com o utilizador. É usado um pequeno 
auscultador (Ericsson HBH-20). Com esta configuração o utilizador pode ao 
mesmo tempo receber informações do sistema e sons do ambiente envolvente. A 
unidade de interface envia alertas áudio acerca de pontos de interesse próximos do 
utilizador, tais como estações de autocarro, nomes de ruas e outros pontos de 
interesse predefinidos pelo utilizador. O utilizador faz pedidos ao sistema através 
de teclas pré-programadas para o efeito na unidade de controlo (HP Jornada). 

O módulo de navegação é composto por três unidades, de forma semelhante 
ao módulo de orientação, ou seja: unidade de aquisição, unidade de controlo e 
unidade de interface. A unidade de controlo do módulo de navegação adquire 
dados dos vários sensores. São usados dois tipos de sensores: visão e ultra-sons. O 
sistema de visão é composto por duas pequenas câmaras USB e dois sensores de 
ultra-sons (Figura 20). 

 

Figura 20 -(a) Câmara USB   (b) Sensores de ultra-sons. (Fonte: [Hadjileontiadis L. et al., 2003]) 

As duas câmaras são usadas para criar um sistema de visão estéreo que 
permite obter informação de profundidade no campo de visão próximo. As 
câmaras foram montadas numa estrutura rígida formada por uma barra cilíndrica 
de Plexiglass e fixadas a cerca de 20cm uma da outra (entre lentes). Os sensores 
de ultra-sons também foram montados na barra de Plexiglass. Esta estrutura pode 
ser vista na Figura 21. 
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Figura 21 -(a) Sistema de visão estéreo   (b) O sistema de visão e os sensores de ultra-sons. 

A unidade de controlo do módulo de navegação está implementada no 
dispositivo responsável pela unidade de controlo do módulo de orientação. A 
principal função desta unidade é calcular a distância dos elementos do ambiente 
ao utilizador. Este cálculo, efectuado neste dispositivo móvel ainda não é feito em 
tempo real, mas o mesmo processo num computador de secretária, com mais 
recursos apresenta essa capacidade. Após o cálculo de profundidade é aplicado 
um algoritmo de segmentação e o sistema decide o tipo de instrução a dar ao 
utilizador, com base na disposição dos objectos na cena. As indicações 
disponíveis são: esquerda, diagonal-esquerda, frente, diagonal-direita e direita 
(Figura 22).  

 

Figura 22 -Grelha de segmentação usada para decidir a indicação a dar ao utilizador. 

(Fonte: [Hadjileontiadis L. et al., 2003]) 

L: Esquerda (left); LD: Esquerda-Diagonal (left diagonally); S: Frente (straight); RD:Direita-Diagonal 

(right diagonally): R: Direita (right) 

Outra função da unidade de controlo é gerir a utilização dos sensores de 
ultra-sons. Estes são usados para obter indicações de distância aos objectos 
quando as condições de iluminação são fracas, substituindo o sistema de visão. A 
unidade de interface do módulo de navegação, que pode ser vista na Figura 23, 
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usa pequenos motores vibratórios para fornecer indicações sobre a localização de 
objectos próximos do utilizador. Este interface é portável, leve, tem estrutura 
flexível e o tamanho é ajustável e usa cinco pequenos vibradores, correspondendo 
às cinco respostas do sistema de controlo. 

 

Figura 23 -(a) Motor usado na interface do módulo de navegação   (b) Parte interior do dispositivo de 

interface. (Fonte: [Hadjileontiadis L. et al., 2003]) 

No desenvolvimento deste projecto foram ainda desenvolvidas outras 
ferramentas que aumentam a eficácia global do sistema. O módulo SmartHelp 
fornece um interface de voz, com o qual o utilizador pode invocar comandos de 
planeamento de rotas e para retornar indicações áudio, com base em intrusões pré-
gravadas. O SmartMapCreator para criar mapas digitais que contêm informação 
personalizada ao utilizador cego. O SmartViewer é usado para testar a qualidade 
do sinal GPS recebido e fazer uma representação gráfica da posição num mapa 
digital. Isto pode ser feito em tempo real ou em modo de simulação. 

2.4 Conclusão 

Neste capítulo foi feito um estudo do estado da arte no campo dos sistemas 
de auxílio à navegação. Os sistemas actuais dividem-se em dois grupos, os que 
fornecem informação de contexto, de características ou elementos acerca do 
ambiente que rodeia o utilizador e os que apenas dão indicação de orientação. 
Também se pôde verificar que tipos de interfaces são mais usados neste tipo de 
sistemas.
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3 
3 Protótipo SmartVision 

O trabalho realizado no âmbito desta dissertação de mestrado foi 
desenvolvido como parte de um projecto de âmbito mais alargado, cujo objectivo 
principal é desenvolver um sistema que assista a navegação de pessoas com 
dificuldades visuais de modo a que estas se possam deslocar dentro de uma área 
conhecida, recebendo informação de contexto. Este sistema, denominado 
“Projecto SmartVision” está a ser desenvolvido na Universidade de Trás-os-
Montes e Alto Douro (UTAD) e visa permitir a navegação de pessoas com 
limitações visuais até uma localização desejada, evitando obstáculos e recebendo 
informações acerca de pontos de interesse (POI) na sua proximidade, 
nomeadamente edifícios e passadeiras, dentro do Campus da UTAD [Fernandes et 
al., 2010a]. Este projecto é financiado pela Fundação para a Ciência e 
Tecnológica (SmartVision PTDC/EIA/73633/2006) sendo os dois principais 
parceiros a UTAD e a Universidade do Algarve. O trabalho desenvolvido no 
âmbito do projecto SmartVision, que se apresenta neste capítulo foi realizado na 
UTAD. 

Como podemos observar na Figura 24, o sistema está estruturado numa 
forma modular, permitindo integrar as várias tecnologias no seu desenvolvimento, 
recorrendo às vantagens de cada uma delas e reduzindo as limitações que o 
ambiente impõe aos utilizadores. 
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Figura 24 -Estrutura modular do Protótipo SmartVision 

3.1 Arquitectura 

Como já foi referido, o protótipo desenvolvido foi projectado de forma 
modular, garantindo uma certa abstracção entre os vários módulos que o 
constituem. Funcionando em conjunto, os módulos trocam informações que têm 
como resultado a orientação do utilizador num espaço cujas características, após 
um levantamento exaustivo, foram armazenadas num sistema de informação 
geográfica. Para melhor entendimento, as secções seguintes fazem uma 
explicação mais pormenorizada de cada um dos módulos. 

