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RESUMO 

 

As pessoas com deficiência visual enfrentam diariamente grandes desafios enquanto se 

deslocam nos variados tipos de ambiente da sua vida diária. São desafios que envolvem a 

deteção de obstáculos, manter-se nos passeios, encontrar portas, saber a sua localização em 

zonas desconhecidas ou seguir rotas até um determinado destino. Apesar de, hoje em dia, as 

tecnologias de apoio já contribuírem de forma significativa para a inclusão e melhoria da 

qualidade de vida destas pessoas, os cegos ainda enfrentam sérias limitações. Na maioria das 

vezes, os cegos não têm ao seu dispor informação que os possa ajudar a enfrentar os 

problemas de mobilidade. Simultaneamente, mesmo com recurso a alguns dos sistemas 

assistivos eletrónicos que já existem hoje em dia, sofrem, muitas vezes, de desorientação 

devido à falta de precisão na estimação da sua localização quanto se encontram em ambientes 

desconhecidos. 

O trabalho de investigação descrito nesta tese de doutoramento tem por objetivo 

apresentar e validar um modelo de orientação de cegos que recorre a técnicas de visão por 

computador para confirmar a localização estimada por um sistema assistivo de orientação e 

navegação de cegos. Tradicionalmente, os trabalhos descritos na literatura dividem-se em dois 

grandes grupos: os que, com recurso a uma base de dados espacial e a uma estimativa da 

localização, geram uma descrição rígida do espaço envolvente; e os que apenas tentam 

descrever de forma grosseira o ambiente, partindo de uma abordagem sensorial. O modelo 

proposto aponta uma nova forma de como um sistema de visão por computador pode ser 

usado em conjunto com outros componentes de um sistema assistivo para cegos, 

nomeadamente os módulos de localização e de informação geográfica, para extrair 

características visuais do espaço que validam a presença de determinados objetos no espaço 

envolvente, oferecendo ao utilizador uma estimativa quanto ao grau de confiança sobre a 

presença dos elementos esperados no espaço onde se encontra ajudando a que ele possa 

aumentar a consciência do contexto espacial que o rodeia e, assim, enriquecer os seus mapas 

cognitivos. O modelo da arquitetura do sistema de orientação proposto foi validado através da 

implementação de três protótipos, de acordo com a metodologia de investigação adotada, 

testados em diferentes cenários em ambiente real.   
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ABSTRACT 

 

 

People with visual disabilities face significant daily challenges while moving in the 

various scenarios of their daily life environment. These are challenges that involve the 

detection of obstacles, how to stay on the sidewalks, finding doors, knowing their location in 

unknown areas or following routes to a specific destination. Although, recently, assistive 

technology already contributes greatly for the inclusion and improvement of the quality of life 

of these people, the blind still face serious limitations. Most often than not, the blind don’t 

have at their disposal information that can help them in their mobility. Even with the use of 

some of the electronic assistive systems that already exist nowadays, they simultaneously 

often suffer from disorientation due to the severe lack of accuracy of the estimation of their 

location while wandering in unknown environments. 

The research work described in this doctoral thesis aims to present, and validate, a 

blind orientation model that uses computer vision techniques to confirm the location 

estimated by an assistive guidance and navigation system for the blind. Traditionally, the 

works described in the literature are divided into two large groups: those which, using a 

spatial database and an estimate of the location, generate a rigid description of the 

surrounding space; and those which only try to roughly describe the environment, starting 

from a sensorial approach. The proposed model points to a new way in which a computer 

vision system can be used in conjunction with other components of an assistive system for the 

blind, namely the localization and geographic information modules, to extract visual 

characteristics of the space that validate the presence of certain objects in the surrounding 

space, offering the user an estimate as to the degree of confidence about the presence of the 

expected elements in the space where he is, helping him to increase awareness of the spatial 

context that surrounds him, thus enriching his cognitive maps. The architecture model was 

validated by the implementation of three prototypes, according to the research methodology 

adopted, tested in different scenarios in real environment. 

	  



MODELO DE ORIENTAÇÃO DE CEGOS BASEADO EM VISÃO POR COMPUTADOR E INFORMAÇÃO CONTEXTUAL 
 

x 

 

	  



MODELO DE ORIENTAÇÃO DE CEGOS BASEADO EM VISÃO POR COMPUTADOR E INFORMAÇÃO CONTEXTUAL 
 

xi 

AGRADECIMENTOS  

 

 

Escrever uma tese de doutoramento é um processo longo e árduo, que requer 

perseverança e vontade de lutar por aquilo em que se acredita, muitas vezes contra ventos de 

dúvida que nos fazem estremecer. Este processo, além de nos forjar enquanto pessoas, 

permite-nos descobrir e redescobrir as pessoas que temos à nossa volta, que mostram ser 

muitas vezes um porto de abrigo e, noutras vezes, um farol que nos guia. É a todas estas 

pessoas que dedico estas palavras de carinho e reconhecimento, quer pelas oportunidades 

criadas, quer pelo apoio dado, quer pelos meios que me disponibilizaram para atingir os 

objetivos desta investigação. 

Agradeço à Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) pelo financiamento dado 

a todo este trabalho de investigação. Esta tese e a sua contribuição para o Conhecimento não 

existiriam se esta instituição e os seus colaboradores não tivessem acreditado neste trabalho. 

Agradeço também ao Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores - 

Tecnologia e Ciência (INESC TEC), à Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e à 

University of Texas at Austin por todo o apoio institucional, pelos meios e pelos serviços, 

bem como aos seus colaboradores pela ajuda inestimável. À Associação dos Cegos e 

Amblíopes de Portugal (ACAPO) agradeço a participação fundamental na participação dos 

testes necessários ao meu trabalho. 

Ao Professor Doutor João Barroso agradeço todas as horas dedicadas, todas as 

oportunidades criadas, a partilha de conhecimentos, científicos e pessoais, o encorajamento 

nas horas difíceis, a realização de alguns sonhos, a companhia e os sábios conselhos que 

sempre me soube dar. Ao Professor Doutor Vítor Filipe agradeço toda a disponibilidade que 

teve comigo, as horas despendidas, a compreensão, a revisão do meu trabalho e a sempre 

pronta partilha de conhecimentos. Para eles, um muito obrigado! 

Aos meus professores, em particular ao Arsénio Reis e Hugo Paredes, um 

agradecimento por todo o apoio dado nos variados momentos deste período. Aos restantes 



MODELO DE ORIENTAÇÃO DE CEGOS BASEADO EM VISÃO POR COMPUTADOR E INFORMAÇÃO CONTEXTUAL 
 

xii 

professores da Universidade de Trás-os-Montes de Alto Douro com quem de várias formas 

interagi, o meu muito obrigado pela disponibilidade. 

Ao Professor Donald S. Fussell e ao João Barbosa agradeço a forma incansável 

como me proporcionaram todos os meios de que necessitei para elaborar parte deste trabalho 

de tese nas instalações da University of Texas at Autin e do Texas Advanced Computing 

Center. Ao João Barbosa, uma palavra de agradecimento por todo o apoio logístico à minha 

estadia em Austin, Texas. 

Aos meus colegas de laboratório agradeço todas as horas de companheirismo, os 

conhecimentos partilhados, os momentos de lazer e acima de tudo a compreensão nas horas 

difíceis. 

Aos meus amigos, agradeço o encorajamento, os momentos de descontração e de 

grande companheirismo demonstrado por todos. Uma palavra de especial agradecimento ao 

Paulo, ao Mário, ao Pierre e ao Gama, pelo vosso apoio nas horas intermináveis em que me 

ajudaram a evoluir como pessoa. 

Aos meus pais, pelo amor, pela compreensão, por acreditarem e acima de tudo por 

serem um porto de abrigo nas horas mais difíceis. TUDO lhes devo. 

À minha professora Lívia, dedico, do fundo do meu coração, o resultado deste 

trabalho. Hoje entendo, e lembro com grande emoção, o momento, diário, em que me deixava 

silenciosamente fazer tabuadas na caixa dos pacotes de leite, sozinho, quando regressava do 

intervalo, sem me incomodar nem obrigar a acompanhar os restantes colegas do ensino 

primário. Chamar-lhe-ia mãe, hoje, novamente, se a Natureza não nos tivesse separado. 

 

	 	



MODELO DE ORIENTAÇÃO DE CEGOS BASEADO EM VISÃO POR COMPUTADOR E INFORMAÇÃO CONTEXTUAL 
 

xiii 

ÍNDICE GERAL 

	

	

Resumo ......................................................................................................................................................... vii	

Abstract ........................................................................................................................................................... ix	

Agradecimentos ............................................................................................................................................ xi	

Índice Geral .................................................................................................................................................. xiii	

Lista de figuras ........................................................................................................................................... xvii	

Lista de tabelas ............................................................................................................................................ xix	

Lista de equações ....................................................................................................................................... xxi	

Lista de Acrónimos ................................................................................................................................... xxiii	

Lista de publicações originais ................................................................................................................. xxv	

1.	Introdução .................................................................................................................................................... 1	

1.1.	 Enquadramento .................................................................................................................................... 3	

1.2.	 Motivação ............................................................................................................................................... 4	

1.3.	 Objetivos e Contribuição .................................................................................................................... 5	

1.4.	 Organização da tese ............................................................................................................................ 7	

2.Revisão bibliográfica ................................................................................................................................. 9	

2.1.	 Enquadramento ................................................................................................................................... 11	

2.2.	 Navegação humana ........................................................................................................................... 13	

2.3.	 Localização ........................................................................................................................................... 15	

2.3.1.Abordagem sensorial direta .......................................................................................................... 15 

2.3.2.Medição inercial .............................................................................................................................. 17	

2.3.3.Triangulação ..................................................................................................................................... 18	

2.3.4.Reconhecimento de padrões ....................................................................................................... 19	

2.4.	 Orientação ........................................................................................................................................... 24	

2.5.	 Navegação ........................................................................................................................................... 27	

2.6.	 Interface ............................................................................................................................................... 29	

2.7.	 Considerações finais .......................................................................................................................... 31	

2.7.1.Contribuição do estado da arte .................................................................................................. 35	

3.Metodologia ............................................................................................................................................. 37	



MODELO DE ORIENTAÇÃO DE CEGOS BASEADO EM VISÃO POR COMPUTADOR E INFORMAÇÃO CONTEXTUAL 
 

xiv 

3.1.	 Enquadramento ................................................................................................................................. 39	

3.2.	 A investigação científica no desenho e construção de artefactos ........................................ 40	

3.3.	 A metodologia aplicada no trabalho de investigação ............................................................. 45	

3.4.	 Considerações finais ......................................................................................................................... 49	

4.Enquadramento do trabalho nos projetos de suporte .................................................................. 51	

4.1.	 Enquadramento ................................................................................................................................. 53	

4.2.	 SmartVision e Blavigator – da prova de conceito à solução móvel. .................................... 54	

4.3.	 CE4BLIND – o contributo do contexto visual. ............................................................................ 62	

5.Modelo de orientação baseado em visão por computador e informação contextual ......... 65	

5.1.	 Enquadramento .................................................................................................................................. 67	

5.2.	 Modelo proposto ............................................................................................................................... 68	

5.3.	 Considerações finais .......................................................................................................................... 73	

6.Especificação e validação do modelo ................................................................................................ 75	

6.1.	 Enquadramento .................................................................................................................................. 77	

6.2.	 Especificação dos ciclos iterativos da metodologia de investigação ..................................... 77	

6.2.1.Localização do utilizador recorrendo ao contexto visual ...................................................... 78	

6.2.1.1. Enquadramento ............................................................................................................................... 78 

6.2.1.2. Arquitetura do sistema ................................................................................................................... 79 

6.2.1.3. Estimação da pose e da localização do utilizador .................................................................. 80 

6.2.1.4. Deteção e classificação de obstáculos ....................................................................................... 82 

6.2.1.5. Considerações finais ....................................................................................................................... 84 

6.2.2.Reconhecimento visual de elementos pelas suas características naturais ....................... 86	

6.2.2.1. Enquadramento ............................................................................................................................... 86 

6.2.2.2.	 Deteção de pontos característicos .............................................................................................. 87	

6.2.2.3.	 Considerações finais ........................................................................................................................ 91	

6.2.3.Deteção visual de elementos com base no contexto espacial esperado ........................ 92	

6.2.3.1.	 Enquadramento ............................................................................................................................... 92	

6.2.3.2.	 Elementos visuais no espaço como etiquetas virtuais ............................................................ 92	

6.2.3.3.	 Considerações finais ..................................................................................................................... 103	

6.2.4.Considerações finais ..................................................................................................................... 104	

6.3.	 Validação do modelo ...................................................................................................................... 104	

6.3.1.Ciclo 1: o uso de visão por computador para localizar o utilizador no contexto .......... 105	

6.3.1.1.	 Configuração da experiência ...................................................................................................... 105	

6.3.1.2.	 Discussão dos resultados ............................................................................................................. 108	

6.3.2.Ciclo 2: reconhecimento visual de elementos pelas suas características naturais ........ 109	



MODELO DE ORIENTAÇÃO DE CEGOS BASEADO EM VISÃO POR COMPUTADOR E INFORMAÇÃO CONTEXTUAL 
 

xv 

6.3.2.1. Configuração da experiência ...................................................................................................... 109 

6.3.2.2.	 Discussão dos resultados .............................................................................................................. 112	

6.3.3.Ciclo 3: Deteção visual de elementos com base no contexto espacial esperado ......... 113	

6.3.3.1.	 Configuração da experiência ....................................................................................................... 113	

6.3.3.2.	 Discussão dos resultados .............................................................................................................. 121	

7.Conclusões e trabalho futuro ............................................................................................................. 123	

Bibliografia .................................................................................................................................................. 129	

 



MODELO DE ORIENTAÇÃO DE CEGOS BASEADO EM VISÃO POR COMPUTADOR E INFORMAÇÃO CONTEXTUAL 
 

xvi 

  



MODELO DE ORIENTAÇÃO DE CEGOS BASEADO EM VISÃO POR COMPUTADOR E INFORMAÇÃO CONTEXTUAL 
 

xvii 

LISTA DE FIGURAS  

	

	

FIGURA 1 – UNIDADES RESPONSÁVEIS PELAS TAREFAS NECESSÁRIAS À NAVEGAÇÃO ASSISTIDA (ASSISTIVA) DE HUMANOS. ....... 14	

FIGURA 2 – VISTAS PARCIAIS E CORRESPONDENTE IMAGEM DE DISPARIDADE (FUSIELLO, CASTELLANI, & MURINO, 2001). ..... 22	

FIGURA 3 – MAPA CONCEPTUAL DAS DISCIPLINAS (ADAPTADO DE (OWEN, 1998)). ................................................................. 39	

FIGURA 4 – MODELO DE CONSTRUÇÃO DE CONHECIMENTO ATRAVÉS DE DESIGN (ADAPTADO DE (OWEN, 1998)). ................ 41	

FIGURA 5 – MODELO GERAL DA METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO DESIGN SCIENCE (ADAPTADO DE (TAKEDA ET AL., 1990)). 43	

FIGURA 6 – FASES DE IMPLEMENTAÇÃO DA METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO. ......................................................................... 49	

FIGURA 7 – SEQUÊNCIA DE PROJETOS RELACIONADOS COM A ESPECIFICAÇÃO DO MODELO PROPOSTO. ................................ 53	

FIGURA 8 – ESTRUTURA MODULAR DO PROTÓTIPO DO PROJETO SMARTVISION. ....................................................................... 54	

FIGURA 9 – EXPANSÃO DAS TECNOLOGIAS USADAS NO MÓDULO DE LOCALIZAÇÃO COM RECURSO A SUB-MÓDULOS. .......... 55	

FIGURA 10 – EXEMPLOS DE PONTOS DE INTERESSE GEORREFERENCIADOS NO CAMPUS DA UTAD. .......................................... 56	

FIGURA 11 – UTILIZADOR A TESTAR O PROTÓTIPO SMARTVISION NA CIDADE DO PORTO. ......................................................... 58	

FIGURA 12 – BENGALA ELETRÓNICA CRIADA NO ÂMBITO DO PROJETO BLAVIGATOR. ................................................................ 60	

FIGURA 13 – DISPOSIÇÃO TOPOLÓGICA DAS ETIQUETAS RFID PELO PAVIMENTO. ..................................................................... 60	

FIGURA 14 – AUSCULTADORES DE CONDUÇÃO ÓSSEA. ................................................................................................................ 61	

FIGURA 15 – O UTILIZADOR E A INTERFACE COM O PROTÓTIPO. .................................................................................................. 61	

FIGURA 16 – DISPOSITIVOS MÓVEIS QUE COMPÕEM O PROTÓTIPO RESULTANTE DO PROJETO CE4BLIND. ............................ 63	

FIGURA 17 – MODELO TRADICIONAL DE SELEÇÃO E ENTREGA DE INFORMAÇÃO CONTEXTUAL PARA ORIENTAÇÃO DE CEGOS. 69	

FIGURA 18 – ENQUADRAMENTO DO CONTRIBUTO VISUAL NUM SISTEMA DE ORIENTAÇÃO E NAVEGAÇÃO DE CEGOS. .............. 71	

FIGURA 19 – RECONHECIMENTO VISUAL DE ELEMENTOS DE UMA CENA COM RECURSO À MEMÓRIA. ........................................ 71	

FIGURA 20 – MODELO DE ORIENTAÇÃO DE CEGOS, BASEADO EM VISÃO POR COMPUTADOR E INFORMAÇÃO CONTEXTUAL. . 72	

FIGURA 21 – FLUXOGRAMA GERAL DO SISTEMA DE LOCALIZAÇÃO RECORRENDO AO CONTEXTO VISUAL. ................................ 79	

FIGURA 22 – EXEMPLO DO TIPO DE PADRÕES USADO PELO SISTEMA DE LOCALIZAÇÃO VISUAL. ............................................... 80	

FIGURA 23 – MATRIZ DE TRANSFORMAÇÃO INVERSA. ................................................................................................................. 80	

FIGURA 24 – ESTIMATIVA DA LOCALIZAÇÃO DO UTILIZADOR EM RELAÇÃO AO SISTEMA DE COORDENADAS GLOBAL. .............. 81	

FIGURA 25 – EXEMPLO DA ANÁLISE DO PERFIL DE PROFUNDIDADE DE UMA CENA (FILIPE ET AL., 2012) ................................... 83	

FIGURA 26 – REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DA REDE NEURONAL UTILIZADA NA CLASSIFICAÇÃO DOS PERFIS DE PROFUNDIDADE. 84	

FIGURA 27 – ARQUITETURA GLOBAL DA IMPLEMENTAÇÃO, REPRESENTADA NA FORMA DE FLUXOGRAMA. ............................... 85	

FIGURA 28 – FLUXOGRAMA DO PROCESSO DE DETEÇÃO E RECONHECIMENTO DE OBJETOS. ..................................................... 91	

FIGURA 29 – FLUXOGRAMA DO PROCESSO DE VALIDAÇÃO VISUAL DA CENA CAPTURADA. ....................................................... 93	



MODELO DE ORIENTAÇÃO DE CEGOS BASEADO EM VISÃO POR COMPUTADOR E INFORMAÇÃO CONTEXTUAL 
 

xviii 

FIGURA 30 – DETEÇÃO DE PONTOS CARACTERÍSTICOS EM ZONAS DE ALTA FREQUÊNCIA. ........................................................ 94	

FIGURA 31 – ELIPSE DO DESVIO PADRÃO, COM CADA UMA DAS SUAS COMPONENTES. ............................................................ 102	

FIGURA 32 – FLUXOGRAMA GERAL DO PROCESSO DE VALIDAÇÃO VISUAL. ............................................................................... 103	

FIGURA 33 – CONFIGURAÇÃO DOS SENSORES E DA UNIDADE DE PROCESSAMENTO NO CORPO DO UTILIZADOR. .................. 105	

FIGURA 34 – ILUSTRAÇÃO DO CENÁRIO ONDE FORAM EFETUADOS OS TESTES NO CASO DE ESTUDO 1. .................................. 106	

FIGURA 35 – NÚMERO MÉDIO DE PONTOS DETETADOS. ............................................................................................................ 110	

FIGURA 36 – PRECISÃO DA COMPARAÇÃO: PONTOS CORRESPONDIDOS/PONTOS TOTAIS (%) ................................................ 110	

FIGURA 37 – TEMPO MÉDIO DE PROCESSAMENTO ..................................................................................................................... 110	

FIGURA 38 – RESULTADO DA DETEÇÃO NAS IMAGENS I8 (A), I3 (B) E C5 (C). ............................................................................. 112	

FIGURA 39 – APLICAÇÃO DO FLUXOGRAMA DO PROCESSO EM IMAGENS REAIS. ....................................................................... 114	

FIGURA 40 – EXEMPLO DO RESULTADO DA EXTRAÇÃO DO NÚMERO ÓTIMO DE ETIQUETAS VISUAIS NUMA IMAGEM. ............. 115	

FIGURA 41 – HALL DA ESCOLA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA UTAD. ..................................................................................... 117	

FIGURA 42 – IDENTIFICAÇÃO (A) NEGATIVA E (B) POSITIVA DAS ETIQUETAS VIRTUAIS ASSOCIADAS À FIGURA 41 ..................... 117	

FIGURA 43 – ENTRADA PRINCIPAL DA ESCOLA DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DA UTAD. ............................................................. 118	

FIGURA 44 - IDENTIFICAÇÃO (A) NEGATIVA E (B) POSITIVA DAS ETIQUETAS VIRTUAIS ASSOCIADAS À FIGURA 43 .................... 119	

FIGURA 45 – CRIAÇÃO DE ETIQUETAS VIRTUAIS NUM AMBIENTE ESTRUTURALMENTE DENSO, EM INTERIOR. ............................ 119	

FIGURA 46 - IDENTIFICAÇÃO (A) POSITIVA, (B) NEGATIVA, (C) FALSAMENTE POSITIVA E (D) FALSAMENTE NEGATIVA DAS 

ETIQUETAS VIRTUAIS ASSOCIADAS À FIGURA 45. ......................................................................................................................... 120	

 

	 	



MODELO DE ORIENTAÇÃO DE CEGOS BASEADO EM VISÃO POR COMPUTADOR E INFORMAÇÃO CONTEXTUAL 
 

xix 

LISTA DE TABELAS  

	

	

TABELA 1 – SUMÁRIO DOS CENÁRIOS DE APLICAÇÃO DAS TECNOLOGIAS DE LOCALIZAÇÃO. .................................................... 32	

TABELA 2 – TIPOS DE INFORMAÇÃO DE ORIENTAÇÃO HABITUALMENTE ENTREGUES AO UTILIZADOR. ....................................... 33	

TABELA 3 – RESUMO DOS PERCURSOS DEFINIDOS PARA OS TESTES DO CASO DE ESTUDO 1. .................................................... 106	

TABELA 4 – RESUMO DOS RESULTADOS OBTIDOS PELOS 2 UTILIZADORES CEGOS. ................................................................... 107	

TABELA 5 – MATRIZ DE CONFUSÃO DOS RESULTADOS DE CLASSIFICAÇÃO OBTIDOS NO CENÁRIO DA FIGURA 45. ................. 121	

TABELA 6 – PRECISÃO E REPETIBILIDADE DOS TESTES EFETUADOS NO CENÁRIO DA FIGURA 45. ............................................... 121	

	

	 	



MODELO DE ORIENTAÇÃO DE CEGOS BASEADO EM VISÃO POR COMPUTADOR E INFORMAÇÃO CONTEXTUAL 
 

xx 

	 	



MODELO DE ORIENTAÇÃO DE CEGOS BASEADO EM VISÃO POR COMPUTADOR E INFORMAÇÃO CONTEXTUAL 
 

xxi 

LISTA DE EQUAÇÕES 

	

	

EQUAÇÃO 1 – CÁLCULO DA POSIÇÃO DO UTILIZADOR EM RELAÇÃO AO SISTEMA DE COORDENADAS DO MARCADOR. ............ 81	

EQUAÇÃO 2 – MATRIZ HESSIANA UTILIZADA NO DETETOR DE PONTOS CARACATERÍSTICOS SURF. .......................................... 88	

EQUAÇÃO 3 – PROBLEMA DE MINIMIZAÇÃO A SER RESOLVIDO PELO ALGORITMO K-MEANS. ................................................... 95	

EQUAÇÃO 4 – MINIMIZAÇÃO DO ALGORITMO K-MEANS UTILIZANDO UMA FUNÇÃO DE DISTÂNCIA EUCLIDIANA. .................... 96	

EQUAÇÃO 5 – CÁLCULO DO ÍNDICE DE CALINSKI-HARABASZ PARA UMA DIVISÃO DO ESPAÇO EM K PARTIÇÕES. .................... 96	

EQUAÇÃO 6 – PROBLEMA DE MAXIMIZAÇÃO A SER RESOLVIDO UTILIZANDO O ÍNDICE DE CALINSKI-HARABASZ. .................... 97	

EQUAÇÃO 7 – FÓRMULA DE CÁLCULO DAS COORDENADAS DO CENTRO DE CADA ETIQUETA. .................................................. 98	

EQUAÇÃO 8 – CÁLCULO DO DESVIO PADRÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS DE CADA ETIQUETA. ............................................ 99	

EQUAÇÃO 9 –FUNÇÃO “HAVERSINE”: CÁLCULO DA MENOR DISTÂNCIA ENTRE DOIS PONTOS DE UMA SUPERFÍCIE ESFÉRICA. ... 99	

EQUAÇÃO 10 – FÓRMULA DE CÁLCULO DO COEFICIENTE DE CORRELAÇÃO DE PEARSON. ........................................................ 101	

EQUAÇÃO 11 – FORMA DE CÁLCULO DAS COMPONENTES DA ELIPSE DE DESVIO PADRÃO. ....................................................... 102	

	

	 	



MODELO DE ORIENTAÇÃO DE CEGOS BASEADO EM VISÃO POR COMPUTADOR E INFORMAÇÃO CONTEXTUAL 
 

xxii 

	

	 	



MODELO DE ORIENTAÇÃO DE CEGOS BASEADO EM VISÃO POR COMPUTADOR E INFORMAÇÃO CONTEXTUAL 
 

xxiii 

LISTA DE ACRÓNIMOS  

 

 

BRIEF – Binary Robust Independent Elementary Features 

BRISK – Binary Robust Invariant Scalable Keypoints 

CMOS – Complementary metal–oxide–semiconductor 

EOA – Electronic Orientation Aids 

ETA – Electronic Travel Aids 

FAST – Features from Accelerated Segment Test 

FREAK – Fast Retina Keypoint 

GNSS –Global Navigation Satellite System 

GPS – Global Positioning System 

GSM – Global System for Mobile communications 

IDE – Integrated Development Environment 

IMU – Inertial Measurement Unit 

ORB – Oriented FAST and Rotated BRIEF 

POI – Point-of-Interest 

RFID – Radio-frequency Identification 

RGB – Red/Green/Blue 

RGB-D – Red/Geen/Blue-Depth 

SDK – Software Development kit 

SIFT – Scale-Invariant Feature Transform 

SIG – Sistema de Informação Geográfico 

SLAM – Simultaneous Location and Mapping 

STAR – Solenoidal Tracker at RHIC 

SURF – Speeded Up Robust Features 

 

	

	

	



MODELO DE ORIENTAÇÃO DE CEGOS BASEADO EM VISÃO POR COMPUTADOR E INFORMAÇÃO CONTEXTUAL 
 

xxiv 

	 	



MODELO DE ORIENTAÇÃO DE CEGOS BASEADO EM VISÃO POR COMPUTADOR E INFORMAÇÃO CONTEXTUAL 
 

xxv 

LISTA DE PUBLICAÇÕES ORIGINAIS  

 

Durante os trabalhos relacionados com esta tese de doutoramento, foram publicados 

os seguintes artigos originais. 

 

Fernandes, H., Costa P., Filipe, V., Paredes, H., Barroso, J. (2017). A review of technologies 

for visually impaired assistive navigation and orientation. Paper accepted for 

publication in Universal Access in the Information Society Journal (publication 

pending). 

Rocha, T., Fernandes, H., Reis, A., Paredes, H., Barroso, J. (2017). Assistive Platforms for the 

Visual Impaired: Bridging the Gap with the General Public. Paper presented at the 

5th World Conference on Information Systems and Technologies (WorldCist'17), 

Porto Santo, Portugal. 

Fernandes, H., H., P., Filipe, V., Barroso, J.. (2016). Virtual tagging detection for context 

awareness using computer vision. Paper presented at the 7th International 

Conference on Software Development and Technologies for Enhancing Accessibility 

and Fighting Info-exclusion (DSAI 2016), Vila Real, Portugal.  

Filipe, V., Faria, N., Paredes, H., Fernandes, H., & Barroso, J. (2016). Assisted guidance for 

the blind using the Kinect device. Paper presented at the 7th International Conference 

on Software Development and Technologies for Enhancing Accessibility and 

Fighting Info-exclusion (DSAI 2016), Vila Real, Portugal.  

Rocha, T., Fernandes, H., Paredes, H., & Barroso, J. (2016). Combining NFC and 3D 

Mapping to Enhance the Perception of Spatial Location for the Blind. Paper 

presented at the 2016 International Conference on Universal Access in Human-

Computer Interaction, Toronto, Canada. 



MODELO DE ORIENTAÇÃO DE CEGOS BASEADO EM VISÃO POR COMPUTADOR E INFORMAÇÃO CONTEXTUAL 
 

xxvi 

Costa, P., Fernandes, H., Barroso, J., Paredes, H., & Hadjileontiadis, L. J. (2016). Obstacle 

detection and avoidance module for the blind. Paper presented at the 2016 World 

Automation Congress (WAC2016), Puerto Rico. 

Paredes, H., Fernandes, H., Sousa, A., Koch, F., Filipe, V., & Barroso, J. (2015). Pervasive 

Crowd Mapping for Dynamic Environments. Paper presented at the 2015 

International Conference on Recent Advances in Computer Systems, Saudi Arabia. 

Paredes, H., Fernandes, H., Sousa, A., Fortes, R., Koch, F., Filipe, V., & Barroso, J. (2015). 

CanIHelp: a platform for inclusive collaboration. Paper presented at the 2015 

International Conference on Universal Access in Human-Computer Interaction, Los 

Angeles, United States. 

Paredes, H., Fernandes, H., Sousa, A., Fernandes, L., Koch, F., Fortes, R., Barroso, J. (2015). 

Exploring smart environments through human computation for enhancing blind 

navigation, in Advances in Social Computing and Multiagent Systems (pp. 66-76): 

Springer. 

Fernandes, H., Sousa, A., Paredes, H., Filipe, V., & Barroso, J. (2015). Feature Detection 

Applied to Context-Aware Blind Guidance Support. Paper presented at the 2015 

International Conference on Universal Access in Human-Computer Interaction, Los 

Angeles, United States. 

Fernandes, H., Filipe, V., Costa, P., & Barroso, J. (2014). Location based services for the 

blind supported by RFID technology, Procedia Computer Science, 27, 2-8.  

Fernandes, H., Costa, P., Paredes, H., Filipe, V., & Barroso, J. (2014). Integrating Computer 

Vision Object Recognition with Location Based Services for the Blind. In C. 

Stephanidis & M. Antona (Eds.), Universal Access in Human-Computer Interaction. 

Aging and Assistive Environments (Vol. 8515, pp. 493-500): Springer International 

Publishing. 

Paredes, H., Fernandes, H., Martins, P., & Barroso, J. (2013). Gathering the Users’ Needs in 

the Development of Assistive Technology: A Blind Navigation System Use Case. 

Paper presented at the 2013 International Conference on Universal Access in 

Human-Computer Interaction, Las Vegas, United States. 



MODELO DE ORIENTAÇÃO DE CEGOS BASEADO EM VISÃO POR COMPUTADOR E INFORMAÇÃO CONTEXTUAL 
 

xxvii 

Fernandes, H., Faria, J., Martins, P., Paredes, H., & Barroso, J. (2013). RFID Mesh Network 

as an Infrastructure for Location Based Services for the Blind. Paper presented at the 

2013 International Conference on Universal Access in Human-Computer Interaction, 

Las Vegas, United States. 

	 	



MODELO DE ORIENTAÇÃO DE CEGOS BASEADO EM VISÃO POR COMPUTADOR E INFORMAÇÃO CONTEXTUAL 
 

xxviii 

 

 

 

	  



MODELO DE ORIENTAÇÃO DE CEGOS BASEADO EM VISÃO POR COMPUTADOR E INFORMAÇÃO CONTEXTUAL 
 

xxix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta página foi propositadamente deixada em branco. 

	  



MODELO DE ORIENTAÇÃO DE CEGOS BASEADO EM VISÃO POR COMPUTADOR E INFORMAÇÃO CONTEXTUAL 
 

xxx 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODELO DE ORIENTAÇÃO DE CEGOS BASEADO EM VISÃO POR COMPUTADOR E INFORMAÇÃO CONTEXTUAL 
1 – INTRODUÇÃO 

| 1 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste capítulo é feito um enquadramento geral da temática e problemática associadas 

ao tema desta tese de doutoramento. É apresentada a motivação geral do trabalho, bem como 

os objetivos a atingir e as contribuições esperadas no final do esforço de investigação 

desenvolvido. Finalmente, é apresentada a estrutura geral desta tese e é feita uma descrição 

sucinta do conteúdo de cada capítulo deste documento. 
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1.1. Enquadramento 

A visão humana é um dos principais sentidos que usamos, como humanos, para captar 

o que se passa ao nosso redor. No entanto, quer seja por acidente, doença ou malformação, 

este sentido não está ao dispor de toda a população do mundo. As pessoas cegas estão em 

desvantagem ao se verem privadas de informação relevante acerca do ambiente que os rodeia. 

Recentemente, têm sido feitos esforços de investigação no sentido de produzir sistemas de 

navegação que usem sistemas de visão artificial com o objetivo de fornecer às pessoas cegas 

informação sobre o ambiente envolvente. O modo como a visão humana usa diferentes 

perspetivas da mesma cena para ter uma perceção tridimensional do mundo inspirou o uso de 

várias câmaras para modelar o mundo em três dimensões. No sistema Optophone (Capp & 

Picton, 2000), são aplicadas técnicas de deteção de arestas para obter um mapa de 

profundidade da imagem. A informação de profundidade é convertida em som. Um outro 

trabalho importante (Kawai & Tomita, 2002) foi desenvolvido por Yoshihiro Kawai e 

Fumiaki Tomita, em que o protótipo é constituído por um computador, três câmaras, um 

auricular e um processador de som. As imagens capturadas pelas três câmaras são processadas 

de forma a obter uma representação 3D do ambiente que se encontra em frente ao utilizador e 

são usadas técnicas de reconhecimento de objetos. Apesar dos resultados obtidos com este 

sistema serem muito mais precisos do que os resultados obtidos com outros sistemas 

semelhantes, o protótipo é muito grande e não é portátil. 

A aplicação de visão estéreo para navegação ainda está num estágio inicial. No 

entanto, têm sido desenvolvidos vários trabalhos na tentativa de obter informação 3D a partir 

de um sistema de visão similar ao humano, com duas perspetivas da mesma cena para assim 

caracterizar a cena (Anderson, Dah-Jye, & Archibald, 2007; Balakrishnan, Sainarayanan, 

Nagarajan, & Yaacob, 2007; Muñoz-Salinas, Aguirre, & García-Silvente, 2007). 

Recentemente, os sensores de visão 3D têm tido uma grande evolução e têm vindo a ser 

aplicados em vários dispositivos comuns, tais como smartphones e consolas de jogos, 

reduzindo muito o seu custo. Esta massificação levou ao aparecimento de trabalhos que usam 

estes sensores em trabalhos científicos, com bons resultados, como é o caso do sistema NAVI 

(Zöllner, Huber, Jetter, & Reiterer, 2011). 
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Numa tentativa de fornecer mais do que apenas uma noção do espaço 3D em frente ao 

utilizador, alguns sistemas têm tentado detetar objetos e características específicas no 

ambiente recorrendo a técnicas de reconhecimento de objetos e texturas (Castells, Rodrigues, 

& du Buf, 2010; Ivanchenko, Coughlan, & Shen, 2008b; Lin-Lin & Zhen, 2009; Shen, Chan, 

Coughlan, & Brabyn, 2008; Turkoglu & Avci, 2008; Zhou, Jiang, Tian, & Shi, 2010). 

A nível nacional também existem trabalhos neste domínio, como é o caso dos sistemas 

desenvolvidos no âmbito dos projetos SmartVision (du Buf et al., 2010) e Blavigator (Adao, 

Magalhães, Fernandes, Paredes, & Barroso, 2012), em que o trabalho desta tese se enquadra. 

Este sistema é composto por vários módulos, de entre os quais se destacam o seu módulo de 

localização (Du Buf et al., 2011), o módulo com o sistema de informação geográfico (SIG) 

(Hugo Fernandes, Telmo Adão, et al., 2010; Hugo Fernandes et al., 2012), e o módulo de 

visão por computador (Costa, Fernandes, Vasconcelos, et al., 2011; Hugo Fernandes, Costa, 

Filipe, Hadjileontiadis, & Barroso, 2010). 