3.1.1 Módulo Decisor 

Este é o módulo central, responsável por integrar e gerir a integração entre 
os outros módulos, permitindo que estes comuniquem correctamente entre si. É 
ainda da sua responsabilidade a recepção de comandos enviados pelo utilizador, 
através de um pequeno teclado com 5 botões e a tomada de decisões relativamente 
à informação que é recebida dos restantes módulos e que será fornecida ao 
utilizador. 

3.1.2 Módulo de Interface 

O Módulo de Interface permite a interacção bidireccional entre o utilizador e 
o módulo central, o decisor. Para receber informações, o utilizador dispõe de dois 
métodos, o primeiro recorre a um sintetizador de voz, que irá transformar a 
informação textual, enviada pelos restantes módulos para o módulo decisor, em 
voz facilitando assim a sua aquisição por parte do utilizador. O segundo método 
recorre a actuadores de vibração, com os quais é possível interagir com o 
utilizador através do tacto. Este tipo de interacção é de extrema importância uma 
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vez que o utilizador alvo deste sistema já se encontra limitado devido à perda da 
visão, sendo necessário limitar o recurso à sua audição para a transmissão de 
informação supérflua e desnecessária. Para que o utilizador possa interagir com o 
módulo decisor é-lhe fornecido um pequeno teclado constituído por 5 botões, 
separados entre si, de forma a poderem ser facilmente identificados pelo cego. 
Através dos botões é possível navegar pelos menus disponibilizados pelo módulo 
decisor, programar rotas e solicitar informação sobre um determinado POI. 

O utilizador interage directamente com o Módulo Decisor e, tal como já foi 
referido, todos os outros módulos são independentes entre si. Desta forma é 
possível que o sistema funcione mesmo quando um ou mais dos seus módulos não 
estão presentes, ou por razões técnicas não estão operacionais. Considere-se como 
exemplo a indisponibilidade de sinal GPS válido dentro de um edifício. Neste 
caso o GPS não pode ser utilizado mas é possível recorrer ao Wi-Fi, que irá 
desempenhar um papel semelhante. Assim, recorrendo à redundância, é possível 
aumentar a fiabilidade do sistema. 

3.1.3 Módulo de GIS 

Neste subcapítulo apresenta-se o módulo de GIS (Geographic Information 
System) [Almeida J. et al, 2009] e a forma como este interage com as aplicações 
cliente (protótipo SmartVision). 

Dado que existem módulos que nem sempre estarão disponíveis, como é o 
caso do WIFI e do GPS, a Informação necessária para a navegação deve ser 
armazenada no protótipo do SmartVision utilizado pelo cego (aplicação cliente). 
Assim, é possível aceder à informação independentemente do cenário, exterior ou 
interior, sem que seja necessário fazer um pedido à base de dados. A actualização 
da informação GIS no protótipo SmartVision é feita quando existe ligação à 
internet através de webservices. 

A informação dos diferentes elementos é armazenada em mapas digitais 
[ESRI, 1998] e numa base de dados MySQL. Para a distribuição de informação 
geográfica foi adoptada uma arquitectura cliente/servidor, three-tier ou n-tier 
[Peng T. et al, 2006]. Neste modelo, a aplicação cliente (protótipo smartVision) 
fica dotada de capacidade para fornecer ao utilizador informação geográfica. 
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Foi também desenvolvida uma aplicação Web para fazer a gestão da 
Informação geográfica armazenada no servidor. Um esquema simplificado da 
arquitectura global apresenta-se na Figura 25. 

 

Figura 25 -Arquitectura global do módulo de GIS. 

O servidor de GIS armazena informação detalhada do campus da UTAD, 
tendo sido, nesta fase, georreferenciada informação para apoio à navegação no 
exterior. As características georreferenciadas que se encontram armazenadas no 
servidor GIS são: 

Ruas	   Edifícios	   Acessos	  a	  
ruas	  

Paragens	  de	  
autocarro	  

Parques	  de	  
estacionamento	  

Sinais	  de	  
trânsito	  

Passadeiras	  
para	  peões	  

Número	  de	  lugares	  nos	  
parques	  de	  

estacionamento	  

Zonas	  
verdes	  

Infra-
estruturas	  de	  
desporto	  

Pontos	  de	  acesso	  à	  
web	  

Tabela 1 –Características georreferenciadas no servidor GIS. 

3.1.4 Módulo de Navegação 

É da responsabilidade do Módulo de Navegação o planeamento da rota a ser 
seguida, bem como da informação que será disponibilizada relativamente aos POI 
que rodeiam o utilizador num determinado momento. De modo a permitir a 
navegação, este módulo recebe dados através do Módulo Decisor, que por sua vez 
os obtém a partir de duas fontes distintas, o módulo de GIS (Geographic 
Information System), e o Módulo de Localização. Para obter os mapas e os POI 
que estão guardados no servidor GIS, o Módulo Decisor faz um pedido baseado 
nas coordenadas fornecidas pelo Módulo de Localização e consulta a informação 
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que tem disponível localmente. A informação geográfica relativa à zona para onde 
o utilizador se irá deslocar é previamente carregada a partir do servidor GIS e 
descarregada numa base de dados local. Assim, o servidor GIS funciona como um 
repositório de Informação Geográfica, permitindo a sua actualização e a 
disponibilização de informação para o sistema cliente SmartVision. A informação 
obtida é então passada para o Módulo de Navegação que a irá analisar e tratar. 
Após este último passo, a informação já processada pelo Módulo de Navegação é 
passada ao Módulo Decisor e este, por sua vez e de acordo com a situação 
específica em que o utilizador se encontra, irá ou não fornecê-la ao utilizador, 
sendo que o fornecimento automático de informação recorrendo à audição do 
utilizador é limitado a mensagens de perigo iminente. A informação contida no 
servidor no servidor GIS é vital para o bom funcionamento do sistema, uma vez 
que toda a navegação é feita recorrendo a esta informação, logo quanto mais 
fiável e precisa for, menos propenso a falhas será o sistema. 