1.2. Motivação 

Com este trabalho pretende-se apresentar um modelo de orientação de pessoas cegas 

capaz de fornecer ao utilizador informação contextual sobre o espaço físico onde este se 

encontra, baseado na validação da sua localização atual. 

Devido à incapacidade de usar a visão humana, natural, uma pessoa cega encontra 

sérias limitações quando precisa de reconhecer um determinado objeto, ou espaço. O uso de 

visão por computador, combinando um conjunto de algoritmos de processamento digital de 

imagem capazes de fazer o reconhecimento de pontos de interesse (POI) ou outros objetos 

físicos que aparecem com frequência durante a navegação, como por exemplo, passadeiras, 

escadas, sinais de trânsito, etc., pode auxiliar este tipo de pessoas a reduzir as limitações 

naturalmente impostas pela sua deficiência. Além da identificação dos elementos num 

determinado espaço, ou do espaço na sua globalidade, a visão humana permite também obter 

estimativas da distância e/ou distribuição espacial dos elementos detetados. Para além dos 

sensores de captação de imagem convencionais, outros sensores, nomeadamente sensores de 

profundidade podem, também, ajudar a aumentar o contributo que um sistema de orientação 
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assistivo pode dar. A título de exemplo referem-se os sensores utilizados pela Microsoft 

(Microsoft, 2011) ou pelo dispositivo Project Tango (Google, 2014), produzido pela Google. 

O modelo proposto tem por ambição enriquecer e aumentar a autonomia da orientação 

de um utilizador cego, atuando de certo modo como um substituto da visão humana que dá 

indicações acerca do ambiente em que se encontra com base nas características locais, visuais, 

físicas (contextuais) do espaço onde se move. A deteção deste tipo de elementos ajuda a 

fornecer a um utilizador cego informações muito valiosas, que enriquecem muito a sua 

navegação. Dão-lhe um forte indicador de confiança relativamente à localização estimada e 

relativamente aos elementos físicos que pode esperar encontrar ao seu redor. 

1.3. Objetivos e Contribuição 

Pretende-se com este trabalho criar um modelo inovador de orientação/navegação de 

pessoas cegas que, com base no conhecimento prévio de uma estimativa da localização 

corrente do utilizador, obtida a partir de um módulo de localização, seja capaz de detetar os 

elementos georreferenciados que se prevê encontrar no ambiente envolvente, tais como 

passadeiras, escadas, paragens de autocarro, caixotes do lixo, etc., recorrendo a técnicas de 

Visão por Computador. A deteção visual dos vários elementos presentes no espaço deve gerar 

um indicador de confiança sobre a validade da localização do utilizador e sobre as alterações 

que possam ter ocorrido no espaço, contribuindo, paralelamente, para que o utilizador possa 

aumentar o grau de confiança quanto à veracidade da informação que lhe é dada sobre esse 

espaço e criar uma consciência do contexto espacial do espaço onde se encontra. 

Para atingir estes objetivos gerais, a localização do utilizador é obtida recorrendo ao 

módulo de localização (Adao et al., 2012; du Buf et al., 2010; Du Buf et al., 2011; Faria, 

Lopes, Fernandes, Martins, & Barroso, 2010) desenvolvido nos projetos SmartVision e 

Blavigator. No módulo SIG dos protótipos destes projetos está armazenada toda a informação 

relativa aos POIs georreferenciados. Tal como no caso do módulo de localização, o módulo 

de SIG desenvolvido no âmbito dos projetos SmartVision e Blavigator é a fonte de dados 

relativa aos elementos georreferenciados a ser detetados visualmente no âmbito deste trabalho 

de investigação (Hugo Fernandes, Telmo Adão, et al., 2010; Hugo Fernandes et al., 2012). 
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Relativamente ao módulo de Visão por Computador, que é o módulo onde a maior 

parte da implementação prática do modelo proposto neste trabalho de investigação é 

desenvolvida, a sua função principal é extrair informações acerca do ambiente envolvente de 

modo a enriquecer a orientação de uma pessoa cega. Assim, como objetivos específicos do 

módulo de visão por computador do modelo proposto, pretende-se fazer o desenvolvimento 

de algoritmos que permitam detetar e reconhecer determinados elementos que frequentemente 

se encontram no ambiente durante a navegação de uma pessoa cega e que contribuam, de 

forma significativamente positiva, para uma mobilidade mais segura do utilizador. Estes 

algoritmos devem fazer parte de uma biblioteca de rotinas capazes de reconhecer 

individualmente os elementos e que são chamadas/ativadas de acordo com os elementos que 

se espera encontrar no local em que o utilizador se encontra, a cada instante. Este módulo 

deve ser capaz de fornecer indicações em tempo real. É de salientar, no entanto, que o 

reconhecimento de objetos é muitas vezes um processo computacionalmente exigente, que é 

tanto mais pesado quanto maior for o número de elementos a reconhecer na imagem. Deste 

modo é importante que o reconhecimento dos elementos na imagem seja ativado de acordo 

com o tipo de elementos que se sabe estarem na proximidade da pessoa cega, nesse instante. 

Como, frequentemente, existem vários elementos importantes no ambiente em simultâneo é 

muito importante que os algoritmos, além de muito robustos, sejam também muito rápidos. 

Para atingir este objetivo pretende-se desenvolver ou melhorar/adaptar algoritmos de 

reconhecimento de objetos de modo a que o módulo de extração de informação contextual 

funcione em tempo real e seja ao mesmo tempo, robusto (fiável). A robustez da deteção das 

características na imagem pode ser aumentada usando técnicas invariantes à escala, 

recorrendo a métodos como por exemplo o SIFT (“Scale-invariant feature transform”) ou o 

SURF (“Speeded Up Robust Features”), ou outros métodos semelhantes. 

Como contribuição resultante deste esforço de investigação, além da contribuição para 

o conhecimento pela especificação de um modelo inovador de orientação de cegos que 

enriqueça e aumente a autonomia da orientação de um utilizador cego, pretende-se que o 

trabalho de investigação desenvolvido no âmbito desta tese integre o sistema de navegação de 

cegos desenvolvido nos projetos SmartVision (PTDC/EIA/73633/2006) e Blavigator 

(RIPD/ADA/109690/2009), desenvolvidos na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

(UTAD) em parceria com outras instituições ligadas à investigação científica e/ou ao apoio a 

pessoas cegas. O protótipo do projeto Blavigator inclui o sistema de informação geográfica 
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(SIG) que armazena um conjunto de POI georreferenciados específicos, que servem de base 

contextual para o reconhecimento que deve ser pelo módulo de Visão por Computador. A 

informação obtida é utilizada por um módulo decisor (core) existente no Blavigator que a 

combina com a informação proveniente de outros sensores, nomeadamente RFID e/ou GPS 

como fontes de localização estimada do utilizador. O campus da UTAD será utilizado como 

cenário de testes e validação do modelo. 

Como consideração final reforça-se a ideia de que com o aparecimento de novas 

tecnologias que substituam as aqui propostas, o modelo manterá as suas funcionalidades 

desde que se mantenham os requisitos fundamentais de ser possível obter uma estimativa da 

localização em ambientes interiores e exteriores e de ser possível extrair informações acerca 

do ambiente envolvente com recurso a sensores de visão artificial. 

1.4. Organização da tese 

Este documento está organizado em capítulos que tentam isolar e encapsular os 

diferentes assuntos e temas relacionados com a compreensão do problema, o estudo do 

trabalho relacionado, a definição da hipótese, o projeto experimental e a validação através de 

casos de estudo. Assim, para além do conteúdo deste capítulo, em que é feita uma introdução 

ao problema, apresentada a motivação da investigação e apresentados os objetivos gerais, a 

descrição da investigação encontra-se distribuída pelos vários capítulos desta tese na forma 

que se enuncia em seguida. 

No capítulo 2 apresenta-se uma revisão da bibliografia diretamente associada aos 

variados temas e áreas abordadas nesta tese. É uma revisão de trabalhos que representam de 

forma global o estado da arte, ou estado da técnica. Este capítulo cobre de forma geral os 

vários temas associados à orientação e navegação de cegos, desde as formas mais comuns de 

estimar a localização do utilizador até modo como a informação final pode ser entregue ao seu 

utilizador final. É feita uma descrição de como a visão por computador tem sido utilizada nos 

últimos anos no desenvolvimento deste tipo de sistemas. 

No capítulo 3 enuncia-se a metodologia de investigação escolhida para o 

desenvolvimento do esforço de investigação relacionado com os trabalhos descritos nesta 

tese: o design science. É explicado como o trabalho desenvolvido foi distribuído pelas várias 
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fases associadas à metodologia escolhida para responder à questão de investigação, que é 

enunciada, também, neste capítulo. 

No capítulo 4 contextualiza-se o leitor nos projetos de investigação científica que 

levaram ao surgimento da ideia geral associada ao modelo de orientação de cegos apresentado 

nesta tese. São descritos os projetos de investigação científica que se relacionam diretamente 

com os trabalhos desenvolvidos e descritos no âmbito desta tese, e sobre os quais este modelo 

pode constituir uma contribuição significativa, não apenas do ponto de vista prático mas 

sobretudo como uma mudança de paradigma no que diz respeito ao papel da visão por 

computador no contexto de um sistema de orientação e navegação para cegos. 

No capítulo 5 define-se o modelo de orientação de cegos proposto nesta tese. É feita 

uma comparação entre a abordagem que é tradicionalmente utilizada no desenvolvimento de 

um sistema de orientação assistivo para cegos e é apresentada a forma como a informação 

visual encontrada no contexto espacial do utilizador pode ser utilizada para validar uma 

estimativa da localização e a real informação que deve ser entregue ao utilizador sobre o seu 

contexto espacial. 

No capítulo 6 especifica-se a arquitetura e implementação das várias abordagens 

práticas utilizadas para validar o modelo proposto no âmbito desta tese de doutoramento. 

Descrevem-se, também, os vários testes realizados e a análise dos resultados relativos às 

implementações descritas. Este capítulo foi propositadamente estruturado de forma a refletir o 

processo iterativo de construção de conhecimento sugerido pela metodologia de investigação. 

No capítulo 7 inclui-se uma discussão geral sobre o trabalho realizado, nomeadamente 

sobre o modo como a metodologia científica foi utilizada como fio condutor do trabalho 

desenvolvido de forma a dar uma resposta concreta e relevante à questão de investigação. São 

também tecidas considerações sobre as melhorias que podem vir a ser feitas no futuro ao 

trabalho desenvolvido, bem como sobre a direção para a qual se prevê que esta contribuição 

se dirija. 
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Neste capítulo é apresentada uma revisão bibliográfica diretamente relacionada com 

os temas abordados nesta tese. É uma revisão de trabalhos que representam de forma global 

o estado da arte, ou estado da técnica, desde as soluções mais abrangentes ao estudo de 

técnicas e tecnologias mais específicas. Este capítulo cobre de forma geral os temas 

associados à orientação e navegação de cegos, desde as formas mais comuns de estimar a 

localização do utilizador até modo como a informação pode ser entregue ao seu utilizador 

final. É feita uma descrição de como a visão por computador tem sido utilizada nos últimos 

anos no desenvolvimento deste tipo de sistemas. 
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2.1. Enquadramento 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) (WHO, 2014) estimou num relatório sobre 

2013 que em todo o mundo 285 milhões de pessoas sofrem de deficiência visual, das quais: 

39 milhões são completamente cegas e 246 milhões sofrem de baixa visão. Da globalidade da 

população mundial com deficiência visual, cerca de 90% dos portadores desta deficiência 

vivem em países em desenvolvimento e 82% das pessoas com cegueira têm mais de 50 anos. 

Infelizmente esta percentagem terá tendência a subir nas próximas décadas, com o gradual 

envelhecimento da população. A deficiência visual tem um impacto significativo na qualidade 

de vida dos portadores, incluindo na sua capacidade de trabalhar e de estabelecer e 

desenvolver relações pessoais. Quase metade (48%) dos deficientes visuais sentem-se 

“moderadamente” ou “completamente” alienados das pessoas e dos objetos à sua volta 

(Hakobyan, Lumsden, O'Sullivan, & Bartlett, 2013). 

Existem 4 tipos de capacidade visual, de acordo com a International Classification of 

Diseases 10 (Update and Revision 2006): visão normal, deficiência visual moderada, 

deficiência visual severa e cegueira (WHO, 2010). A deficiência visual moderada, em 

combinação com a deficiência visual severa, pode ser agrupada no termo “baixa visão”. Deste 

modo, a baixa visão em combinação com a cegueira, representam, no seu conjunto, todas as 

formas de deficiência visual (WHO, 2014). 

De forma a reduzir ou aliviar as dificuldades naturalmente impostas pela deficiência 

visual, têm sido aplicados intensos esforços de investigação científica na criação de sistemas 

assistivos. A necessidade de tecnologia assistiva foi sempre uma necessidade na vida diária de 

pessoas com deficiência visual, e assim vai permanecer no futuro próximo. De forma geral, 

existem várias definições para tecnologia assistiva. De forma comum existe o conceito de um 

objeto ou equipamento que permite que os indivíduos com deficiência se sintam 

completamente incluídos e integrados na sociedade (Foley & Ferri, 2012; Mountain, 2004; 

Scherer, 2000). As formas tradicionais de tecnologia assistiva para os cegos incluem bengalas 

brancas, cães-guia, leitores de ecrã, entre outros. No entanto, apesar de serem altamente 

fiáveis nos propósitos para que foram desenhadas, este tipo de tecnologias sofre também de 
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grandes limitações. Por exemplo, o alcance de deteção das bengalas é muito curto (no 

máximo 1.5 metros) e consequentemente os utilizadores cegos apenas conseguem detetar 

obstáculos imediatos ao nível do solo. Os cães-guia são usados pelos cegos para navegar pelo 

ambiente e ir até aos locais de destino desejados evitando os variados obstáculos que vão 

surgindo pelo caminho, fixos ou móveis. É, no entanto, difícil criar um número suficiente de 

cães-guia para as necessidades existentes devido ao longo período necessário para os educar, 

assim como pelos elevados custos associados a este treino. Além disso, é difícil para um cego 

tratar de um animal de forma apropriada (Hotaka Takizawa, Yamaguchi, Aoyagi, Ezaki, & 

Mizuno, 2013). 

As tecnologias assistivas mais modernas estão a ficar cada vez mais discretas e 

incluem uma vasta gama de dispositivos computorizados móveis, incluindo tecnologia ubíqua 

como telefones móveis (smartphones). Este tipo de tecnologia, por ser mais discreta, além de 

útil, ajuda também a reduzir o estigma cultural associado aos sistemas assistivos mais 

tradicionais, e evidentes ((BRE), 2003). 

A deficiência visual impõe muitas restrições e limitações especiais à mobilidade 

humana. O objetivo geral deste capítulo é fazer uma revisão das tecnologias assistivas que 

têm sido propostas nos últimos anos pela comunidade científica como extensão às tecnologias 

assistivas tradicionais para diminuir as dificuldades na mobilidade de pessoas resultante da 

sua deficiência visual, natural ou adquirida. 

A navegação de humanos, em geral, requer a estimação da localização do utilizador e 

o conhecimento da sua relação com o contexto envolvente para tomar decisões sobre o 

caminho a ser seguido para chegar a um determinado destino. Em todas estas tarefas a 

informação visual e o contexto, ou informação do meio envolvente, são as fontes de 

informação mais importante, e a falta delas, uma das maiores limitações. Ao longo deste 

capítulo serão cobertos estes aspetos, bem como a forma como a tecnologia tem sido usada 

para substituir a falta de visão natural deste tipo de utilizadores. Neste trabalho, o termo 

deficiência visual inclui qualquer condição que impeça um utilizador de efetuar qualquer 

atividade diária devido à perda de função visual. Uma vez que o objetivo deste capítulo é 

fazer uma revisão das tecnologias de navegação, orientação e extração de contexto visual 

usadas para ajudar pessoas com deficiência visual, e que a baixa visão não é desagregada de 

cegueira, estes termos podem ser usados de forma alternada. 
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2.2. Navegação humana 

Os seres humanos têm a capacidade de obter e usar informação acerca do ambiente 

envolvente usando os seus vários sensores naturais. Desenvolveram uma série de mecanismos 

evolucionários que lhes permitem fazer a distinção entre diferentes objetos, a compreensão do 

meio envolvente e a capacidade de ativar eventos e processos complexos baseados na sua 

perceção da realidade. 

A cognição, em entidades inteligentes, envolve aprendizagem e conhecimento, de 

forma especial nos seres humanos mas também em animais e entidades computacionais 

complexas, tais como robôs (Montello, 2009). A cognição envolve as estruturas mentais e os 

processos envolvidos na perceção, atenção, pensamento e raciocínio, aprendizagem, memória, 

comunicação linguística e não-linguística. Além disso, também inclui a capacidade de 

interação com estruturas simbólicas externas de suporte, tais como mapas ou processos para 

levar a cabo análise espacial formal. A cognição é, muitas vezes, incidente no espaço, locais 

ou ambiente envolvente e, por isso, os atos cognitivos são, muitas vezes, de natureza 

geográfica (Montello, 2009). 

As representações mentais de localizações físicas, ou mapas cognitivos (Jacobson, 

1998), são de extrema importância no que diz respeito à criação de um modelo conceptual do 

espaço envolvente e da localização dos objetos na vizinhança de qualquer indivíduo, e são a 

base de suporte a qualquer interação com o ambiente físico (Jacquet, Bellik, & Bourda, 2006). 

Em ambientes desconhecidos, descobrir ou escolher um caminho pode requerer muito tempo 

e pode exigir uma quantidade considerável de atenção. Neste tipos de cenários, a deficiência 

visual é uma grande limitação à mobilidade. Por um lado, as pessoas com deficiência visual 

costumam precisar da ajuda de pessoas com visão normal para navegar e fazer o mapeamento 

cognitivo de espaços desconhecidos, o que exige bastante tempo e não está sempre 

disponível, e gera uma dependência que mantém o seu estado de baixa mobilidade (Passini, 

Proulx, & Rainville, 1990). Por outro lado, as pessoas com deficiência cognitiva podem ter 

grandes dificuldades em conhecer novos ambientes e seguir indicações de direção até um 

determinado destino. 

Os sistemas assistivos para navegação humana pretendem, de forma geral, permitir 

que os seus utilizadores possam navegar de forma segura e eficiente em ambientes que não 
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lhes são familiares sem que se percam, calculando dinamicamente o caminho para um destino 

com base na localização atual do seu utilizador e nas restrições impostas pelas suas 

necessidades específicas. Fazer um levantamento das necessidades especiais do público-alvo é 

muito importante e, no caso de utilizadores com qualquer forma de deficiência é uma 

atividade crucial antes do início do desenvolvimento de qualquer tipo de sistema assistivo. 