3.1.5 Módulo de Localização 

Este é um módulo cuja função principal é calcular a posição do utilizador 
(em coordenadas geográficas). Este módulo está constantemente a enviar as 
coordenadas geográficas referentes à localização do utilizador, permitindo que o 
Módulo Decisor tenha sempre uma localização actualizada. Este módulo funciona 
tanto no exterior como no interior dos edifícios. Para a localização no exterior as 
tecnologias utilizadas são o GPS (Global Positioning System), o RFID (Radio-
Frequency Identification), que recorre a tags passivas colocadas no chão e a visão 
por computador, que utiliza marcas fiduciais pintadas no chão. Estas duas últimas 
tecnologias são utilizadas tanto no exterior como no interior. No interior dos 
edifícios é ainda utilizada a rede Wi-Fi (Wireless Fidelity) que, através da 
triangulação dos Pontos de Acesso obtém a localização do utilizador. O recurso a 
esta tecnologia deve-se ao facto de que o sinal de GPS é muito degradado dentro 
dos edifícios, ou mesmo inexistente. A cada uma destas tecnologias, designadas 
de sub-módulos, é atribuído um grau de precisão previamente obtido pela 
realização de testes. Quanto maior for o grau de precisão, mais prioridade terá a 
informação gerada pelo sub-módulo, sendo esta considerada a prioritária e a que 
será tratada pelo Módulo de Localização e enviada para o Módulo Decisor. Deve-
se referir que as prioridades podem sofrer alterações de acordo com a localização 
real do utilizador e da disponibilidade dos sub-módulos. Considere-se como 
exemplo o GPS e o WI-FI, se o utilizador se encontrar dentro de um edifício o 



50 

WI-FI terá prioridade sobre o GPS; caso o utilizador circule no exterior, as 
prioridades são invertidas. 

3.1.6 Módulo de Visão 

O Módulo de Visão [Fernandes H. et al., 2010b] fornece instruções de 
orientação, através do reconhecimento de marcas características e previamente 
colocadas no pavimento, garantindo-se assim que o utilizador é guiado para uma 
determinada rota sem que este seja exposto a perigos desnecessários. Pretende-se 
também que o sistema utilize visão estereoscópica, obtida com recurso a um 
sistema de visão com duas câmaras montadas no peito do utilizador, Figura 26. 

 

Figura 26 -Colocação do sistema de visão estéreo no utilizador. 

Estas câmaras permitem a recolha de informação relativamente à 
disparidade dos objectos presentes nas imagens e a criação de um mapa de 
profundidade, possibilitando assim que o sistema saiba qual a distância entre o 
utilizador e as marcas que estão no campo de visão das câmaras.
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4 
4 Sistema de orientação de cegos usando visão por 

computador 

Depois do estudo de sistemas de orientação destinados a pessoas com 
deficiência visual conclui-se que, genericamente, a abordagem ao problema passa 
pela detecção de características de interesse presentes no ambiente, o uso de um 
mecanismo de decisão e resposta ao utilizador de modo a que ele receba 
indicações acerca de como se movimentar, face aos elementos em seu redor. 

Para o desenvolvimento do sistema de visão do protótipo SmartVision a 
abordagem foi semelhante à abordagem dos sistemas estudados. A principal 
diferença reside no facto de que as características a detectar na imagem não são 
naturais, isto é, não são características que as pessoas sem qualquer problema de 
visão usam inconscientemente, como resultado do processo de aprendizagem 
natural, mas são antes marcas conhecidas, colocadas no pavimento, que criam 
rotas (linhas) seguras, pré-determinadas. Inicialmente foram consideradas marcas 
circulares, invariantes à rotação que podem apresentar em relação ao utilizador 
consoante o ângulo com que este se aproxima delas. Estas marcas são pintadas no 
pavimento usando tinta reflectora, do mesmo tipo que é usada para fazer as 
marcações de sinalética horizontal na estrada. Para detectar as marcas circulares 
colocadas no pavimento é usado um algoritmo de detecção de círculos [Shapiro, 
2001]. Uma segunda abordagem consistiu no uso de uma biblioteca de 
processamento de imagem, o [ARToolKit, 2009], que faz o reconhecimento 
automático de padrões. Esta ferramenta também requer a presença de marcas 
conhecidas nas imagens capturadas e permite o reconhecimento de diferentes 
tipos de marcas, em tempo real. 
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Conjugando o uso do sistema de visão com a disponibilidade dos outros 
módulos do protótipo SmartVision, descrito no capítulo anterior é possível dar, 
além de informações de orientação, informações de contexto dos elementos 
existentes em redor do sujeito. Com esta informação é possível detectar a 
presença de pontos de interesse no campo de visão. Esta última funcionalidade, 
embora não abordada directamente neste trabalho, é uma ideia para trabalho 
futuro, como será explicado mais adiante, em secção própria neste capítulo. 

4.1 Visão por computador 

A visão por computador tem sido o alvo de muitos estudos e tem tido 
grandes desenvolvimentos nos últimos anos. Têm-se criado sistemas de 
vigilância, sistemas de controlo de qualidade e, especialmente no campo da 
acessibilidade, têm-se usado sistemas de visão por computador como substitutos 
da visão humana. Apesar de não haver ainda nenhum sistema que substitua 
completamente a visão, como foi abordado no capítulo 2, já foram criados 
sistemas que auxiliam os utilizadores, fazendo o reconhecimento visual de 
determinadas características no ambiente que o rodeia. A existência de um sistema 
de visão por computador requer a existência de sensores de visão artificial, 
digitais. No entanto estes sensores captam uma grande quantidade de dados, que 
em bruto não tem significado. Para se extrair informação com significado é 
necessário tratá-la convenientemente. Pode-se, portanto, considerar um sistema de 
visão por computador um sistema que permite obter e processar dados do 
ambiente recorrendo ao uso de sensores de visão e que pelo uso de técnicas, ou 
algoritmos, de processamento da imagem capturada permite fornecer ao utilizador 
informação com significado. 

4.1.1 Visão Estéreo 

O tipo de informação que se pode obter de um sistema de visão por 
computador é muito variado. Podem-se, por exemplo extrair informações sobre a 
localização de um objecto, informações acerca do tipo de ambiente ou mesmo 
estimar a distância de um objecto ao sistema de visão. Esta última aplicação dos 
sistemas de visão é um uso que para os humanos e muitos animais é familiar. É a 
percepção tridimensional do mundo à nossa volta (Figura 27). Com esta 
capacidade é possível estimar a distância dos vários objectos da cena, ou mesmo a 
distância relativa entre eles. 
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Figura 27 -Percepção tridimensional de objectos no ambiente. 

Esta capacidade é obtida através do sistema de visão estéreo que o Homem 
possui, obtendo essa percepção através do cruzamento de informação proveniente 
de duas vistas relativas da mesma cena. Com duas vistas relativas do mesmo 
objecto verifica-se que quanto mais próximo este estiver do ponto médio de 
observação, maior será a diferença de localização deste em cada imagem. Quanto 
mais longe estiver o objecto, maior será a convergência da sua localização na 
imagem para um ponto. Em geometria este ponto é chamado de “ponto de fuga”, 
como é exemplificado na Figura 28 pela sigla PF. 

 

Figura 28 -Ponto de fuga numa vista perspectiva. 

Usando dois sensores de visão, artificiais, também é possível extrair esta 
informação. Como se pode ver na Figura 29 é possível, a partir de duas vistas 
relativas da mesma cena, gerar um mapa de disparidade que contém informação 
acerca da distância a que os objectos se encontram do sistema de visão. 

(a)  (b)  
Figura 29 -(a) duas vistas diferentes da mesma cena (b) mapa de disparidade correspondente. 
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A distância obtida é inversamente proporcional à disparidade. Na Figura 29 
(b) os pixéis com maior valor de intensidade (mais claros) indicam que o objecto 
está mais próximo do sistema de visão. Pixéis mais escuros indicam que o objecto 
está mais afastado do sistema de visão. 

4.1.2 Sistema Bumblebee2 

Existem no mercado algumas soluções capazes de capturar imagens de 
várias câmaras de forma síncrona e extrair informação 3D. Um exemplo deste tipo 
de sistema é o sistema Bumblebee2, desenvolvida pela Point Grey Research 
(Figura 30). Este sistema é composto por duas câmaras digitais Sony CCD, pré-
calibradas, com distância entre lentes de 12 centímetros, um interface FireWire 
para comunicação do sinal de vídeo em alta velocidade e um pacote de 
desenvolvimento de software (FlyCapture SDK e Triclops SDK) em C/C++ [PGR, 
2009]. Uma das grandes vantagens deste sistema é que a informação de calibração 
é carregada previamente para o hardware presente na câmara, deixando ao cargo 
do software presente no computador as tarefas de correcção da imagem e cálculo 
das coordenadas XYZ. 

 

Figura 30 -Sistema de visão estéreo Bumblebee 2. (Fonte: [PGR, 2009]) 

O FlyCapture SDK é uma biblioteca com funções de captura de imagens e 
para controlo da câmara. As imagens podem ser capturadas com diferentes 
resoluções, implicando diferentes taxas de aquisição. Por exemplo, segundo o 
fabricante, usando uma resolução de 640x480 pixéis a aquisição é feita a uma taxa 
de 48 imagens por segundo; com uma resolução de 1024x768 pixéis a aquisição é 
feita a uma taxa de 20 frames por segundo. O ganho e a velocidade do obturador 
podem ser definidas manualmente ou em modo automático. O Triclops SDK 
possui funções para o cálculo de disparidade entre as duas vistas relativas e a 
correcção das imagens capturadas. A unidade usada para processar as imagens, 
com o auxílio dos dois SDK descritos, foi um computador portátil de pequenas 
dimensões com interface FireWire, CPU Intel Core Duo 2.4GHz e 2 Gb de 
memória RAM. O sistema de visão Bumblebee2 será colocado ao nível do peito 
do utilizador, como se exemplifica na Figura 31. 
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Figura 31 -Zona de colocação do sistema visão estéreo Bumblebee2. 

Apesar de neste trabalho não ser usada a informação de disparidade, foi este 
o sistema de visão escolhido para a implementação prática uma vez que este é um 
trabalho que terá continuação fora do âmbito desta dissertação. Deste modo este 
sistema, além dos objectivos que se prestou a atingir no âmbito desta dissertação, 
poderá fornecer outro tipo de informações tais como a indicação de distância a 
objectos eventualmente reconhecidos nas imagens capturadas, juntamente com a 
indicação da trajectória que deve seguir. 

4.2 Detecção de marcas circulares 

Dado que o objectivo principal do trabalho é dar instruções de orientação a 
pessoas cegas usando visão por computador, o sistema de visão deve ser capaz de 
detectar características relevantes no ambiente e ajudar o utilizador a seguir e 
manter rotas seguras, tais como passeios pedestres ou passadeiras. Para atingir 
este objectivo, as marcas a detectar devem ter características específicas e 
constantes que ajudem o sistema a manter o utilizador no caminho correcto, ou 
corrigir o seu movimento quando este começa a desviar-se do percurso óptimo. 
De modo a simplificar a detecção das características que desejam encontrar na 
imagem usaram-se, numa primeira abordagem, marcas circulares colocadas no 
pavimento, formando uma linha imaginária que deve ser seguida pelo utilizador. 
Devido ao tamanho da imagem capturada nesta implementação (512x384 pixéis), 
foram testados diversos tamanhos para o círculo (Figura 32),  tentando não alterar 
em excesso o aspecto visual do passeio nem comprometer a forma como a marca 
aparece na imagem. Optou-se por uma implementação com marcas de 15 
centímetros de raio. 
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raio=12cm raio =13cm raio =14cm raio =15cm 

Figura 32 -Exemplos de imagens adquiridas com marcas de diferentes raios 

A escolha da forma circular para as marcas prendeu-se com o facto de que 
quando o sistema de visão vê a marca, a sua posição é indiferente para a sua 
detecção, em termos de rotação face ao utilizador. Isto simplifica bastante os 
passos subsequentes à aquisição uma vez que se pretende um sistema que além de 
fiável, seja rápido. Deste modo elimina-se o processamento requerido para a 
correcção que seria necessário fazer no caso se a forma se apresentar com rotação 
face ao modelo pré-definido no sistema. 

4.2.1 Pré-processamento da imagem 

Uma vez que os algoritmos de detecção de características têm, na maioria 
dos casos, passos cíclicos e/ou recursivos, elementos indesejados na imagem 
podem implicar reduções de performance. Habitualmente, antes de aplicar 
algoritmos deste tipo é aplicado à imagem um pré-processamento para aumentar a 
performance e garantir que a informação que se pretende obter é extraída com 
sucesso e é fiável. Considere-se como exemplo a imagem adquirida pelo sistema 
de visão, apresentada na Figura 33. 

 

Figura 33 -Imagem de exemplo com marcas circulares. 

O pré-processamento da imagem seguiu os seguintes passos: recorte da 
região de interesse (crop), conversão para níveis de cinzento (gray-level), 
binarização (binarization) e detecção de arestas (edge detection). 



- Capítulo 4 - 

57 
 

4.2.1.1 Recorte da região de interesse 

Este passo é efectuado para eliminar regiões da imagem onde a marca não 
estará presente ou, no caso de estar muito afastada, não será reconhecida como 
segura para fornecer informação ao utilizador. Assim, apenas é considerada a 
porção da imagem capturada mais próxima do utilizador, como se exemplifica na 
Figura 34. 