Por exemplo, com recurso a métodos de observação direta e com base em entrevistas 

estruturadas, os investigadores do projeto The Haptic Sight Study (Song & Yang, 2010) 

tentaram perceber o modo como os deficientes visuais se movem habitualmente e qual seria a 

informação necessária para que eles se pudessem movimentar de forma independente. Através 

deste estudo puderam perceber que este tipo de utilizadores precisa de ter informação relativa 

à sua localização atual, sobre o sentido para onde se estão a dirigir, sobre a direção para onde 

se devem dirigir e sobre o caminho até ao seu destino. Só depois de obterem esta informação 

é que começaram a desenvolver um dispositivo portátil de apoio à navegação. Por outras 

palavras, um utilizador com deficiência visual deve manter conhecimento constante da sua 

localização física, da sua relação com o espaço envolvente (contexto) e o caminho, ou rota, 

que deve seguir para navegar até ao destino pretendido. 

Quando se desenvolve um sistema assistivo para navegação humana, as unidades de 

processamento distintas (ou módulos) podem estar associadas à execução de cada uma destas 

tarefas, nomeadamente à: localização, orientação, navegação e interface, tal como se pode ver 

graficamente na Figura 1. 

	

FIGURA 1 – UNIDADES RESPONSÁVEIS PELAS TAREFAS NECESSÁRIAS À NAVEGAÇÃO ASSISTIDA (ASSISTIVA) DE 
HUMANOS. 

	



MODELO DE ORIENTAÇÃO DE CEGOS BASEADO EM VISÃO POR COMPUTADOR E INFORMAÇÃO CONTEXTUAL 
2 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

| 15 

Este capítulo apresenta uma visão global das formas como vários investigadores 

abordaram cada uma destas diferentes tarefas. Tal como em qualquer outro tipo de sistema 

assistivo, a interface também se deve adequar às necessidades e limitações do seu utilizador e 

este capítulo aborda este tópico numa secção dedicada. 

2.3. Localização 

Todos os sistemas de orientação/navegação devem incluir uma forma básica de 

localização, isto é, o conhecimento da posição exata e/ou pose relativa do utilizador. Estimar a 

localização de um utilizador é muitas vezes referido como posicionamento (Manduchi, 

Kurniawan, & Bagherinia, 2010). Os métodos mais comuns de localização, com base nas 

técnicas que usam, podem ser agrupados em quatro grupos gerais (Fallah, Apostolopoulos, 

Bekris, & Folmer, 2013): 

• abordagem sensorial direta; 

• medição inercial; 

• triangulação; 

• reconhecimento de padrões visuais. 

A localização tanto pode ser usada para planear uma rota até um destino escolhido 

(navegação) como para fornecer informação acerca do ambiente envolvente, o contexto do 

utilizador (orientação). No caso da navegação, no caso de o utilizador se ter perdido, a 

localização do utilizador pode também ser utilizada para gerar uma nova rota. Essa nova rota 

é depois utilizada para fornecer novas direções até ao destino pretendido. 

2.3.1. Abordagem sensorial direta 

Os sistemas de localização baseados numa abordagem sensorial direta determinam a 

localização de um utilizador através da deteção de identificadores que estão colocados no 

ambiente. 
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As técnicas mais comuns de abordagem sensorial direta incluem o uso de etiquetas de 

identificação por radiofrequência (RFID) que podem ser passivas (D'Atri, Medaglia, 

Serbanati, & Ceipidor, 2007; Kulyukin, Gharpure, Nicholson, & Osborne, 2006; S. Willis & 

S. Helal, 2005) ou ativas (Bin, Haitao, Xiaoning, & Li, 2007) (alguns sistemas usam ambos os 

tipos de etiqueta (Chumkamon, Tuvaphanthaphiphat, & Keeratiwintakorn, 2008)), emissores 

de radiação infravermelha (IR) que são colocados em pontos conhecidos, fixos, e em que cada 

emissor transmite uma identificação única (Baus, Krüger, & Wahlster, 2002; Tsetsos, 

Anagnostopoulos, Kikiras, & Hadjiefthymiades, 2006), emissores de Bluetooth (Haosheng, 

Gartner, Schmidt, & Yan, 2009) ou códigos de barras visuais (Chang, Tsai, & Wang, 2008; 

Smailagic & Martin, 1997). Estes tipos de tecnologia exigem que o utilizador carregue 

consigo equipamento extra para detetar e interagir com estes identificadores. 

No caso do uso de RFID, as etiquetas são baratas individualmente, mas a instalação 

extensa em grandes superfícies impõe grandes custos ao instalador, principalmente no caso 

das etiquetas ativas. As etiquetas RFID contém informação armazenada eletronicamente, que 

pode ser obtida pela passagem a curta distância de um terminal leitor que as alimenta através 

de emissão de energia eletromagnética, sem fios. Este é o princípio de funcionamento das 

etiquetas passivas. No caso das etiquetas ativas, além deste modo de funcionamento (passivo) 

é também possível fazer a etiqueta emitir uma quantidade de informação extra, de forma 

ativa. Este tipo de etiquetas exigem uma fonte de alimentação própria devido à maior 

necessidade de energia (Scooter Willis & Sumi Helal, 2005). 

Outra desvantagem associada a este tipo de tecnologia é o alcance e o tempo de 

leitura. No caso das etiquetas passivas, sem fonte de alimentação própria, o alcance de leitura 

é muito baixo, na ordem dos centímetros. No caso das etiquetas ativas o alcance é maior, na 

ordem dos metros, e estas etiquetas têm a vantagem de poderem armazenar em si informação 

além de apenas o seu código identificador, mas requerem uma fonte de alimentação individual 

(e a respetiva manutenção). Devido aos custos monetários associados, este tipo de 

implementação não é atrativa em larga escala (Alhmiedat, Taleb, & Samara, 2013). 

No caso dos emissores infravermelhos, são necessários os dois terminais (utilizador-

recetor e um emissor fixo) e é necessário que estejam em linha de vista. Se isso não acontecer 

o recetor não consegue obter a identificação do emissor. E mesmo no caso de o emissor e o 
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recetor estarem em linha de vista, a transmissão é fortemente afetada pela radiação solar, que 

é especialmente forte em infravermelhos quando efetuada em ambientes exteriores. 

Os emissores Bluetooth funcionam de uma forma conceptual muito semelhante ao uso 

de etiquetas RFID ativas pois também não se exige que os dois terminais estejam em linha de 

vista e a comunicação é feita por radiofrequência. No entanto, como este tipo de dispositivos 

exigem emparelhamento entre os dois terminais, quando usados para obter uma localização 

exige-se que o utilizador se desloque muito devagar devido aos atrasos associados ao 

emparelhamento e à comunicação. 

A utilização de códigos de barras é muito semelhante ao uso de etiquetas RFID no que 

diz respeito à leitura de um código identificador único. Neste caso a informação é obtida por 

leitura visual do identificador armazenado na etiqueta. O grande problema deste método é que 

o utilizador tem que procurar cada código de barras, ou pelo menos aproximar-se o suficiente 

da zona exata onde o código se encontra e estar em linha de vista (tal como no caso do uso de 

emissores infravermelhos). Tal pode ser muito complicado no caso pessoas cegas, que não 

sabem onde procurar o código e pode abrandar a navegação, ou pelo menos criar grandes 

problemas na mobilidade. No caso de utilizadores cegos, a utilização de um sistema que 

depende de códigos visuais em que o utente tem que procurar sem conseguir ver é uma 

abordagem que, apesar de precisa, é muito exigente para o utilizador e, por isso, propensa a 

falhas. 

2.3.2. Medição inercial 

Os humanos mantêm (atualizam) o seu sentido de orientação à medida que se 

deslocam através de uma combinação de dois processos distintos: reconhecimento de pontos 

de referência no espaço e medição inercial do seu deslocamento. A atualização da posição 

baseada em pontos de referência envolve a deteção e reconhecimento de características 

específicas do mundo real que possam ser associadas a locais conhecidos. A atualização da 

posição baseada em medição inercial envolve manter uma atualização das componentes de 

locomoção (incluindo a direção, velocidade e aceleração) e da duração do movimento. 

Medição inercial é referida em inglês como “dead reckoning” ou “path integration” (Fallah 

et al., 2013). 
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Enquanto o utilizador se desloca, um sistema de medição inercial estima a localização 

do utilizador através de uma combinação de leituras relativas à odometria do utilizador. Estas 

leituras podem ser obtidas através de uma combinação de dados provenientes de sensores 

como acelerómetros, magnetómetros, bússolas e giroscópios (Fischer, Muthukrishnan, Hazas, 

& Gellersen, 2008; Höllerer, Hallaway, Tinna, & Feiner, 2001; Koide & Kato, 2005; G. 

Retscher, 2004), ou através do processamento de sinal de um pedómetro, analisando o padrão 

da passada associado especificamente ao utilizador (tal como a velocidade média do 

andamento) (H. Wu, Marshall, & Yu, 2007). 

A localização inicial é tipicamente determinada utilizando um sistema de navegação 

por satélite (GNSS) como o sistema de posicionamento global (GPS) (Höllerer et al., 2001), 

com identificação por etiquetas de radiofrequência (RFID) (Koide & Kato, 2005) ou usando a 

posição fornecida pela rede de comunicações móvel (estações GSM) (G. Retscher, 2004). 

Uma vez que a estimação da localização é um processo recursivo, as imprecisões na 

estimação traduzem-se em erros que se acumulam ao longo do tempo. O erro acumulado pode 

ser corrigido usando-se conhecimento sobre o ambiente onde se navega. A posição do 

utilizador pode ser ocasionalmente atualizada com mais precisão usando atualizações 

periódicas provenientes de técnicas de localização que utilizem abordagem sensorial direta, 

como etiquetas RFID, ou técnicas de localização por reconhecimento de padrões, tal como o 

reconhecimento de pontos de referência conhecidos. Uma vantagem da utilização de técnicas 

de reconhecimento visual de pontos de referência em detrimento do uso de uma abordagem 

sensorial direta é o fato do número de identificadores necessário ser muito inferior, o que 

reduz significativamente os custos associados à instalação. 

2.3.3. Triangulação 

Apesar da maioria das técnicas de abordagem sensorial direta localizarem o utilizador 

com apenas a leitura de um único identificador, um variado número de sistemas usa múltiplos 

identificadores juntamente com técnicas de triangulação para localizar o utilizador. Estes 

métodos localizam o utilizador triangulando as etiquetas instaladas em localizações 

conhecidas. As etiquetas que têm sido mais utilizadas, tanto em ambientes de exterior como 

de interior, incluem RFID (Amemiya, Yamashita, Hirota, & Hirose, 2004), infravermelho 
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(IR) (Baus et al., 2002; Brabyn, Crandall, & Gerrey, 1993) e ultrassons (Priyantha, 

Chakraborty, & Balakrishnan, 2000; Ran, Helal, & Moore, 2004). 

A trilateração usa a distância entre o utilizador e pelo menos três pontos conhecidos, 

enquanto a angulação usa medições angulares para determinar a localização do utilizador 

(Zheng & Ni, 2005). O sistema de posicionamento global (GPS) é o sistema mais usado para 

obter localizações no exterior (Etter & Specht, 2005; Helal, Moore, & Ramachandran, 2001; 

Huang & Liu, 2004) e usa métodos de trilateração para determinar a posição do utilizador 

com base em posições conhecidas dos satélites. Os recetores de satélite analisam um sinal 

periódico enviado por cada um dos satélites para calcular a latitude, longitude e altitude na 

posição do utilizador. Para ambiente exterior o GPS tornou-se um sistema padrão uma vez 

que é grátis, fiável e está disponível em qualquer ponto do planeta, em qualquer condição 

atmosférica ou de visibilidade dos satélites. A maior desvantagem da localização baseada em 

GPS é que os sinais de GPS degradam-se bastante dentro dos edifícios, entre edifícios muito 

altos ou em zonas densamente arborizadas, tais como floresta ou parques (Helal et al., 2001). 

Existem duas técnicas alternativas baseadas em triangulação que são usadas em 

contextos onde os sinais de GPS não conseguem ser lidos, ou não estão sequer disponíveis. O 

posicionamento com base nas localizações de antenas de comunicações móveis (Arikawa, 

Konomi, & Ohnishi, 2007) é feito com recurso a métodos de triangulação e nas características 

do sinal de antenas emissoras com localizações conhecidas, de forma similar ao caso do 

posicionamento com recurso ao sinal de cada um dos pontos de acesso de uma rede de 

computadores sem fios (Günther Retscher & Thienelt, 2004; Tsetsos et al., 2006). Ambas as 

técnicas têm menos precisão do que o GPS devido a problemas relacionados com reflexão dos 

sinais em elementos do espaço físico envolvente à instalação. 

2.3.4. Reconhecimento de padrões 

Recentemente, têm sido desenvolvidos sistemas que usam técnicas de visão por 

computador, como por exemplo técnicas de reconhecimento de padrões, para auscultar o 

ambiente envolvente e reconhecer pontos de referência visuais. Os sistemas de visão artificial 

mais comuns desenvolvidos para ajudar a navegação de pessoas cegas extraem este tipo de 

informação pela analise de características dos objetos detetados na imagem capturada 
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recorrendo a técnicas clássicas de processamento de imagem (Ancuti, Ancuti, & Bekaert, 

2009; Capp & Picton, 2000). Alguns sistemas vão mais longe e usam sensores de visão como 

sensores de posicionamento ou até mesmo combinando vários sensores de visão para obter 

uma representação 3D da cena (obtendo informação de profundidade) (Filipe et al., 2012). 

Estimação do deslocamento e da pose 

Os sistemas que usam visão por computador para estimar a localização e orientação do 

utilizador dão-lhe a capacidade de perceber a sua posição relativa em relação a um ponto de 

referencia detetado (Praveen & Paily, 2013; Tian, Yang, Yi, & Arditi, 2013; Yu & Ganz, 

2012). Quando um utilizador transporta consigo uma câmara cuja posição e orientação em 

relação ao corpo do utilizador é conhecida, o deslocamento das características detetadas nas 

imagens capturadas podem ser usadas para obter informação relativa ao deslocamento do 

utilizador. A informação do deslocamento visual não é afetada pelas mesmas fontes de erro de 

sistemas de localização como os dos sistemas de navegação por satélite ou os sensores 

inerciais e é, por isso, uma forma de informação complementar para acrescentar a precisão 

das medidas de localização (Ruotsalainen, 2013). A investigação relacionada com técnicas de 

localização recorrendo a visão por computador sempre foi na sua maioria focada na condução 

autónoma de veículos e robôs. Os primeiros trabalhos relacionados com a assistência à 

navegação de pedestres foram publicados nos finais da década de 90 (Aoki, Schiele, & 

Pentland, 1999). Descreviam o uso de bases de dados com fotografias de amostras do 

ambiente e que estavam associadas a informação geográfica. A localização do pedestre era 

fornecida quando era encontrada uma semelhança entre a imagem capturada e uma das 

imagens da base de dados (Wei & Kosecka, 2006). A base de dados e o processamento de 

dados podiam ser feito localmente ou remotamente, num servidor, dependendo dos requisitos 

de processamento (Hile & Borriello, 2007). 

Um sistema de navegação para pedestres, independente de um servidor e de bases de 

dados pré-existentes usualmente precisa de integração com outros sensores de posicionamento 

para ser funcional. Num sistema deste género, monitorizar o deslocamento de características 

em imagens consecutivas capturadas por um dispositivo que está a ser transportado pelo 

utilizador e integrando essa informação com a informação proveniente de outro tipo de 

sensores ou um sistema de navegação global por satélite (GNSS), pode ser usado para obter a 

localização relativa do utilizador. Uma posição inicial absoluta pode ser usada para reduzir 
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erros e outros desvios uma vez que sem uma posição inicial absoluta, e só com perceção 

visual apenas se consegue obter informação acerca do deslocamento do utilizador. Este tipo 

de sistemas independentes de um servidor foram propostos por (Hide, Botterill, & Andreotti, 

2010) usando unidades de medição inercial (IMU) complementadas por visão por 

computador. Outras técnicas, tais como as técnicas usadas em sistemas de localização e 

mapeamento (inglês: simultaneous localization and mapping ou SLAM) produzem um mapa 

de um ambiente desconhecido à medida que também vão localizando o utilizador. 

Tradicionalmente este tipo de localização sempre foi feito com recurso a sensores e medições 

inerciais, mas nos últimos anos têm surgido sistemas que integram visão por computador 

(sistemas de SLAM visual) (Chekhlov, Pupilli, Mayol, & Calway, 2007). 

A magnitude do movimento de um elemento numa imagem depende da profundidade 

desse objeto no espaço, ou seja, da distância do objeto à câmara. Como a distância dos objetos 

à câmara é geralmente desconhecida, surge um problema de escala e diferentes métodos têm 

surgido para os ultrapassar (Ruotsalainen, 2013). Ferramentas tais como medidores de 

distância por laser têm sido integrados em câmaras (Zhang, Rad, & Wong, 2012). Mas a 

necessidade de carregar equipamento especial reduz a aplicabilidade deste método para 

navegação pedestre, especialmente a navegação de pessoas cegas. 

Outra abordagem é o uso de algoritmos de visão por computador para detetar pontos 

de referência visuais, fixos e conhecidos (georreferenciados). Recentemente, têm sido 

propostos sistemas de navegação em ambientes interiores que detetam e descodificam 

marcadores fiduciais em tempo real com uso à câmara de telefones móveis. Um dos 

marcadores mais usados é o código de barras 2D. Este tipo de código de barras contém um 

identificador único que pode ser usado para identificar a localização e um tamanho fixo que 

pode ser usado para estimar a distância e a pose, a partir do ponto de vista do utilizador 

(Mulloni, Wagner, Barakonyi, & Schmalstieg, 2009). Usando este tipo de marcadores visuais, 

pode ser utilizado um telefone móvel típico sem haver necessidade de se recorrer a qualquer 

tipo de equipamento extra. Assim que o marcador estiver no campo de visão do telefone, o 

utilizador pode receber um alerta sobre a sua posição relativa a um ponto de referência 

conhecido, assim como sobre a sua distância aproximada. 
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Sensores 3D 

A distância é uma das variáveis mais importantes da navegação. É usada para evitar 

colisões ou para informar acerca de pontos de interesse na vizinhança. O modo como a visão 

humana usa diferentes perspetivas da mesma cena para criar uma perceção tridimensional do 

mundo inspirou o uso de múltiplas câmaras para modelar/reconhecer o mundo em três 

dimensões. Quando uma câmara estereoscópica é utilizada num sistema de visão, a distância 

aos objetos pode ser estimada através de triangulação (Jirawimut, Prakoonwit, Cecelja, & 

Balachandran, 2003). No caso do uso de duas câmaras a distância entre elas afeta a precisão 

com que o deslocamento é obtido a partir das imagens. Quanto mais afastadas as duas 

câmaras estiverem uma da outra, melhor será a precisão (Holzmann & Hochgatterer, 2012).  

A estereoscopia pode ser usada para obter informação sobre o alcance 3D da cena e 

sobre os métodos de correlação que podem ser usados para determinar a profundidade (ou 

distância) aproximada dos vários elementos presentes na imagem. Este tipo de informação 

tem sido aplicado com bastante sucesso em modelos de deteção de peões (Lee, Kang, & Lee, 

2008). Noutros casos foram usados algoritmos genéticos para obter correlação estereoscópica 

e obter mapas de disparidade densos (Figura 2). 

 

 

FIGURA 2 – VISTAS PARCIAIS E CORRESPONDENTE IMAGEM DE DISPARIDADE (FUSIELLO, CASTELLANI, & MURINO, 
2001). 

 

Estes mapas de disparidade dão, por sua vez, informação útil para estimar distâncias 

de forma grosseira permitindo ao utilizador navegar através do ambiente (Anderson et al., 

2007). Outras abordagens usam uma vista relativa (esquerda ou direita) e um mapa de 

profundidade para fazer segmentação do cenário com base em lógica difusa, por forma a obter 
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grupos de objetos distintos (Penedo, Costa, Fenandes, Pereira, & Barroso, 2009). Sabendo-se 

a localização dos objetos na imagem é possível alertar o utilizador relativamente à presença 

de objetos próximos ou afastados. A deteção de mudanças ou variações do espaço 3D 

baseadas na fusão de informação de profundidade com informação presente na imagem pode 

ser usada para criar representações 3D do espaço que podem ser transmitidas ao utilizador 

recorrendo a formas de interface adequadas, nomeadamente à interface háptica (vibração) 

(Bourbakis, 2008). 

Ter um mapa de curtas distâncias do ambiente envolvente pode ser usado para 

classificar o caminho, ou a cena, como tendo (ou não) obstáculos imediatos, se são ao nível 

do solo ou ao nível do torso e a sua posição relativa em relação ao utilizador (esquerda ou 

direita). 

Recentemente, os sensores de visão 3D têm tido um grande desenvolvimento e têm 

sido aplicados em muitos dispositivos comuns, como por exemplo em telemóveis ou consolas 

de jogos, reduzindo muito o seu custo. 

A visão estereoscópica foi aplicada com sucesso em telemóveis (smartphones) 

permitindo que se faça uma análise sobre o tipo de ambiente envolvente ou até alguma 

classificação de obstáculos (Saez, Escolano, & Lozano, 2014). Em teoria, os telemóveis com 

sensores de visão estereoscópicos podem ser usados para extrair o mesmo tipo de informação 

que qualquer outro dispositivo com sensores do mesmo tipo. No caso dos telemóveis, no 

entanto, a sua maior limitação é o poder de processamento em termos de execução em tempo 

real. Nos últimos anos o poder de processamento tem subido bastante, no entanto as cenas do 

mundo real são geralmente muito estruturadas e a classificação de obstáculos em tempo real, 

no âmbito da sua aplicação em sistemas assistivos para cegos, é usada na sua maioria para 

servir de bengala virtual, não a substituindo inteiramente por questões de segurança. A 

bengala real é uma ferramenta que dá um suporte físico à orientação espacial dos cegos e é, 

por isso, uma ferramenta de apoio primário de que os cegos não prescindem. 

Em muitos casos, a visão estereoscópica foi substituída pelo sensor Microsoft Kinect 

(MicrosoftRobotics, 2011), principalmente no campo da investigação científica, onde foi 

muito usado com bons resultados (Biswas & Veloso, 2012; Henry, Krainin, Herbst, Ren, & 

Fox, 2014; Khoshelham & Elberink, 2012). O sensor Kinect inclui um sensor de profundidade 

que se relaciona diretamente com uma câmara RGB. 
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O sensor de profundidade é composto por um projetor de laser que projeta luz não-

visível com um padrão codificado e um sensor CMOS monocromático que com os devidos 

filtros captura a luz refletida. O padrão recebido pelo sensor é uma versão deformada do 

padrão original, projetado pelo emissor laser e deformado pelos objetos na cena. O algoritmo 

que decifra a codificação do padrão projetado gera uma imagem de profundidade que 

representa a cena capturada. Usando técnicas de inteligência artificial, como por exemplo 

redes neuronais, para analisar as imagens de profundidade obtidas permite o reconhecimento 

de características ou padrões pré-determinados no ambiente envolvente (Filipe et al., 2012). 

De forma geral, em termos do uso de visão por computador em sistemas de localização, quer 

se usem sensores estereoscópicos tradicionais, quer se usem sensores como o Microsoft 

Kinect, a distância pode ser estimada e, em combinação com técnicas de deteção e 

reconhecimento de características ou padrões, e um sistema de informação geográfico, a 

localização do utilizador pode, também, ser estimada. 

2.4. Orientação 

As pessoas com deficiência visual frequentemente querem ter mais do que apenas 

informação acerca da sua localização e querem, muitas vezes, poder relacionar a sua 

localização atual com os elementos existentes à sua volta. 

As mobilidade e a orientação são capacidades essenciais para o sucesso da navegação 

(Kammoun et al., 2012). A mobilidade, ou micro navegação, corresponde à deteção de 

obstáculos no ambiente imediato. Orientação, ou macro navegação, é a capacidade de obter e 

manter uma noção da posição no espaço, quer em relação aos pontos de referência no 

ambiente envolvente, quer em relação ao destino pretendido (Ross & Blasch, 2002). 

No que diz respeito à mobilidade de pessoas com deficiência visual, um vasto leque de 

sistemas e ferramentas estão disponíveis para melhorar o modo como este tipo de utilizadores 

se deslocam no ambiente. A bengala branca e o cão guia são, sem dúvida, os mais comuns. A 

bengala branca é a ferramenta mais simples, mais barata e mais fiável. É também a mais 

popular. No entanto, não fornece informações sobre o contexto da navegação, tais como a 

velocidade ou as distâncias a objetos afastados, ou até o seu tamanho. Uma pessoa com visão 

normal obtém e usa este tipo de informação que é central no que diz respeito à sua perceção 
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do espaço e à locomoção (Dakopoulos & Bourbakis, 2010). Várias abordagens aos problemas 

da mobilidade e do reconhecimento do contexto têm sido sugeridas nas últimas décadas e 

podem ser classificadas, de forma genérica, em duas categorias principais. As “ajudas 

eletrónicas ao deslocamento” (inglês: ‘Electronic Travel Aids’, ou ETA) têm como principal 

objetivo melhorar a mobilidade dos seus utilizadores através da deteção dos obstáculos na sua 

vizinhança imediata. Por forma aumentar a autonomia dos seus utilizadores, as “ajudas 

eletrónicas à orientação” (inglês: ‘Electronic Orientation Aids’, ou EOA) fornecem ao cego 

uma noção da sua localização espacial e direção relativas aos pontos de referência presentes 

no seu contexto espacial, em ambientes desconhecidos (Brilhault, Kammoun, Gutierrez, 

Truillet, & Jouffrais, 2011). 

Com exceção de algumas implementações que usam as várias técnicas de localização 

descritas na secção anterior, até agora os dispositivos de ajuda eletrónica à orientação para 

fornecer serviços baseados na localização são, na sua maioria, baseados em sistemas de 

localização por satélite. No entanto, nos últimos anos têm sido aplicadas com sucesso técnicas 

de visão por computador para gerar uma noção do contexto envolvente e fornecer indicações 

de orientação baseadas no contexto visual. De forma geral, este tipo de sistemas assistivos de 

apoio à orientação usam técnicas de visão por computador que dão indicações que podem ir 

desde a simples presença de obstáculos, ou a distinção entre obstáculos parados ou em 

movimento, à deteção e reconhecimento de objetos específicos na imagem capturada. Em 

alguns casos, até mesmo a distância ou o deslocamento relativo entre os objetos detetados é 

fornecido, usando a informação de profundidade proveniente da imagem. 

Apesar de muito simples no seu propósito, os sistemas desenhados para dar ao cego 

indicações acerca da presença de obstáculos no seu caminho (utilizando visão artificial) usam 

um vasto leque de técnicas complexas para analisar a imagem. As técnicas tradicionais de 

processamento de imagem são usadas para, por exemplo, fazer a deteção dos contornos dos 

objetos na imagem (Moreno, Shahrabadi, José, du Buf, & Rodrigues, 2012; Praveen & Paily, 

2013; J. Wu, Zhang, Yan, Liu, & Song, 2012). Outras abordagens, mais avançadas, usam 

inteligência artificial para também detetar obstáculos na cena (Nagarajan, Yaacob, & 

Sainarayanan, 2001) ou mesmo para classificar a cena, indicando formas básicas de 

caracterização da cena como estando muito densa em objetos ou relativamente livre de 

obstáculos (Murai, Kawahara, Tatsumi, Araki, & Miyakawa, 2010). Outros métodos de 

classificação podem dar informação acerca da distribuição espacial dos obstáculos/objetos 
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dentro da cena (Yu & Ganz, 2012), atingindo o objetivo global de fornecer instruções de 

orientação específicas e formas simples de noção contextual do espaço envolvente. 

Recorrendo aos seus sensores naturais, os utilizadores com capacidade visual normal 

são capazes de detetar não apenas a existência de objetos ou obstáculos na sua proximidade 

imediata, mas são também capazes de os reconhecer juntamente com os seus atributos, como 

a sua cor, forma e orientação espacial relativa. Apesar de um sistema de apoio à navegação de 

cegos ainda estar longe de ser capaz de fornecer toda esta quantidade de informação em 

tempo real, alguns sistemas tentam reduzir esta diferença ao utilizar algoritmos de 

reconhecimento de objetos específicos na cena. As abordagens mais simples usam marcadores 

visuais colocados em pontos de interesse específicos (Coughlan & Manduchi, 2009). Quando 

detetados, estes marcadores são usados para estimar a localização do utilizador e, 

subsequentemente, saber que objetos se espera encontrar na vizinhança. Adicionalmente, é 

possível informar o utilizador acerca da distância e posição relativa, com base na posição 

relativa ao marcador detetado (pela pose). Tal como foi discutido anteriormente neste 

capítulo, a colocação de marcadores/sensores na infraestrutura requer bastante manutenção. 

Assim, muitos sistemas assistivos tentam, hoje em dia, localizar, reconhecer e dar indicações 

sobre a presença de objetos naturais na cena, tais como passadeiras (Ivanchenko, Coughlan, & 

Shen, 2008a; Ivanchenko et al., 2008b; Kristóf Karacs, Radvanyi, Gorog, Kusnyerik, & 

Roska, 2009), texto habitualmente presente em estações de transportes públicos ou portas de 

escritório (Guida, Comanducci, & Colombo, 2011; K. Karacs & Roska, 2006; Tian et al., 

2013), ou até mesmo fazer a distinção entre objetos muito semelhantes que possam ser 

facilmente confundidos pela falta de visão, tais como notas bancárias (Hasanuzzaman, Yang, 

& Tian, 2012), embalagens alimentares ou de medicamentos (Matusiak, Skulimowski, & 

Strumillo, 2013). Estas abordagens mais complexas tentam assim contribuir para redução da 

diferença entre as pessoas com deficiências visuais e as pessoas com visão normal. 

Com os avanços recentes na visão 3D e nos sensores de profundidade, um novo tipo 

de informação contextual pode ser introduzido nos sistemas de navegação assistiva para 

pessoas com deficiência visual: a informação de profundidade. Usando descritores de 

características e técnicas de inteligência artificial, diferentes objetos podem ser detetados e 

classificados (Gomez, Mohammed, Bologna, & Pun, 2011). Este tipo de sistemas pode 

reconhecer objetos pela sua forma tridimensional e informar o cego, não apenas da sua 

presença, mas também acerca da sua categoria, como escadas no sentido ascendente ou 
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descendente (Hiroyuki Takizawa, Yamaguchi, Aoyagi, Ezaki, & Mizuno, 2012; Hotaka 

Takizawa et al., 2013; Wang, Pan, Zhang, & Tian, 2014), funcionando como uma bengala 

branca tradicional, mas com alcance estendido. Alguns sistemas incorporam mesmo a deteção 

entre obstáculos fixos e móveis e o reconhecimento de objetos numa solução global, na sua 

maioria para deteção de pedestres e obstáculos (Alghamdi, van Schyndel, & Khalil, 2012; 

Kang, Byun, & Lee, 2003; Kang & Lee, 2002; Muthulakshmi & Ganesh, 2012). 

2.5. Navegação 

O termo ‘navegação’ define o comportamento de se mover até um destino, com todos 

os processos motores, sensoriais e cognitivos que isso implica (Kammoun et al., 2012). 

Downs e Stea definem a navegação como “o processo de resolução de um conjunto de 

problemas espaciais; o movimento de uma pessoa a partir de um local sobre a superfície da 

terra para outro” (Downs & Stea, 1977). Estes autores dividiram o processo em quatro tarefas 

distintas: ser capaz de se orientar no ambiente envolvente, ser capaz de escolher uma rota, ser 

capaz de se manter na rota escolhida e reconhecer quando o destino é atingido. 

A navegação humana realiza-se utilizando uma combinação simultânea de mobilidade 

e orientação (Foulke, 1982). De uma forma genérica, a navegação humana, quer seja em 

ambientes exteriores ou interiores, é feita pela medição e atualização constante da distância e 

orientação relativa a um, ou múltiplos, pontos de referência (o contexto). O ser humano faz 

isto através de medição inercial, orientando-se em relação ao ponto inicial, ou pela navegação 

através de pontos de referência, usando a deteção de elementos visuais combinada com o uso 

de um mapa, material ou cognitivo. Muitas vezes a navegação humana pode recorrer a estas 

duas abordagens de forma combinada (Loomis, Klatzky, & Golledge, 2001). Um conjunto de 

elementos no ambiente podem ser usados para determinar a localização. De forma a manter 

uma noção da sua localização no espaço, neste tipo de situação, os humanos utilizam 

estimativas de direção e velocidade do movimento obtidas através dos seus sistemas 

vestibular, propriocetivo e cinestésico, agrupados num só termo como medição inercial 

(Kalia, Schrater, & Legge, 2013). 
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No caso da medição inercial, como já foi referido, é usado um único ponto de 

referência conhecido durante toda a navegação, e a localização é estimada pela integração de 

todas variações na posição e orientação (Iaria, Petrides, Dagher, Pike, & Bohbot, 2003).  

No caso da navegação baseada em pontos de referência, o deslocamento pelo ambiente 

é feito de ponto de referência em ponto de referência, com base na posição relativa a cada 

ponto de referência. Neste caso, é necessário ter um mapa físico ou cognitivo do ambiente. Ao 

medir de forma periódica o deslocamento e as alterações na orientação (com base da direção e 

movimento) e combinando-as com a distância e orientação relativas a um ponto de referência, 

é possível estimar uma nova localização e orientação. Isto é feito de forma recursiva ao longo 

de toda a navegação. 

Um dispositivo assistivo poderoso deve conseguir combinar tanto as funcionalidades 

de micro navegação (uma noção do espaço físico imediato) como de macro navegação 

(perceber o contexto da localização e ser capaz de chegar a um destino). São as 

funcionalidades de macro navegação que dão ao utilizador a capacidade global de orientação 

e navegação (Kammoun et al., 2012). 

Todos os sistemas de navegação têm três componentes funcionais fundamentais: um 

módulo de entrada de informação espacial (localização e orientação), uma base de dados 

espacial do ambiente, e uma interface que dá a informação necessária ao utilizador. A 

informação espacial é geralmente obtida com recurso a qualquer uma das técnicas discutidas 

anteriormente neste capítulo, ou pela fusão de várias, como por exemplo a inclusão de visão 

por computador. Estes três componentes fundamentais são também os componentes 

fundamentais de um sistema de navegação para pessoas com deficiência visual (Riehle, 

Lichter, & Giudice, 2008). 

No âmbito de uma aplicação de navegação a localização do utilizador pode ser usada 

tanto para fornecer indicações acerca do contexto, como para planear uma rota até um destino. 

A vantagem de se usar uma aplicação para calcular a rota é que esta pode ser otimizada para 

ter em conta as preferências (ou limitações) dos utilizadores, como por exemplo o caminho 

mais curto, ou o caminho mais seguro. No caso de utilizadores com deficiência visual, por 

exemplo, um caminho que se estenda ao longo de paredes reduz o perigo de que o utilizador 

se senta perdido, ou desamparado. Um caminho que evite estruturas físicas ao nível da 
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cabeça, ou torso, como por exemplo varandas, é um caminho mais seguro (Fallah et al., 

2013). 

Os algoritmos de cálculo de rotas usam, na sua maioria, grafos para representar o 

ambiente. Numa representação em forma de grafo, o ambiente é dividido em conjuntos de 

vértices e arestas que ligam os diversos vértices (Höllerer et al., 2001). As arestas ligam os 

vértices com base no mapa do ambiente e quando um vértice é acessível a partir de outro. 

Neste caso cada aresta pode ter um peso associado baseado nos critérios definidos para o 

cálculo de rotas do sistema de navegação em questão. Uma abordagem baseada em grafos tem 

a grande vantagem de permitir que só se criem arestas onde houver realmente informação a 

guardar relativamente a um ponto de interesse ou a objetos que estejam associados a uma 

determinada localização. Assim, as arestas ligam locais ou objetos neles contidos quando 

estes são fisicamente acessíveis a partir de outro local, ou objeto. Em ambientes muito densos 

em termos de vértices, o grafo pode ficar demasiado grande e fazer com que a performance do 

algoritmo de cálculo de rotas seja fortemente penalizada. Os pesos associados a cada aresta 

desempenham um papel muito importante na adaptação do cálculo de um caminho ao perfil 

do utilizador a que se destina. Por exemplo, no caso de haver um caminho que evite uma zona 

com escadas o peso associado às arestas que passam por escadas devem ter um peso mais 

elevado. Da mesma forma, um caminho com tetos baixos, ou estruturas ao nível do tronco ou 

cabeça, deve receber um peso mais alto quando o objetivo é criar uma rota destinada a 

pessoas cegas. A maioria dos sistemas de navegação atuais usam o algoritmo Dijkstra 

(Höllerer et al., 2001; Koide & Kato, 2005; Lertlakkhanakul, Li, Choi, & Bu, 2009; Lyardet, 

Grimmer, & Muhlhauser, 2006) ou A* (Höllerer et al., 2001; Petrie et al., 1996; H. Wu et al., 

2007) para fazer o cálculo de rotas. Estes algoritmos são capazes de calcular o caminho mais 

curto entre dois pontos considerando os pesos atribuídos a cada aresta. 