 

Figura 34 -Máscara de corte. 

Como a figura mostra, em termos de largura a máscara de corte apenas 
considera 50% da largura como região de interesse, centrando o corte no valor 
médio da largura da imagem. Em termos de altura, a máscara de corte apenas 
considera como região de interesse uma porção 60% da altura, partindo da base 
inferior da imagem. 

4.2.1.2 Conversão para níveis de cinzento 

Este é um passo bastante comum em aplicações de processamento de 
imagem, uma vez que permite reduzir a quantidade de dados a analisar para um 
terço do tamanho original, sem perder informação acerca dos objectos nela 
presentes. Isto é feito dispensando as componentes de cor e considerando apenas a 
componente de intensidade. O sistema de cores RGB (sigla que representa a 
expressão inglesa red, green, blue) é um sistema de cores aditivas, formado pelas 
cores Vermelho, Verde e Azul. A mistura pesada destes componentes permite 
produzir outras cores. Este é um sistema muito usado em monitores e televisões e 
esteve na origem do nascimento da televisão a cores. Numa imagem a cores do 
tipo RGB, existem 3 matrizes de informação, com as mesmas dimensões da 
imagem. As matrizes armazenam, em cada uma das suas células, os valores de 
cada uma das três cores primárias, como se pode ver na Figura 35. 
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Figura 35 -Componentes de uma imagem RGB. 

Considerando uma imagem que em vez das 3 matrizes, correspondentes aos 
3 canais, se possui apenas uma matriz que guarda a média das 3 componentes de 
cor, obtém-se uma imagem em nível de cinza com os valores de intensidade dos 
pixéis. Essa imagem contém apenas um terço da informação da imagem original, 
mas preserva a informação necessária acerca dos objectos presentes na imagem 
original. Na verdade, a única informação perdida é a informação de cor dos 
objectos. 

 

Figura 36 -Imagem recortada, convertida para escala de cinzentos. 

A Figura 36 mostra o resultado da conversão para níveis de cinzento da 
imagem recortada. Com os passos de pré-processamento aplicados até aqui, 
obtém-se uma imagem que ocupa apenas 30% dos pixéis (área) da imagem 
original e que, nessa região recortada, tem apenas 33% da informação devido à 
dispensa da informação de cor. Note-se que é mantida a informação necessária 
para detectar as características que procuramos na imagem, ou seja, as marcas 
circulares próximas do utilizador. 

4.2.1.3 Binarização 

Pode-se ver na imagem de exemplo que as marcas colocadas no chão são 
brancas e contrastam com o pavimento. Assim, para segmentar a imagem e 
destacar os círculos usa-se a técnica de binarização. Esta técnica tem como 
objectivo converter uma imagem que está em escala de cinzentos numa imagem 
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binária, ou seja, onde só existem as cores branca a preta. O resultado da aplicação 
desta técnica pode ser visto na Figura 37. 

 

Figura 37 -Imagem binarizada. 

Para implementar esta técnica começa-se por definir um valor de corte, 
dentro da escala de cinzentos. Percorrendo a imagem, pixel por pixel compara-se 
o valor de cada pixel com o valor de corte. Caso o valor do pixel em análise seja 
superior ao valor de corte, o pixel correspondente na imagem de saída será 
branco, caso contrário será preto. Se o valor de corte escolhido for muito alto, 
próximo do valor que equivale ao branco na escala de cinzentos, apenas 
aparecerão na imagem de saída os objectos muito claros presentes na imagem, 
eliminando todos os  outros (Figura 37). A partir deste momento só se considera 
que um pixel tem informação de interesse se for de cor branca. 

4.2.1.4 Detector de arestas 

Este é o último passo do pré-processamento aplicado à imagem adquirida. 
Não é obrigatório mas foi incluído para reduzir ainda mais a informação 
supérflua. Uma vez que o que queremos detectar na imagem são formas 
circulares, este passo foi implementado para deixar apenas o contorno das formas. 
Uma forma circular é composta por um círculo (ou aproximação de círculo) e por 
uma circunferência (ou aproximação a uma circunferência). Eliminado a 
componente “círculo” preserva-se a informação da forma circular, sem 
redundância de informação (Figura 38). 

 

Figura 38 -Resultados da aplicação do detector de arestas. 
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O detector de arestas usado na implementação do trabalho, foi o filtro de 
Canny [Nixon M. et al., 2008]. Este filtro detecta arestas encontrando máximos 
locais do gradiente, no espaço 2D (imagem). O gradiente é calculado utilizando a 
derivada de um filtro Gaussiano. 

Estes foram os passos considerados para pré-processamento da imagem. Os 
passos que se seguem são a detecção das marcas circulares e decisão da indicação 
de correcção de trajectória a dar ao utilizador. 

4.2.2 Transformada de Hough 

Existem várias técnicas para detectar a presença de formas geométricas 
numa imagem. Uma das mais robustas é a Transformada de Hough. Esta 
transformada pode ser usada para detectar qualquer forma geométrica que possa 
ser definida por equações paramétricas, como por exemplo linhas, círculos ou 
elipses. A ideia global é retirar de um conjunto de pixéis presentes numa parte da 
imagem os parâmetros que definem essa forma. Assim a Transformada de Hough 
pode ser usada para detectar os parâmetros de um círculo quando um conjunto de 
pontos desse círculo são conhecidos. 

Um círculo com raio R e centro (a,b) pode ser descrito pelas equações 
paramétricas: 

x=a+R.cos(θ) 

y=b+R.sin(θ) 

Quando o ângulo θ percorre os 360 graus, os pontos (x,y) traçam o perímetro 
de um círculo. Quando o valor de R é conhecido então o objectivo é procurar as 
coordenadas (a,b) que descrevem o seu centro. Fazendo uma analogia inversa, o 
possível local do ponto (a,b), que faz parte dos parâmetros do círculo que se 
pretende encontrar, pertence a um círculo de raio R centrado nos pontos (x,y). 
Estes pontos (x,y) são os pixéis da imagem que são candidatos a ser considerados 
como fazendo parte do círculo que se quer encontrar. O verdadeiro local onde se 
encontra o ponto (a,b) é comum a todos os círculos desenhados e pode ser 
encontrado num plano normalmente chamado “acumulador de Hough” (Figura 
39). 
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Figura 39 -Exemplo ilustrativo da implementação da Transformada de Hough. 