2.6. Interface 

A deteção, reconhecimento e distinção entre os elementos contextuais presentes no 

ambiente, usando visão por computador ou qualquer outra forma de deteção, é da maior 

importância num dispositivo eletrónico de apoio à orientação, ou navegação. Como passar a 

informação ao utilizador acerca dos elementos detetados é igualmente crítico uma vez que a 

interpretação da realidade à volta de um utilizador influencia diretamente a sua segurança e, 
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em última instância, a adoção deste tipo de tecnologia assistiva. No que diz respeito aos 

sistemas de apoio à navegação de cegos, as formas mais comuns de interagir com o utilizador 

são o recurso a: codificação áudio; descrição áudio; e interfaces hápticas. 

A codificação áudio é, por definição, o uso de áudio não-verbal para transmitir 

informação, ou percecionar algum tipo de informação. O uso de padrões acústicos para 

transmitir esta informação ao utilizador tem sido muito usado no caso dos dispositivos de 

apoio à orientação de deficientes visuais (Ancuti et al., 2009; Moreno et al., 2012; Nagarajan 

et al., 2001). Em alguns casos, a codificação áudio é usada para indicar ao utilizador a posição 

relativa dos elementos no espaço (Dingler, Lindsay, & Walker, 2008; Yu & Ganz, 2012). Este 

tipo de sistemas usa áudio 3D para dar indicações sonoras como se estas estivessem a ser 

emitidas a partir dos elementos que foram detetados. Este tipo de interface pode ser utilizado 

para fornecer indicações extremamente simples, mas também imediatamente percetíveis 

acerca da posição ou orientação em relação a um objeto, ou obstáculo. O facto de que os 

cegos têm extrema confiança nas indicações acústicas do meio envolvente (ou sobre o meio 

envolvente) põe grandes limitações ao uso de auscultadores para obter este tipo de aplicação, 

ou, pelo menos, impõe grandes limitações ao tipo de auscultadores a usar. Alternativas como 

os auscultadores de condução óssea são excelentes alternativas (Walker & Lindsay, 2005). 

A descrição áudio tem as mesmas considerações que os métodos de codificação áudio. 

De acordo com Manduchi e Coughlan (Manduchi & Coughlan, 2012) “uma questão 

importante a ser considerado na conceção de uma interface é se uma descrição rica da cena, 

ou apenas informação altamente simbólica deve ser fornecida ao utilizador”. 

Outra abordagem é apresentar a informação acerca do meio envolvente através do uso 

de interfaces hápticas (Johnson & Higgins, 2006; Hotaka Takizawa et al., 2013; J. Wu et al., 

2012). A informação de profundidade (3D) pode ser convertida de forma a ser transmitida por 

conjunto de pequenos atuadores vibratórios adaptados ao corpo do utilizador (Bourbakis, 

2008). Com uma codificação adequada, o uso de padrões de vibração dispostos em 2D podem 

ser usados para transmitir a informação de profundidade. Este tipo de interface pode ser usado 

de uma forma muito similar à dos pinos que são usados para transmitir informação em Braille 

(Pissaloux, Maingreaud, Velazquez, & Fontaine, 2006).  

Outras formas de interface, menos usuais, estão ainda a ser usadas em dispositivos de 

investigação, e não disponíveis para uso comercial. Um exemplo de um dispositivo deste tipo 
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consiste numa câmara (inserida em uns óculos de sol), um transdutor e uma matriz de 

elétrodos do tamanho de um selo do correio que é colocado na parte superior da língua 

(Technology, 2010). As imagens capturadas pela câmara, depois de processadas, são 

traduzidas em sinais elétricos muito suaves que são apresentados na língua. Os padrões 

apresentados pela matriz referem-se a objetos com grande contraste entre si, assim como os 

seus movimentos. 

Genericamente é possível afirmar que em alternativa à visão, qualquer outro sentido, 

ou canal sensorial, pode ser usado. No entanto, a sua escolha e o seu uso devem ser 

cuidadosamente estudados uma vez que podem interferir com a execução de outras tarefas de 

que os cegos não podem prescindir. A quantidade de informação a ser apresentada ao 

utilizador deve ser considerada também, uma vez que a capacidade de transmissão de 

informação através de dos sentidos não-visuais é muito inferior à da visão (Strumillo, 2010). 

2.7. Considerações finais 

Neste capítulo apresentou-se uma revisão geral das tecnologias assistivas para 

orientação e navegação de pedestres gerais, mas com especial foco nas pessoas que sofrem de 

qualquer tipo de deficiência visual. Assim, tal como no desenvolvimento de qualquer outro 

tipo de tecnologia assistiva, o desenvolvimento deste tipo de sistemas deve ser centrado nas 

necessidades e restrições específicas do utilizador e da sua deficiência. O uso de um sistema 

assistivo não deve interferir com o bom desenrolar das atividades do dia a dia da pessoa nem 

constituir por si mesmo um obstáculo ao utilizador. Muitas vezes as tecnologias usadas não 

são perfeitamente adequadas, ou não conseguem satisfazer necessidades específicas do 

público-alvo, quer pelo seu modo de operação, quer pela forma como a informação é 

disponibilizada ao utilizador. Se isto acontecer, por maiores que sejam os benefícios teóricos 

do sistema, a comunidade simplesmente não adotará tecnologia. 

No que respeita aos sistemas de localização, apesar de bastantes esforços para criar um 

sistema de posicionamento barato e preciso, tem sido difícil encontrar um sistema que 

agregue em si um bom balanço entre estes fatores. Das várias tecnologias usadas para 

localizar o utilizador as mais comuns são o GPS, RFID, redes wireless e visão por 

computador. 
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As tecnologias de localização mais utilizadas são expostas de forma reduzida na 

Tabela 1. 

  Interior Exterior Precisa de 
Infraestrutura 

Sensorial 

RFID ü ü ü 
Bluetooth ü ü ü 

Infravermelhos ü – ü 
Códigos de Barras ü ü ü 

Inercial IMU ü ü – 

Triangulação 
da abordagem sensorial ü ü ü 

GNSS – ü – 
redes sem fios ü ü ü 

Reconhecimento de 
padrões 

Marcas fiduciais ü ü ü 
Elementos naturais ü ü – 

Informação 3D ü ü – 

TABELA 1 – SUMÁRIO DOS CENÁRIOS DE APLICAÇÃO DAS TECNOLOGIAS DE LOCALIZAÇÃO. 

 

O uso de RFID tem mostrado ser o mais preciso. No entanto, sob o ponto de vista do 

utilizador torna-se muito pouco fiável porque no caso de falhar a leitura de várias etiquetas 

consecutivas a localização não é determinada. A falha na leitura pode ocorrer devido ao 

tempo relativamente lento que é necessário para fazer a leitura das etiquetas (pelo menos em 

relação à velocidade com que a bengala faz o seu movimento pendular) e/ou devido a uma 

densidade baixa de etiquetas. Do ponto de vista do fornecedor do serviço, apesar do custo ser 

aparentemente baixo em relação ao benefício, um sistema deste género requer muita 

manutenção. Apesar de, idealmente, do ponto de vista social, a maioria dos locais poder 

beneficiar de uma instalação deste género, na prática apenas os locais onde o benefício é 

superior ao custo considerarão atrativa a instalação de um sistema deste tipo. Este tipo de 

sítios incluem centros comerciais, bibliotecas públicas, etc.. 

O uso de GPS tem precisão minimamente satisfatória para a maioria dos casos em que 

uma pessoa sem necessidades especiais precisa de saber a sua localização exata. No entanto, a 

sua disponibilidade dentro dos edifícios é muito baixa e, mesmo nos locais com boa receção, 

a precisão que a maioria dos sistemas comerciais de eletrónica de consumo fornecem não é 

suficiente para garantir a segurança de um utilizador cego. Muitas vezes um desvio de 5 

metros em relação à localização real do utilizador pode ser a diferença entre manter um 

utilizador no passeio, ou dar-lhe uma indicação que o pode dirigir, erroneamente, para o meio 

da estrada. 

O uso de redes sem fios é bastante similar ao uso de RFID no sentido em que são 

usados dados do emissor de sinal (georreferenciado) para estimar a localização do utilizador. 
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Tal como no caso no RFID, é uma tecnologia que pode funcionar tanto dentro como fora dos 

edifícios e tem a grande vantagem de ter mais alcance que o RFID. Apesar disso, as 

implementações mais simples sofrem de graves problemas de precisão devido a problemas de 

reflexão do sinal (múltiplos caminhos). 

No caso do uso de visão por computador, esta tecnologia pode funcionar em todos os 

tipos de ambientes, interior ou exterior, e a sua precisão é suficiente, mas apresenta algumas 

limitações. Se o sistema for baseado na deteção de marcadores colocados no ambiente 

(marcadores fiduciais), é necessário um esforço maior na manutenção do sistema, assim como 

um acréscimo enorme de informação que é preciso guardar no sistema de informação 

geográfico. Nos casos em que são usadas características naturais do ambiente, o 

reconhecimento dos objetos envolve algoritmos muito mais complexos, mais sujeitos a falhas 

e que requerem um poder de processamento que, não estando disponível, pode limitar a 

operação em tempo real. Os sistemas de localização mais bem-sucedidos usam uma 

combinação de várias tecnologias, de uma forma redundante, ou complementar. 

No que diz respeito aos sistemas de orientação, a sua maioria tenta de diversas formas 

extrair informação de contexto espacial e fornecer mais informação do que apenas a sua 

localização física. Os sistemas mais comuns usam bases de dados espaciais que armazenam 

em si pontos de interesse (e pontos de referência) cuja descrição é ativada de acordo com a 

localização atual do utilizador e as suas preferências pessoais. Os sistemas de navegação mais 

avançados tentam também extrair do ambiente alguma informação que não está 

georreferenciada. A Tabela 2 sumariza os vários tipos de informação, relacionados com a 

orientação, habitualmente entregues ao utilizador. 

 Tradicional Eletrónico 

 
Bengala 
branca 

Cão 
guia 

Dispositivos 
eletrónicos 

Visão por 
computador 

Ambiente de utilização 
Interior/ 
Exterior 

Interior/ 
Exterior 

Exterior 
Interior/ 
Exterior 

Velocidade - - ü - 

Distância ü - ü ü 

Obstáculos ü ü ü ü 

Reconhecimento de 
objetos - - - ü 

Descrição do ambiente - - ü ü 

TABELA 2 – TIPOS DE INFORMAÇÃO DE ORIENTAÇÃO HABITUALMENTE ENTREGUES AO UTILIZADOR. 
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Estes pontos não georreferenciados podem existir no caso de as bases de dados não 

serem atualizadas com frequência, porque algum tipo de perigo inesperado pode existir no 

caminho, como por exemplo um buraco no chão, ou simplesmente porque o utilizador está a 

mover-se num local não existente na base de dados espacial. Alguns sistemas novos usam 

câmaras de profundidade para adicionar informação de profundidade à informação já 

existente sobre os pontos de referência detetados. 

Os sistemas de navegação, em geral, usam a tecnologia habitualmente encontrada nos 

sistemas de navegação tradicionais, geralmente direcionados ao uso por pessoas sem qualquer 

deficiência visual. Um exemplo é o uso do algoritmo A*, que é um algoritmo de pesquisa não 

informada, também aplicável a rotas (Hart, Nilsson, & Raphael, 1968; Zeng & Church, 2009). 

No entanto, tecnologia ou algoritmos ligados à navegação de pessoas devem ter em 

consideração limitações ou preferências que habitualmente não são tidas em consideração, 

não calculando apenas o caminho mais curto, ou o mais barato, mas também considerando o 

mais agradável, ou o menos perigoso. 

As pessoas cegas, por exemplo, evitam caminhos com espaços abertos muito grandes 

para não se sentirem perdidos, ou caminhos com obstáculos ao nível do tronco ou cabeça uma 

vez que a bangala branca não os deteta. Devido ao ruído em passeios movimentados, eles 

podem preferir jardins mais tranquilos, ou pelo menos ruas alternativas. Habitualmente os 

cegos procuram seguir caminhos que possuam paredes, ou outras formas de guia no chão. No 

caso do aparecimento de obstáculos, ou perigos, inesperados no ambiente, eles deveriam ser 

informados também. Um sistema de navegação que adote todas estas considerações pode até 

ser estendido ao uso por pessoas com outras deficiências, nomeadamente motoras. Por 

exemplo, um algoritmo de cálculo de rotas que combine diferentes pesos, consoante o tipo de 

trajeto, pode evitar que uma pessoa em cadeira de rodas se dirija para um local com escadas. 

Relativamente à interface, apesar de existirem várias maneiras de interagir com os 

sentidos naturais dos cegos, a implementação da tecnologia deve ser cuidadosamente 

considerada uma vez que pode interferir com outras atividades diárias do utilizador, das quais 

ele não pode prescindir. A quantidade e a estrutura da informação também devem ser 

cuidadosamente filtradas uma vez que a quantidade de informação que os sentidos não-visuais 

são capazes de receber é inferior à da visão. 
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Este capítulo demonstra existir trabalho relevante neste campo, apesar de muito 

fragmentado. A investigação no campo da criação de tecnologia assistiva para facilitar a 

orientação e navegação de utilizadores cegos deve, em nossa opinião, seguir na direção de 

criar produtos integrados, que combinem os benefícios das diferentes tecnologias de uma 

forma integrada. A evolução da tecnologia sensorial e a constante miniaturização das 

unidades de processamento poderão vir a ajudar a massificação do uso. 

2.7.1. Contribuição do estado da arte 

Deste sumário da variedade de técnicas e tecnologias que podem ser usadas para 

ajudar um utilizador cego, um módulo de localização poderoso será um que combine 

diferentes tipos de entradas de dados sobre a localização e realize a fusão das diferentes fontes 

criando um sistema de localização híbrido, baseado numa abordagem multissensorial. A 

utilização de diferentes tipos de sensores como fonte de dados para estimar a localização 

geográfica do utilizador cria um alto nível de redundância, assegurando que o conhecimento 

da localização está sempre disponível, ainda que com níveis de precisão distintos, mas 

dependendo muito menos da infraestrutura (como no caso do uso separado de RFID, 

marcadores fiduciais ou GPS). Um sistema de localização deste tipo serviria de camada base 

em que todos os restantes serviços baseados em localização (como a orientação e a 

navegação) poderiam confiar. 

Combinando a disponibilidade dos diferentes tipos de tecnologias de localização, com 

os locais onde elas podem estar disponíveis, um sistema multissensorial deste tipo pode 

assegurar a criação de um módulo de localização “sempre disponível” e fiável, aumento a 

confiança dos utilizadores neste tipo de tecnologias assistivas e, consequentemente, a adesão 

da comunidade. 

A localização pode ser usada para dar informação contextual, quer das características 

do ambiente envolvente quer dos serviços disponíveis na vizinhança. Um fator chave é a 

estruturação da informação. Para ser útil, a informação deve ser transmitida de uma forma em 

que seja facilmente percebida pelo utilizador, não-saturante e com uma linguagem natural 

como interface. Para isso, um utilizador deve ser capaz de definir (e configurar, em tempo 

real) um determinado nível de alerta de modo a criar uma experiência de utilização diferente 
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quando está num local familiar, ou quando está num local completamente desconhecido em 

que, naturalmente, deve estar mais alerta. 

Enquanto navega para um determinado ponto de interesse (macro navegação) o uso de 

uma linguagem natural deve dar instruções claras, atempadas e precisas. Por exemplo, no caso 

específico de um utilizador com cegueira, um sistema apontador direcional que use o sistema 

dos ponteiros do relógio para indicar uma direção é muito mais fácil de entender do que usar 

o número exato de graus correspondente ao ângulo da direção a tomar (que é muito preciso, 

mas difícil de seguir) ou mesmo do que usar descrições verbais tais como “um pouco à 

esquerda” ou “muito à direita”, uma vez que apesar de facilmente interpretáveis, são 

instruções que são traduzidas em quantidades diferentes consoante o utilizador. A direção dos 

ponteiros do relógio é um bom exemplo de uma interface natural que pode ser utilizada para 

transmitir direções, uma vez que é suficientemente fácil de interpretar ao mesmo tempo que 

mantém precisão. 

A interface deve ser adaptativa de modo a diferenciar entre os vários tipos de uso 

(micro ou macro navegação) e combinar cada estado com o nível de alerta que o utilizador 

quer ter em cada momento, ou em cada local, criando uma forma de consciência contextual do 

espaço. Pontos específicos na vizinhança, que possam apresentar perigo ao utilizador 

(escadas, por exemplo), devem estar acima de qualquer definição do nível de alerta, uma vez 

que um perigo deve ser notificado quer o utilizador conheça bem o espaço ou não, e a 

interface deve adaptar-se a isso também. 

Juntando as ideias oriundas de todos estes conceitos e técnicas diferentes, como a 

fusão de diferentes fontes de localização, os conceitos de micro e macro navegação e 

algoritmos de cálculo de rotas, emerge a ideia de que um sistema eletrónico de navegação 

sofisticado deve ser capaz de combinar a informação proveniente de um módulo de orientação 

com algoritmos de cálculo de rotas de modo a criar uma experiência personalizada, dando 

indicações quer de orientação, quer de navegação adaptadas às preferências ou necessidades 

do utilizador, não considerando exclusivamente o caminho mais curto, mas possivelmente 

também o caminho mais seguro (de acordo o tipo de deficiência) ou o mais agradável (por 

exemplo através de um jardim, evitando zonas de trânsito). 
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Neste capítulo é evidenciada a importância da escolha de uma metodologia de 

investigação científica adequada ao trabalho a ser desenvolvido e é apresentada a 

metodologia de investigação escolhida para o desenvolvimento do esforço de investigação 

relacionado com os trabalhos descritos nesta tese: o design science. É feita uma descrição 

geral de como o trabalho a ser desenvolvido foi distribuído pelas várias fases associadas à 

metodologia escolhida. 
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3.1. Enquadramento 

De uma forma geral, investigação científica pode ser definida como uma atividade que 

contribui para a compreensão de um fenómeno (Kuhn, 2012; Lakatos, Worrall, & Currie, 

1980). Um fenómeno é, tipicamente, um conjunto de comportamentos de uma ou mais 

entidades que é interessante para um investigador, ou um grupo de investigadores – uma 

comunidade científica – que o pretende compreender, e que pode ocorrer de forma natural ou 

ser criado. A compreensão pode, por sua vez, ser descrita como sendo um conhecimento 

válido, verdadeiro, que pode permitir uma previsão do comportamento de algum aspeto 

relacionado com um fenómeno. Deste modo, a investigação científica deve levar à 

contribuição de conhecimento novo e válido e surge usualmente na forma de teoria. Para esta 

contribuição ser válida, deve ser aceite pela comunidade científica através de publicações e, 

por isso, além de ser novo e válido deve ser também interessante para a comunidade (Gregor 

& Hevner, 2013; Wilson, 2002). As atividades que a comunidade científica considera 

apropriadas à produção de novo conhecimento são chamadas de metodologias de 

investigação. 