Na Figura 39, cada ponto candidato a pertencer ao círculo que se procura (à 
esquerda) gera um círculo no plano acumulador de Hough (à direita). Os círculos 
desenhados no plano acumulador intersectam-se no centro do círculo que se quer  
encontrar, de centro (a,b). Aplicando a Transformada de Hough à imagem pré-
processada obtêm-se resultados como os exemplificados na Figura 40. 

 

Figura 40 -Marca circular detectada na imagem (esquerda) e plano acumulador de Hough (direita). 

Nesta figura pode-se ver o ponto detectado como sendo o centro da marca 
circular colocada no chão e o plano “acumulador de Hough”, para este caso 
específico. Com as coordenadas do centro do círculo pode-se calcular a correcção 
de trajectória que o utilizador deve fazer para se manter na trajectória pretendida. 

4.2.3 Cálculo da correcção de trajectória 

Uma vez que o sistema de visão é colocado ao nível do peito do utilizador, 
logicamente este não aparece na imagem. Assumindo que o utilizador está 
localizado no ponto central da última linha da imagem, conhecem-se as 
coordenadas imagem do utilizador (Ponto P1) e da marca (Ponto P2), que será 
próximo destino no percurso. Assim é possível calcular o declive da recta (r) que 
une estes dois pontos (P1 e P2) e o valor do ângulo de inclinação β desta da recta, 
que deve recair no intervalo [0º;180º]\{90º}. O valor de desvio do utilizador em 
relação à marca (Figura 41) é dado, em graus, por: 

α=90-β 
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Figura 41 -Ângulo α  de desvio da trajectória correcta. 

Em vez de dar esta informação ao utilizador em valores absolutos, que pode 
apresentar dificuldades de percepção a pessoas cegas, optou-se por dar esta 
informação na forma de quantidade necessária de correcção, de acordo com 
intervalos pré-definidos. Assim, para um determinado valor de correcção são 
fornecidas indicações ao utilizador que lhe indicam se deve corrigir muito ou 
pouco a sua trajectória. Se o valor de correcção estiver abaixo de um determinado 
valor, pequeno, assume-se que o utilizador está a seguir a trajectória correcta e 
nenhuma indicação é dada, de forma a não perturbar o utilizador com informação 
supérflua. A Figura 42 representa graficamente os intervalos angulares que 
definem a quantidade de correcção que o utilizador deve aplicar. 

 

Figura 42 -Diagrama exemplificativo das quantidades de correcção possíveis a dar ao utilizador. 

De acordo com a figura, as indicações de correcção dividem-se em 3 
categorias, que definem 5 indicações de correcção possíveis, como se segue, 
considerando o valor absoluto dos ângulos que delimitam os intervalos: 

- Zona 1 (de 0º a 10º): nenhuma correcção é necessária; 
- Zona 2 (de 11º a 30º): pequena correcção é necessária (Esquerda ou 

Direita); 
- Zona 3 (de 31º a 90º): grande correcção é necessária (Muito-Esquerda ou 

Muito-Direita). 
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De acordo com a arquitectura do protótipo SmartVision, definida no capítulo 
3 desta dissertação, as indicações de correcção são dadas ao utilizador através do 
módulo de interface. 

4.2.4 Testes e resultados 

Para testar esta proposta de solução foram efectuados, em primeiro lugar, 
testes de performance. Foram colocadas várias marcas circulares no pavimento 
formando uma linha imaginária, como se pode ver na Figura 33, e foi 
contabilizado o tempo que o sistema necessitou para processar cada frame. Foi 
também verificado se em cada frame a marca circular era, ou não detectada. Um 
utilizador com visão natural fez o percurso de modo a que pelo menos uma marca 
estivesse sempre presente na imagem. Deste modo é possível verificar se o 
sistema consegue reconhecer as marcas, que se garantem estarem sempre 
presentes em todos os frames capturados. Foram obtidos os seguintes resultados 
para uma sequência de imagens: 

 

Tabela 2 -Tempos de processamento de cada frame com marca circular, em segundos. 

Como se pode ver na Tabela 2, o facto mais notório é que foram “perdidos” 
muitos frames, ou seja, houve muitas falhas na detecção dos círculos. Outra 
observação que pode ser feita é que o tempo que o sistema demora a processar 
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cada frame varia bastante. Na Figura 43 podemos ver a representação gráfica dos 
valores da Tabela 2. 

 

Figura 43 -Evolução temporal dos tempos de processamento de cada frame. 

Observando a representação gráfica dos valores obtidos nota-se a variação já 
referida nos tempos de processamento de cada frame apesar de também ser visível 
que os valores oscilam num intervalo relativamente fixo, de onde é possível retirar 
um valor médio de tempo de processamento de 0,30 segundos. Se não for 
considerado o primeiro frame, assumindo que neste tempo de processamento 
também está incluído o tempo que o sistema demora a inicializar parâmetros 
(como por exemplo o espaço acumulador de Hough), o valor médio do tempo de 
processamento é de cerca de 0,2 segundos. Este valor é relativamente aceitável 
uma vez que permite a indicação de correcções de trajectória em tempo útil, no 
caso de o círculo ser detectado com sucesso. O maior problema aqui prende-se 
com a existência de muitos frames “perdidos”, onde o sistema é incapaz de 
detectar os círculos. Este facto faz com que exista uma situação indesejada, em 
que o utilizador passa muito tempo sem qualquer indicação de correcção na sua 
deslocação. 

Os resultados obtidos neste teste sugerem que a forma circular, apesar de ter 
as vantagens óbvias de ser indiferente à rotação e poder ser descrita facilmente 
por equações paramétricas, é bastante sensível à deformação causada pela 
perspectiva, sendo facilmente “transformada” numa elipse. Deste modo deixa de 
ser passível de ser descrita por um conjunto de parâmetros que contém apenas um 
centro e um raio para necessitar de ser descrita por dois focos e dois raios, um 
menor e um maior, que são os parâmetros que descrevem uma elipse. Deste modo 
optou-se por usar marcas fiduciais que tenham parâmetros constantes, 
independentemente da deformação causada pela perspectiva. Esta implementação 
é descrita na secção seguinte. 
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4.3 Biblioteca ARToolKit 

Existem actualmente várias ferramentas disponíveis para o desenvolvimento 
de aplicações de visão por computador, em tempo real. Um campo bastante 
relevante é o campo da realidade aumentada, que combina o reconhecimento e 
seguimento de marcas em tempo real com a sobreposição de elementos virtuais na 
imagem capturada. Uma ferramenta muito usada actualmente neste domínio é o 
ARToolKit [ARToolKit, 2009].  O ARToolkit é uma biblioteca de software usada 
para criar aplicações de realidade aumentada em tempo real. Apesar da 
capacidade de desenhar elementos virtuais em imagens do mundo real ser uma 
característica que não é fundamental na criação do sistema de visão do protótipo 
SmartVision, a capacidade de detecção de marcas fiduciais em tempo real é de 
particular interesse. Esta ferramenta foi desenvolvida inicialmente pelo Dr. 
Hirozaku Kato da Universidade de Osaka, no Japão, e é actualmente suportada 
pelo Laboratório de Tecnologia de Interface Humano (HIT Lab.) das 
universidades de Washington, nos Estados Unidos, e de Canterbury, na Nova 
Zelândia. O facto de esta biblioteca ser código open source também é de grande 
importância neste tipo de implementações uma vez que é possível analisar todo o 
código-fonte e detectar a origem de erros, aquando do desenvolvimento. 

4.3.1 Detecção do marcador 

O ARToolKit adquire imagens do sistema de visão e procura em cada uma 
delas a presença de um marcador com um formato específico, um quadrado preto 
com um padrão ao centro. Neste processo, um dos passos efectuados pelo sistema 
é a binarização da imagem capturada. Esta técnica já foi abordada na secção 
4.2.1.3. Desta forma é possível aumentar a performance da detecção de contornos. 
Na Figura 44 vê-se um exemplo da marca usada na implementação deste trabalho 
e a estrutura em usada para guardar a informação acerca desta marca, em 
linguagem de programação C. 
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(a)    (b)  

Figura 44 -(a) Marca usada na implementação. (b) estrutura que representa a marca, em C. 

Quando a marca é detectada a ferramenta calcula a orientação da marca em 
relação ao utilizador e, em seguida, é verificado se o padrão presente na marca 
capturada corresponde ao que se pretende detectar. Finalmente, no caso de a 
marca presente na imagem ser a pretendida, é gerado o elemento virtual a ser 
sobreposto na imagem capturada. Na Figura 45 esquematiza-se este processo num 
diagrama de blocos. 

 

Figura 45 -Passos da análise de cada imagem capturada pelo ARToolkit. (Fonte: [ARToolKit, 2009]) 

Na implementação efectuada para o  trabalho exposto nesta dissertação, a 
sobreposição de elementos virtuais serve apenas para verificar se a marca está a 
ser correctamente detectada. A informação relativa à orientação da marca 
(rotação) não é usada neste trabalho. A posição da marca (coordenadas da 
imagem) é usada para calcular a indicação do valor de correcção a transmitir ao 
utilizador. Tal como já foi exposto na secção 4.2.3, assume-se que o utilizador é 
representado pelo pixel central da última linha da imagem. Com as coordenadas 
do utilizador e da marca é possível calcular o declive da recta que une estes dois 
pontos e o ângulo de inclinação associado a este declive, que deve estar no 
intervalo [0º;180º]\{90º}. A diferença entre o ângulo calculado e a referência de 
90º é usada para determinar a indicação de correcção a dar para se manter na 
trajectória correcta, como se pode ver na Figura 41. 
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4.3.2 Testes e resultados 

Para testar a implementação proposta nesta secção foram realizados dois 
tipos de teste, um à detecção correcta da marca ao longo de um percurso e outro 
para verificar se um utilizador consegue manter-se na trajectória correcta seguindo 
as indicações dadas pelo sistema. 

4.3.2.1 Detecção das marcas fiduciais 

Foi criado um percurso de teste, de cerca de 30 metros, dispondo marcas 
como a se encontra exemplificada na Figura 44. Em seguida um utilizador sem 
problemas de visão percorreu este percurso de modo a garantir que existem 
sempre marcas presentes no campo de visão do sistema. As marcas foram 
colocadas com um espaçamento de 1 metro entre cada marca. Este valor foi 
determinado verificando que é a distância necessária para que uma marca apareça 
no campo de visão do sistema assim que outra marca saia do campo de visão. Foi 
feita uma contagem relativa a dois parâmetros: o número de frames capturados e o 
número de frames em que foi detectada a marca com sucesso. A Tabela 3 
apresenta os resultados alcançados: 

 

Tabela 3 -Dados obtidos nos testes de reconhecimento das marcas. 

Pode-se obter uma indicação da proporção de tempo em que a marca é, ou 
não, reconhecida pelo sistema através da representação dos resultados obtidos 
num gráfico circular. 

 

Figura 46 -Marca reconhecida vs. marca não reconhecida, em percentagem. 
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Como se pode ver na Figura 46, verifica-se que em cerca de 80,9 por cento 
dos frames a marca é detectada pelo sistema. Este valor de sucesso de detecção 
pode ser aumentado se as marcas forem colocadas ligeiramente mais próximas 
umas das outras. Existe uma pequenina fracção de tempo entre o momento em que 
uma marca sai da imagem e outra surge para a suceder. A quantidade de frames 
sem marca é a responsável por este valor, e não uma constante falha de detecção 
das marcas pela ferramenta. Foi visto nos testes que, no caso da marca ser visível, 
esta era reconhecida muito rapidamente e sem perdas notórias. 

4.3.2.2 Seguimento da trajectória 

Neste teste foi usado o mesmo percurso de teste, ou seja, uma linha 
imaginária de cerca de 30 metros, formada pelas marcas fiduciais exemplificadas 
pela Figura 44. Tal como no teste anterior, as marcas tinham um espaçamento de 
1 metro, entre cada marca. Neste teste foi pedido a uma pessoa para percorrer o 
percurso de teste com os olhos vendados, seguindo as indicações de correcção 
fornecidas pelo sistema. Foram registados dados acerca do número de frames total 
adquirido pelo sistema de visão e do número de frames em que foi dada cada uma 
das cinco indicações de correcção, a saber: Muito-Esquerda, Esquerda, Correcto, 
Direita, Muito-Direita. Note-se que quando a trajectória seguida pelo utilizador 
está correcta, nenhuma indicação é fornecida ao utilizador de modo a não o 
sobrecarregar com excesso de informação. Os dados recolhidos apresentam-se na 
tabela que se segue: 

 

Tabela 4 -Resultados da contagem de frames com indicações de correcção. 

Neste teste o número total de imagens recolhidas pelo sistema de visão foi 
de 2449 imagens, verificando-se que, com os olhos vendados, o utilizador o 
utilizador foi capaz de manter a marca visível pelo sistema durante 
aproximadamente 75,3% do tempo em que se deslocou. Representando os dados 
recolhidos na forma de gráfico de barras, verifica-se que o número de frames em 
que cada indicação de correcção de trajectória foi dada ao utilizador e ao mesmo 
tempo conclui-se sobre a eficácia das indicações dadas.  
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Figura 47 -Proporções entre os vários tipos de indicação de correcção. 