As várias disciplinas do conhecimento podem ser agrupadas de uma forma conceptual 

em dois eixos: simbólico/real e analítico/sintético (Owen, 1998). 

	

FIGURA 3 – MAPA CONCEPTUAL DAS DISCIPLINAS (ADAPTADO DE (OWEN, 1998)). 
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Na Figura 3 ilustra-se essa representação gráfica utilizando algumas disciplinas como 

exemplo. No exemplo, o eixo horizontal posiciona as disciplinas de acordo com as suas 

atividades definidoras: as disciplinas mais à esquerda estão mais relacionadas com a 

exploração e descoberta; as disciplinas mais à direita estão mais relacionadas com a invenção, 

ou construção. O eixo vertical caracteriza a natureza dos assuntos de interesse das disciplinas, 

ou seja, a natureza do fenómeno. Ambos os eixos são contínuos e nenhuma disciplina é 

exclusivamente simbólica em detrimento de real, ou analítica em detrimento de sintética, 

apesar de alguns contrastes serem normais e expectáveis. As disciplinas que se enquadram 

predominantemente no lado direito do mapa (sintético) são geralmente relacionadas com o 

desenho ou construção de artefactos, no caso de disciplinas paradigmáticas, ou relacionadas 

com as componentes de desenho/construção de disciplinas multiparadigmáticas. 

O trabalho de investigação descrito nesta tese, seguiu uma metodologia de 

investigação ligada à construção e desenho de artefactos, o design science, como se especifica 

com mais detalhe em seguida. A escolha desta metodologia deve-se, sobretudo, à necessidade 

de aperfeiçoamento constante do protótipo à medida que se validam as diversas fases do seu 

desenvolvimento, e à medida que desse desenvolvimento se constrói conhecimento. Esta 

metodologia é, portanto, adequada ao desenvolvimento deste trabalho de investigação. 

3.2. A investigação científica no desenho e 

construção de artefactos 

Desenhar e construir, também traduzido como inventar e trazer à existência, são 

termos que o Merriam-Webster: Dictionary and Thesaurus agrupa e define em inglês como 

“design”. Deste modo, design tem a ver com a criação de algo que não existe. As disciplinas 

relacionadas com o design baseiam a construção do seu conhecimento através da construção 

de artefactos e consequente avaliação, assente em reflexão e abstração. Por exemplo a 

Arquitetura é uma disciplina fortemente orientada à construção com uma história que se 

estende há vários milhares de anos e cujo conhecimento consiste num aglomerado gigantesco 

de designs estruturais, acumulado na sua maioria ao longo da observação a posteriori de 
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construções bem-sucedidas (Alexander, 1964). Dito de outra forma, é o conhecimento que foi 

gerado exclusivamente pela análise de resultados de design e guiado por experimentação. 

Um modelo geral que ajuda a entender a forma como o conhecimento é gerado e 

acumulado através da investigação baseada em design é o apresentado por Owen como sendo 

um ciclo em que o conhecimento é gerado e acumulado através da ação (Owen, 1998). 

	

FIGURA 4 – MODELO DE CONSTRUÇÃO DE CONHECIMENTO ATRAVÉS DE DESIGN (ADAPTADO DE (OWEN, 1998)). 
	

Segundo Owen fazer algo e avaliar o resultado deve ser o modelo geral. O processo é 

representado como um ciclo (Figura 4) onde o conhecimento é usado para construir 

artefactos. Os artefactos, por sua vez, são usados para construir conhecimento. Apesar de, 

habitualmente, o conhecimento gerado exclusivamente através de construção poder ser 

considerado pobre em rigor, os canais representados no diagrama são regidos por sistemas, 

convenções e regras sob as quais as disciplinas em causa operam e que foram desenvolvidas à 

medida que cada disciplina se vai maturando, sendo específicos para cada disciplina e 

produtos da sua evolução. 

Para elevar as atividades de design para um contexto intelectual, de produção de 

ciência, e acentuar o seu foco nesse domínio, é preciso fazer uma distinção entre as ciências 

naturais e as ciências do artificial (Simon, 1996). Uma ciência natural guarda em si 

conhecimento sobre uma classe de coisas (objetos ou fenómenos) do mundo natural e explica 

como estas se comportam e interagem entre si. Uma ciência do artificial (design science), por 

outro lado, guarda em si conhecimento sobre a construção (design) de objetos artificiais, 

criados propositadamente com um determinado objetivo ou para um determinado fim. O 
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desenho de artefactos pode ainda ser enquadrado em termos de “ambiente interno”, “ambiente 

externo” e da “interface” entre os dois ambientes que gera os resultados pretendidos, o 

desenho do artefacto. O “ambiente externo” é o conjunto de forças que atuam sobre o 

artefacto. O “ambiente interno” é o conjunto dos componentes estruturais, ou funcionais, que 

compõem o artefacto. Assim, um artefacto está sempre estruturalmente unido ao seu ambiente 

e muitos dos conceitos de união estrutural desenvolvidos para entidades biológicas (ciências 

naturais) são aplicáveis ao desenho e construção de artefactos. De uma forma análoga, o 

design de artefactos pode ser considerado como a criação de uma interface entre o “ambiente 

exterior” e o “ambiente interior”, por outras palavras um mapeamento entre os atributos do 

artefacto e o seu espaço funcional (Takeda, Veerkamp, & Yoshikawa, 1990). 

A ciência do desenho, ou construção de artefactos (design science), pode ser definida 

como conhecimento, na forma de construtos, técnicas e métodos, modelos e teoria, para 

efetuar o mapeamento entre os atributos e o espaço funcional de um artefacto – o saber 

necessário à criação de um artefacto que satisfaz um determinado conjunto de requisitos 

funcionais. A investigação que usa ciência para o desenho, ou construção de artefactos 

(design science research) é a investigação que cria o conhecimento necessário a essa 

construção (mapeamento) usando técnicas de design, análise, reflexão e abstração (Von Alan, 

March, Park, & Ram, 2004). É essencialmente aprender construindo, utilizando a construção 

como método ou técnica de investigação. 

Habitualmente, na indústria, usam-se técnicas do estado da arte, ou da prática, para 

criar novos artefactos ou produtos (Systems, 2015). A maior parte do esforço é geralmente 

feito na parte do desenho, ou construção, principalmente na parte do desenho que ainda não se 

sabe fazer – o conhecimento em falta. É aí que são feitos os maiores esforços em design 

science research. A grande diferença entre o desenho dos componentes que usam técnicas ou 

componentes do estado da arte e o desenho do que ainda não se sabe fazer está na quantidade 

de incógnitas, ou desconhecido, do desenho proposto – o conhecimento em falta. E é aí que a 

metodologia científica é essencial. 

As disciplinas relacionadas com educação, ciências da computação ou engenharia, por 

exemplo, são disciplinas que fazem uso intensivo desta metodologia de investigação que é, 

também, a metodologia adotada no desenvolvimento desta tese. 
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Um modelo geral para o uso de design science research é o que se apresenta 

esquematicamente na Figura 5. 

	

FIGURA 5 – MODELO GERAL DA METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO DESIGN SCIENCE (ADAPTADO DE (TAKEDA ET 
AL., 1990)). 1 

	

O modelo (Figura 5) realça que a contribuição de novo conhecimento é um fator chave 

na aplicação desta metodologia de investigação, a par da criação do artefacto per se. O 

processo segue, tipicamente, as seguintes fases: 

Consciência do problema – uma perceção do problema pode vir de várias fontes, como 

por exemplo uma necessidade ou um desenvolvimento recente, na indústria ou em uma 

disciplina de referência. Desta etapa deve sair uma proposta formal ou informal para uma 

atividade de investigação. 

Hipótese – esta fase antecipa a proposta formal e está intimamente ligada a esta, como 

se pode ver pela linha tracejada em volta da proposta e do projeto experimental que, no 

conjunto, são o produto desta fase. É uma fase criativa onde as funcionalidades do artefacto 

são imaginadas com base em elementos existentes do artefacto, ou numa mistura de 

elementos existentes com elementos a ser criados. De facto, se imediatamente após a 

																																																													
* Circunscrição é a descoberta de condicionantes em teorias, percebidas através da deteção e análise de contradições quando o resultado não 
seguiu a teoria proposta (McCarthy, 1987).1  
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formulação do problema não surgir mentalmente uma ideia de um projeto experimental 

possível, deve-se considerar pôr a proposta de lado. 

Desenvolvimento – nesta fase o projeto experimental é mais desenvolvido, ou 

refinado, e é implementado. A implementação prática pode seguir métodos ou usar técnicas 

do estado da arte, ou da prática corrente. A novidade, a contribuição para o conhecimento, 

pode estar nos aspetos relacionados com o desenho do artefacto (design), e não nos 

pormenores técnicos relacionados com a sua construção. 

Avaliação – a avaliação do artefacto deve seguir critérios que são implícitos e 

frequentemente formulados de forma explícita na fase de proposta (fase de consciência do 

problema) (Systems, 2015). Desvios do que era esperado devem ser devidamente anotados e 

explicados. Ou seja, esta fase de avaliação engloba uma subfase analítica em que hipóteses 

são formuladas sobre o comportamento do artefacto. A avaliação, no seu todo, tem o dever de 

confirmar ou contradizer as hipóteses. Nesta fase o esforço de investigação terminou, mas os 

resultados da avaliação e outras informações obtidas durante a construção do artefacto 

realimentam a fase da hipótese, havendo assim uma contribuição significativa em termos de 

investigação sobre o desenho do artefacto (design science research). As hipóteses raramente 

são descartadas, mas modificadas de acordo com as observações obtidas. 

Conclusão – esta fase pode ser o final de um ciclo de investigação ou o final do 

período de investigação. O final do período de investigação ocorre tipicamente quando os 

objetivos propostos são atingidos, ou seja, apesar de ainda haverem pequenos desvios no 

comportamento do artefacto relativamente às várias revisões da hipótese, considera-se que os 

resultados são bons e atingem os objetivos propostos. Nesta fase os resultados obtidos são 

sólidos e descrevem factos ou comportamentos que se podem categorizar como sendo 

contribuições ao estado da arte (a maioria dos resultados obtidos) ou como sendo questões 

para investigação futura (uma pequena porção de resultados). 

Em suma, o trabalho de investigação começa com a consciência do problema. As 

sugestões de possíveis soluções para o problema derivam do conhecimento existente nas áreas 

do conhecimento relacionadas com o problema. Usando conhecimento existente é feita uma 

tentativa de resolução do problema. Esta solução é usada para o desenvolvimento da 

implementação prática. As várias implementações, quer bem-sucedidas, quer parcialmente 

bem-sucedidas, são avaliadas de acordo com a especificação funcional. Desenvolvimento, 
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avaliação e consequente sugestão de alterações ocorrem de forma iterativa ao longo do 

esforço de investigação. Esta base iterativa do processo é indicada na Figura 5 como 

circunscrição. A conclusão marca o final de um ciclo ou do esforço de investigação. Ao longo 

de todo o trabalho de investigação a comunicação científica é muito importante (Von Alan et 

al., 2004). Além da validação do trabalho efetuado pelos pares, a audiência precisa de detalhe 

suficiente para poder replicar o artefacto proposto (e implementado), assim como o seu 

contexto. É muito importante que os vários tipos de audiência sejam capazes de compreender 

os processos pelos quais o artefacto foi construído e avaliado. 

3.3. A metodologia aplicada no trabalho de 

investigação 

Na secção anterior foi exposta e descrita, de forma teórica, a metodologia de 

investigação utilizada no trabalho de investigação: “design science” ou “design science 

research”. Esta metodologia é utilizada na produção de artefactos segundo uma lógica de 

construir aprendendo. Esta metodologia agrupa uma sequência de fases distintas, das quais 

algumas se repetem de forma iterativa de modo a aperfeiçoar o artefacto. No final do trabalho 

de investigação pretendem-se atingir dois objetivos essenciais: 

• que o artefacto cumpra os objetivos e especificações propostos; 

• que exista contribuição para o estado da arte através do processo iterativo de 

aperfeiçoamento do artefacto. 

Assim, usando o fluxo de trabalho de investigação proposto na metodologia de 

investigação adotada, e dado que as várias fases nela propostas de forma simbólica devem ter 

uma correspondência direta com as várias tarefas que compõem o trabalho de investigação, 

em seguida enuncia-se o modo como a metodologia de investigação escolhida será aplicada 

neste trabalho de investigação. 

Consciência do Problema 

Este trabalho de investigação pretende construir e validar um modelo de orientação 

para cegos que se baseia em visão por computador e informação contextual. A problemática 
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inerente à orientação de navegação de cegos foi já descrita nos capítulos anteriores, de 

introdução e revisão do estado da arte. A maioria dos sistemas assistivos propostos pela 

comunidade científica tenta aumentar o alcance da bengala branca tradicional usando 

tecnologia. Das várias abordagens analisadas no capítulo de estado da arte, destacam-se duas, 

mais frequentes: usando a localização do utilizador para informar (de forma preditiva) acerca 

do que se espera encontrar no ambiente envolvente, ou através de uma abordagem sensorial 

em que se tenta detetar fisicamente os elementos presentes no ambiente (obstáculos, por 

exemplo) (Fallah et al., 2013). Uma das maiores limitações observadas prende-se com a 

estimativa da localização do utilizador em relação ao seu ambiente envolvente. Em ambientes 

de interior a disponibilidade dos sinais dos sistemas de localização tradicionais (satélite, por 

exemplo) é bastante limitada. Mesmo em ambientes de exterior, havendo disponibilidade 

desse sinal, a precisão não é suficiente. Por outro lado, a deteção de obstáculos na vizinhança 

do utilizador é útil para evitar perigos imediatos, mas fornece pouca informação acerca do 

contexto envolvente, na sua globalidade. Assim, surge a de investigação: 

Pode o contexto visual real, físico, ser usado como contributo para a validação da 

localização de um utilizador e do seu contexto espacial, em vez de ser meramente um produto 

final de todo um processo de orientação de pessoas cegas baseado apenas no conhecimento 

prévio da sua localização? 

Hipótese 

De forma a responder à questão de investigação, neste trabalho propõe-se utilizar uma 

combinação de várias fontes de localização tradicionais para determinar uma localização para 

o utilizador, sem considerar essa informação como nuclear. Essa informação serve apenas 

para determinar que elementos se espera encontrar no contexto do ambiente em que o 

utilizador se encontra. Detetando alguns dos elementos presentes no ambiente através de um 

sistema de visão por computador valida-se, por um lado, a localização estimada pelo sistema 

de localização, usa-se o contexto como fonte de informação e, por outro lado, promove-se a 

contextualização do utilizador no ambiente envolvente através do uso dos seus próprios 

mapas mentais, recebendo informação relativa à presença, real, de determinados objetos, ou 

de um determinado ambiente. O utilizador cego passará a orientar-se no espaço de uma forma 

muito semelhante à das pessoas com visão normal, usando o contexto real como fonte de 

informação. Assim, o elemento nuclear neste modelo de orientação é a extração de 
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informação contextual baseada em visão por computador para obter informação acerca do 

modo como se pode orientar no ambiente. 

Desenvolvimento 

A validação do modelo, seguindo a metodologia design science envolve a produção de 

um, ou mais, artefactos. Neste trabalho é usado um cenário de estudo real para validar o 

modelo proposto. Após a construção de um protótipo pretende-se que um utilizador cego 

consiga utilizar com sucesso o artefacto em contexto real para obter informação contextual, e 

para, simultaneamente, se localizar no espaço. O artefacto deve ser capaz de determinar uma 

localização estimada e, consultando uma base de dados espacial, deve ser capaz de determinar 

que elementos físicos se esperam encontrar no ambiente envolvente. 

Uma vez que o protótipo a desenvolver deverá assegurar o cumprimento de tarefas 

distintas, mas que simultaneamente que se complementam, tais como a estimativa da 

localização do utilizador e consulta de base de dados espacial, optou-se por uma estratégia de 

desenvolvimento modular. O trabalho de investigação centrou-se essencialmente no 

desenvolvimento do módulo de visão por computador. Os restantes módulos, nomeadamente 

os módulos de localização, sistema de informação geográfico e interface, são os módulos já 

desenvolvidos no âmbito dos projetos de suporte, e descritos mais adiante neste documento 

(Capítulo 4 - Enquadramento do trabalho nos projetos de suporte). 

A deteção dos elementos presentes no ambiente (contexto) é realizada recorrendo a 

visão por computador. O desenvolvimento e implementação das técnicas de visão por 

computador constituem o núcleo do trabalho de investigação proposto nesta fase da 

metodologia de investigação. Não se pretendeu desenvolver técnicas novas, mas sim criar um 

modelo de orientação que, com base nos elementos presentes no ambiente envolvente 

(contexto), ajude na orientação do utilizador. Foi este o núcleo da investigação desenvolvida 

e, consequentemente, onde o maior esforço foi aplicado no desenvolvimento do trabalho, de 

acordo com o ciclo iterativo associado à metodologia design science. 

Avaliação 

Nesta fase da metodologia de investigação, avalia-se o cumprimento das 

especificações da proposta. Uma vez que o modelo proposto é validado através da utilização 
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em contexto real de um protótipo (artefacto) que se destina a ser usado por pessoas cegas, a 

avaliação do artefacto será feita através de testes com cegos num ambiente real. A Associação 

dos Cegos e Amblíopes de Portugal (ACAPO) tem cooperado com a Universidade de Trás-

os-Montes e Alto Douro em diversos projetos relacionados com a acessibilidade de pessoas 

cegas. Através desta cooperação, vários cegos ligados a esta associação aceitaram participar 

como população de teste. Os testes incluem a captura e análise de métricas objetivas 

relacionadas com o seu movimento no espaço, nomeadamente a comparação entre a realidade 

antes e após o uso do sistema, e métricas subjetivas relacionadas com o tipo, qualidade e 

quantidade de informação dada pelo sistema e o modo como isso afeta a sua mobilidade e as 

suas decisões de orientação. Numa fase inicial do desenvolvimento do protótipo, pode existir 

a avaliação de técnicas de visão por computador de forma isolada, ou estados funcionais do 

protótipo, sem o recurso de pessoas cegas. Estes testes servem para justificar escolhas 

condicionadas pela performance ou qualidade da informação disponível, servindo de base ao 

funcionamento do protótipo a usar nos testes com utilizadores reais. De acordo com a 

circunscrição inerente ao ciclo iterativo proposto pela metodologia design science, os 

resultados da avaliação irão servir para aperfeiçoar o protótipo e gerar novo conhecimento. 

Conclusão 

Esta fase da metodologia de investigação assinala o fim do trabalho de investigação. 