Como se pode ver no gráfico representado na Figura 47 as indicações de 
correcção de trajectória mais comuns são as indicações de que o utilizador está 
perto da trajectória correcta, necessitando de correcção ligeira, e a indicação de 
que está deslocar-se correctamente. A porção de tempo em que o utilizador está 
em condições de se afastar perigosamente do caminho correcto é bastante inferior 
em relação à condição ideal, mais segura. 

4.4 Conclusão 

Neste capítulo foram descritas duas implementações do sistema de visão 
proposto para o protótipo SmartVision. Na primeira aborgadem recorreu-se à 
detecção de marcas de forma circular através da Tranformada de Hough. Na 
segunda abordagem recorreu-se ao uso de marcas fiduciais detectadas pelo 
software ArToolKit. Com base nos testes que foram efectuados às duas 
implementações do sistema de orientação baseado em visão por computador 
podem tecer-se alguns comentários relativamente a problemas que podem ser 
identificados e a melhorias que podem ser feitas, no sentido de reduzir ou, 
idealmente, eliminar as falhas. Esta análise será o alvo de foco do capítulo de 
“Conclusões e trabalho futuro”. 
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5 
5 Conclusões  

O trabalho proposto nesta dissertação tem como objectivo global a criação 
de um sistema de orientação de pessoas cegas, recorrendo a visão por computador. 
Neste trabalho não foram desenvolvidas novas técnicas, tendo-se optado por 
recorrer a técnicas já reconhecidas pelo meio científico, integrando-as numa 
abordagem dirigida para esta problemática. Para atingir os objectivos propostos 
foi feito um estudo de sistemas semelhantes de modo a perceber o estado da arte 
no campo dos sistemas de apoio à navegação de pessoas com deficiência visual. 
Com este estudo pode-se concluir que muitos esforços têm vindo a ser feitos no 
sentido de dar aos utilizadores informação contextual, acerca do ambiente que os 
rodeia, bem como instruções acerca de como se deslocarem até um ponto de 
interesse, desconhecido no seu mapa mental, através do recurso a sistemas de 
informação geográfica. Neste contexto é proposto um sistema, denominado 
SmartVision, cujo objectivo global é dar a utilizadores cegos a possibilidade de se 
moverem em ambientes desconhecidos, em ambientes interiores e exteriores, com 
a ajuda de um sistema simples, de fácil interacção. O trabalho realizado no âmbito 
desta dissertação centra-se no desenvolvimento do módulo de visão por 
computador. Neste capítulo é feita uma análise dos resultados obtidos pelas duas 
abordagens testadas para o sistema de visão e são, ao mesmo tempo, enunciadas 
melhorias a ser efectuadas como trabalho futuro. São também feitas sugestões 
acerca de futuras funcionalidades que podem vir a ser implementadas, tendo este 
trabalho como base. 

Relativamente à primeira abordagem, que consiste na detecção de marcas 
circulares brancas presentes no pavimento, o problema mais evidente tem a ver 
com a existência de muitos frames “perdidos”, onde o sistema é incapaz de 



72 

detectar os círculos. Este problema traduz-se na existência de uma situação muito 
indesejada, em que o utilizador passa muito tempo sem qualquer indicação de 
correcção na sua trajectória. Isto prende-se com o facto de a forma circular ser 
bastante deformada pela perspectiva. Uma forma de reduzir os erros de detecção 
devido a este efeito seria introduzir no processo de pré-processamento um 
algoritmo de correcção de perspectiva. Desta forma a visão elíptica do círculo 
devido à deformação causada pela perspectiva poderá ser diminuída, aumentando 
a taxa de detecção do sistema. Outra melhoria que pode ser introduzida no sistema 
é a inclusão no interior do círculo de um padrão que permita distinguir a marca 
presente no chão, de outros elementos que tenham também forma circular, 
reduzindo assim o risco de falsos positivos. A existência de falsos positivos é um 
risco que deve ser considerado no desenvolvimento de um sistema que é usado 
para alertar para situações de perigo e no qual o utilizador deposita confiança. 

Relativamente à segunda abordagem, em que se recorreu à biblioteca do 
ARToolKit, os resultados obtidos foram satisfatórios. Neste caso há duas 
alterações que poderão melhorar o desempenho do sistema. Estas alterações não 
se prendem com o método (ou sucesso da detecção), mas com o aumento de 
funcionalidades do sistema. Uma alteração que poder ser feita em trabalho futuro 
é a introdução de mais tipos de marca a ser reconhecido pelo sistema. Deste 
modo, além de indicações de correcção de trajectória podem também ser dadas 
indicações acerca de determinadas características presentes na vizinhança da 
posição actual do utilizador, como por exemplo a eventual presença de 
passadeiras ou escadas, bem como a sua localização à esquerda ou direita da 
marca. A outra alteração que poderá ser introduzida prende-se com a 
independência que pode ser criada relativamente à câmara usada. No 
desenvolvimento desta implementação, por vezes foi usada uma câmara web, por 
ser mais pequena, para fazer pequenas capturas. Verificou-se que consoante o tipo 
de câmara usada, a imagem por vezes aparecia com brilho excessivo, devido a 
este tipo de câmaras serem tipicamente usadas em ambientes de interior, com 
menos luz. Este facto faz com que em condições de muita luminosidade ambiente 
as marcas não sejam detectadas correctamente, devido ao processo de binarização 
da imagem capturada que faz parte do algoritmo incluído na biblioteca ARToolkit 
e que usa um valor de corte fixo para criar a imagem binária. O cálculo dinâmico 
do valor de binarização, de acordo com as características do ambiente que 
encontra na imagem, deve ser também implementado. 

Além destas alterações, que podem ser implementadas para melhorar as 
implementações já feitas, o trabalho futuro passa também pela integração no 
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protótipo SmartVision, descrito no capítulo 3 desta dissertação. Deste modo, com 
a ajuda da informação fornecida pelo sistema de informação geográfico é possível 
saber se existem determinados elementos na vizinhança da posição actual do 
utilizador, tais como escadas ou passadeiras, sendo possível implementar 
algoritmos de reconhecimento destes elementos na imagem. Com o uso do 
sistema de visão Bumblebee2, descrito no início desta secção será possível 
acrescentar informações acerca da posição relativa e da distância a que estes 
elementos se encontram. 
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