Tal como o enunciado na descrição da metodologia de investigação design science, esta fase é 

alcançada quando se verifica que o protótipo segue as especificações propostas e que os 

resultados são os esperados. Apesar de ainda haverem pequenos desvios no comportamento 

do artefacto relativamente às várias revisões da hipótese, considera-se que os resultados são 

bons e atingem os objetivos propostos, quer pela avaliação de performance, quer pela 

população de teste. Nesta fase os resultados obtidos são sólidos e descrevem factos ou 

comportamentos que se podem categorizar como sendo contribuições ao estado da arte 

(sugerida pela maioria dos resultados obtidos) podendo deixar, eventualmente, questões para 

investigação futura (sugeridas por uma pequena porção dos resultados). 
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3.4. Considerações finais 

Assim, adaptando o modelo geral das fases de implementação da metodologia de 

investigação design science research proposto por (Takeda et al., 1990), a estratégia adotada 

para o trabalho de investigação realizado no âmbito desta tese de doutoramento pode ser 

descrita graficamente pela forma representada na Figura 6. 

	

FIGURA 6 – FASES DE IMPLEMENTAÇÃO DA METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO. 
	

Na Figura 6, é possível observar que os produtos finais das fases de consciência do 

problema e da hipótese, a proposta e o projeto experimental, são o modelo de orientação 

proposto no tema de tese e a criação de um protótipo experimental que usa visão por 

computador e informação contextual para fornecer indicações de orientação no espaço ao 

utilizador cego, respetivamente. 

No seu conjunto, as fases enunciadas e descritas graficamente neste capítulo, resumem 

de forma global o trabalho de investigação, de acordo com a metodologia de investigação 

design science. 
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Neste capítulo é apresentado o contexto de investigação científica que levou ao 

surgimento da ideia geral associada ao modelo de orientação de cegos proposto. São 

descritos os projetos de investigação científica que se relacionam diretamente com os 

trabalhos desenvolvidos e descritos no âmbito desta tese e sobre os quais este modelo é uma 

contribuição, não apenas do ponto de vista prático, mas sobretudo como uma mudança de 

paradigma no que diz respeito ao papel da visão por computador no contexto de um sistema 

de orientação e navegação para cegos. 
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4.1. Enquadramento 

O modelo teórico proposto nesta tese nasce dos esforços que têm sido desenvolvidos 

no âmbito de uma sequência de três projetos de investigação científica financiados pela 

Fundação para a Ciência e Tecnologia com o objetivo global de desenvolver um sistema de 

orientação e navegação assistivo para cegos (Figura 7). Estes projetos foram desenvolvidos 

por um grupo de investigação da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro em parceria 

com outras entidades, como se descreve mais adiante neste capítulo. A ideia global do modelo 

de orientação exposto nesta tese enquadra-se de forma mais objetiva e concreta no âmbito do 

projeto mais recente destes três, o projeto CE4Blind (UTAP-EXPL/EEI-SII/0043/2014), que 

visa adicionar às soluções propostas nos projetos antecessores a contribuição que a 

informação de contexto obtida com recurso a visão por computador pode dar a um sistema de 

orientação de cegos. 

 

	
FIGURA 7 – SEQUÊNCIA DE PROJETOS RELACIONADOS COM A ESPECIFICAÇÃO DO MODELO PROPOSTO. 

	

Nos projetos anteriores, nomeadamente no projeto Blavigator e no seu antecessor 

SmartVision, foram criadas diversas soluções tecnológicas com o objetivo global e comum de 

dar a utilizadores cegos a capacidade de se orientar e navegar no espaço com base numa 

estimativa da sua localização, quer em ambiente interior quer exterior. 

De forma a enquadrar o trabalho de investigação desenvolvido nesta tese é 

imprescindível expor o enquadramento prático em que este se insere e do qual a proposta é, 

no fundo, um fruto. O modelo de orientação de cegos proposto nesta tese deve parte da sua 

génese ao trabalho desenvolvido nestes projetos. De modo a enquadrar este trabalho no 



MODELO DE ORIENTAÇÃO DE CEGOS BASEADO EM VISÃO POR COMPUTADOR E INFORMAÇÃO CONTEXTUAL 
4.2 – SMARTVISION E BLAVIGATOR – DA PROVA DE CONCEITO À SOLUÇÃO MÓVEL. 

54 | 

contexto em que se insere, neste capítulo faz-se uma exposição, de forma temporal, dos 

projetos que antecederam o projeto CE4BLIND e a forma como este projeto, bem como os 

trabalhos de tese desenvolvidos surgem como uma contribuição para o projeto, para o estado 

da arte e, acima de tudo, para o desenvolvimento do conhecimento científico nesta área. 

4.2. SmartVision e Blavigator – da prova de 

conceito à solução móvel. 

O projeto SmartVision teve como objetivo principal a criação de um sistema de 

navegação para cegos, portável, que permitisse a localização, navegação, orientação e deteção 

de obstáculos com a maior precisão possível e que fosse capaz de funcionar em ambientes 

exteriores e interiores (du Buf et al., 2010). Face ao estado da arte dos sistemas assistivos de 

navegação para cegos, os objetivos do primeiro projeto – SmartVision – eram de forma geral 

relativamente ambiciosos no que diz respeito à abrangência das suas funcionalidades e das 

áreas científicas necessárias ao seu desenvolvimento, mas não exigiam a criação de 

tecnologia, apenas uma forma de integrar tecnologia já existente de modo a criar uma 

ferramenta que representasse uma prova de conceito. Um sistema de navegação deve ser 

capaz de desempenhar várias tarefas distintas (e muitas vezes concorrentes) de forma 

simultânea. Por forma a atingir os objetivos globais a que o projeto se propunha, 

nomeadamente ser capaz de se localizar com precisão no espaço e num mapa, ser capaz de 

decidir que informação deve ser transmitida ao utilizador e usar uma interface adequada para 

o fazer, a implementação do protótipo deste projeto adotou uma estrutura modular, como é 

ilustrado na Figura 8 (Adao et al., 2012). 

 

	
FIGURA 8 – ESTRUTURA MODULAR DO PROTÓTIPO DO PROJETO SMARTVISION. 
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Esta estrutura permitiu a segmentação do problema geral em várias tarefas distintas, 

facilitando por um lado todo o processo de desenvolvimento, mas também permitindo a 

evolução contínua de determinadas funcionalidades específicas do protótipo sem a 

necessidade de alterações significativas nos restantes módulos. 

Um exemplo da vantagem do desenvolvimento de forma modular é o caso do módulo 

de localização. As primeiras experiências estudaram o uso do sistema de posicionamento 

global (GPS) para localizar um utilizador no espaço. Apesar de não ter a precisão que se 

esperava para a navegação de cegos, esta tecnologia era capaz de fornecer uma localização 

minimamente satisfatória e suficiente para dar instruções de orientação relativamente aos 

possíveis pontos de interesse na vizinhança. As suas grandes limitações tinham que ver com a 

disponibilidade em ambientes de interior, onde este sinal se degrada intensamente e com os 

problemas de segurança física que poderiam advir da falta de precisão. 

	
FIGURA 9 – EXPANSÃO DAS TECNOLOGIAS USADAS NO MÓDULO DE LOCALIZAÇÃO COM RECURSO A SUB-MÓDULOS. 
	

Assim, de forma a garantir a funcionalidade do protótipo em interiores, a este módulo 

acrescentou-se o uso do posicionamento em interior obtido a partir da triangulação de sinal da 

rede sem fios (Figura 9). Para testar a validade do uso desta tecnologia no protótipo, os 

restantes módulos do protótipo deveriam ser capazes de cumprir as tarefas básicas a que se 

propunham, sendo desenvolvidos em paralelo e estando disponíveis para integração e para a 

realização de testes com utilizadores (Du Buf et al., 2011). Por outras palavras, se o módulo 

for capaz de responder às tarefas básicas a que se propunha, de forma transparente, numa 

versão estável, pode ser continuamente evoluído em paralelo sem comprometer o 

funcionamento do protótipo. O mesmo é válido para todos os restantes módulos. Mantendo a 

estrutura modular inicialmente proposta e tirando partido dela, tarefas mais pequenas ou 

complementares são atribuídas a sub-módulos, hierarquicamente mais baixos, que respondem 

aos módulos hierarquicamente mais abrangentes. No caso do exemplo do módulo de 
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localização da Figura 9 acrescentou-se uma forma de localização adicional sem interferir com 

o funcionamento dos restantes elementos (Figura 8). 

A localização do utilizador, na sua forma absoluta, é a informação básica a partir da 

qual todo o processamento de dados de um sistema de navegação é feito, de modo a 

acrescentar-lhe conteúdo semântico. Por outras palavras, interessa ao utilizador de um sistema 

de navegação saber a sua localização de forma relativa - a sua posição no contexto espacial. 

No âmbito do projeto SmartVision foram criados mapas do campus da Universidade de Trás-

os-Montes e Alto Douro que assinalassem pontos de interesse direcionados ao uso por 

pessoas cegas (Almeida, Fernandes, Filipe, & Barroso, 2009; Hugo Fernandes, Telmo Adão, 

et al., 2010). Para esse efeito foi feita uma recolha sobre que elementos espaciais, físicos, 

seriam de interesse para um utilizador cego. Paralelamente foi desenvolvido um sistema de 

informação geográfico onde foram georreferenciados esses pontos de interesse. Passadeiras, 

entradas de edifícios, escadas ou locais perigosos são alguns exemplos deste tipo de pontos 

(Figura 10). 

	
FIGURA 10 – EXEMPLOS DE PONTOS DE INTERESSE GEORREFERENCIADOS NO CAMPUS DA UTAD. 

	

Esses pontos podem ser em seguida utilizados pelo módulo de orientação para dar 

indicações sobre o contexto espacial do utilizador com base na sua localização atual, 

nomeadamente no que diz respeito a zonas de perigo eminente, informações sobre 

acessibilidade física (passadeiras, escadas, etc.) ou sobre possíveis destinos para onde o 

utilizador poderia navegar. 

Para dar ao utilizador a possibilidade de chegar a um determinado local, a partir da 

lista de pontos de interesse disponíveis e do conhecimento da sua localização atual, foi 
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implementado no módulo de navegação o algoritmo de cálculo de rota de Dijkstra (Dijkstra, 

1959) para determinar o caminho mais curto entre a localização atual do utilizador e o seu 

destino pretendido (Adao et al., 2012). Toda a informação a ser entregue ao utilizador, quer de 

orientação quer de navegação, é entregue pelo módulo decisor ao módulo de interface. O 

módulo decisor é o responsável por gerir os variados eventos gerados pelos seus sub-módulos 

Para fornecer a informação ao utilizador numa linguagem natural, facilmente 

entendida por qualquer pessoa e sem treino, o módulo de interface usou tecnologia de 

conversão de texto para áudio para traduzir todas as mensagens que num sistema de 

navegação tradicional surgiriam num ecrã de forma textual para uma forma de interface 

adequada ao uso por cegos (Hugo Fernandes et al., 2012). 

No que diz respeito ao uso de técnicas de visão por computador, no âmbito deste 

projeto foram exploradas diversas funcionalidades por diferentes grupos de investigação de 

instituições parceiras do projeto, nomeadamente o Instituto Politécnico de Leiria e a 

Universidade do Algarve, além do grupo de investigação da UTAD. Foram exploradas 

técnicas de deteção de portas e corredores (Moreno et al., 2012) e outras formas de manter um 

utilizador num caminho seguro (Costa, Fernandes, Barroso, Coelho, & Hadjileontiadis, 2011; 

Costa, Fernandes, Vasconcelos, et al., 2011; H. Fernandes, Costa, Coelho, Barroso, & 

Hadjileontiadis, 2010; Hugo Fernandes, Paulo Costa, et al., 2010). Foram também exploradas 

formas de detetar visualmente possíveis obstáculos na proximidade imediata do utilizador, 

bem como de fazer uma distinção entre obstáculos fixos e móveis como por exemplo uma 

parede ao fundo e uma pessoa ou animal na proximidade imediata (Costa, Fernandes, Martins, 

Barroso, & Hadjileontiadis, 2012) (Penedo et al., 2009). Uma vez que a maioria dos 

algoritmos usados em visão por computador são complexos e uma vez que se pretendia 

incorporar no módulo de visão por computador várias funcionalidades que iriam ser utilizadas 

de forma paralela, era facilmente previsível que iria haver a necessidade de um enorme poder 

de processamento. Um dos objetivos pilares do projeto era que o protótipo deveria ser capaz 

de desempenhar todas as tarefas a que se propunha em tempo real, ou pelo menos em tempo 

útil. Por tempo útil entende-se que a entrega da informação resultante de qualquer forma de 

processamento nunca ultrapasse o momento do evento a que essa informação se refere. Por 

exemplo, o utilizador deve ser sempre alertado sobre a existência de umas escadas na 

proximidade antes de estar fisicamente nelas. Assim, de forma a reduzir o tempo de 

processamento dos dados visuais sem ter de modificar significativamente as técnicas de 
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processamento do sinal, que é representado tradicionalmente usando duas dimensões (2D), 

foram estudadas formas de acelerar o processamento através do estudo e implementação de 

algoritmos de redução do número de dimensões (2D para 1D) (Costa, Barroso, Fernandes, & 

Hadjileontiadis, 2012). 

Da integração dos variados módulos surge um protótipo cujas funcionalidades foram 

testadas de forma mais ou menos isolada com recurso a utilizadores cegos. A Associação dos 

Cegos e Amblíopes de Portugal (ACAPO) foi parceira ao longo de todo o projeto e 

gentilmente contactou alguns dos seus associados mais entusiasmados com tecnologia digital 

para participar em testes em ambiente real.  

 

FIGURA 11 – UTILIZADOR A TESTAR O PROTÓTIPO SMARTVISION NA CIDADE DO PORTO. 

 

A Câmara Municipal do Porto, na pessoa do seu Provedor para o Cidadão com 

Deficiência, o Dr. João Cottim Oliveira, mostrou desde cedo o interesse em montar um 

demonstrador do projeto no centro histórico da cidade, numa rede de percursos que ligariam 

uma das estações de metro da Avenida dos Aliados a determinados pontos de interesse nas 

proximidades, tais como o edifício dos Paços do Concelho, a Praça do Município e o edifício 

do Gabinete do Munícipe, onde se localiza fisicamente a provedoria (Figura 11). 

O projeto Blavigator surge na sequência do projeto SmartVision com o principal 

objetivo de criar um sistema de navegação para cegos barato e fiável, capaz de ser executado 



MODELO DE ORIENTAÇÃO DE CEGOS BASEADO EM VISÃO POR COMPUTADOR E INFORMAÇÃO CONTEXTUAL 
4 – ENQUADRAMENTO DO TRABALHO NOS PROJETOS DE SUPORTE 

| 59 

num dispositivo móvel que qualquer utilizador cego poderia transportar sem qualquer tipo de 

interferência na mobilidade, aumentando a sua autonomia. Esta seria uma grande evolução 

relativamente ao projeto SmartVision uma vez que o primeiro recorria a um colete em tecido, 

um computador portátil, uma antena de GPS e uma bússola digital externas. Este projeto 

assentaria em todo o trabalho de investigação científica previamente desenvolvido (no projeto 

SmartVision), que seria replicado numa plataforma móvel. Adicionalmente foram estudadas e 

implementadas novas funcionalidades, assim como novas tecnologias, tirando partido da 

escalabilidade permitida pela desenvolvimento de forma modular herdada do projeto anterior 

(Hugo Fernandes, Faria, Paredes, & Barroso, 2011; Paredes, Fernandes, Martins, & Barroso, 

2013). 

No que diz respeito ao módulo de localização, foi adicionado o recurso a tecnologia de 

identificação por radiofrequência (RFID). O principal motivo prendeu-se com a falta de 

precisão e disponibilidade dos sinais de rádio das tecnologias usadas pelo projeto 

SmartVision, principalmente nas zonas de transição entre o interior e o exterior dos edifícios e 

nas zonas de perigo eminente, tais como escadas (Faria et al., 2010; Hugo Fernandes, Faria, 

Martins, Paredes, & Barroso, 2013). A precisão do GPS e do uso da rede wifi era suficiente 

para ter uma noção mais ou menos aproximada da zona onde o utilizador navega, mas não 

apresentava precisão suficiente para determinar com exatidão o momento em que um 

utilizador se aproximava de uma zona de perigo eminente e, assim, o alertar. Por outro lado, 

no que diz respeito à disponibilidade dos sinais de rádio, nas zonas de transição entre o 

interior e o exterior dos edifícios, ambos os tipos de sinal estão tipicamente tão degradados 

que introduzem um elevado erro na precisão da localização e a melhor solução (para 

segurança do utilizador) era mesmo não os considerar, nestas zonas. Assim, surgiu a ideia de 

colocar etiquetas RFID no pavimento destas zonas e de criar uma versão instrumentada de 

uma bengala branca (Figura 12), capaz de fazer a leitura destas etiquetas. 
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FIGURA 12 – BENGALA ELETRÓNICA CRIADA NO ÂMBITO DO PROJETO BLAVIGATOR. 

	

Associado ao identificador único de cada etiqueta RFID está a sua coordenada. O 

sistema de informação geográfico foi modificado de forma a armazenar a georreferencia de 

cada etiqueta. Assim, a cada leitura de uma etiqueta, por varrimento da bengala eletrónica 

sobre o pavimento (Figura 13), é disponibilizado ao sistema uma estimativa extremamente 

precisa da localização do utilizador. A precisão elevada era garantida pelo uso de etiquetas do 

tipo passivo, que têm pouco alcance (tipicamente 20 centímetros) e baixa manutenção. 

 

	
FIGURA 13 – DISPOSIÇÃO TOPOLÓGICA DAS ETIQUETAS RFID PELO PAVIMENTO. 

	

Ao longo do desenvolvimento do projeto Blavigator, o recurso a esta tecnologia foi 

sendo lentamente expandida para outras zonas, quer exclusivamente interiores quer exteriores 

uma vez que a elevada precisão garantia que o utilizador era informado atempadamente 

sempre que se aproximasse de uma zona de perigo imediato. 

Também no módulo de visão por computador, para além da adaptação do trabalho 

desenvolvido no projeto anterior a uma plataforma móvel, foi também estudada a 
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contribuição de novas técnicas/tecnologias e a forma como estas poderiam ser usadas no 

contexto de uma versão futura do protótipo (Filipe et al., 2012). 

No que diz respeito ao módulo de interface, o projeto Blavigator trouxe algumas 

modificações em relação ao projeto SmartVision. No projeto anterior toda a informação era 

entregue ao cego através de interface áudio. Era usada uma pequena coluna ao nível do ombro 

do utilizador. Os utilizadores deste protótipo inicial relataram que este tipo de abordagem com 

uma interface áudio, além de ser difícil de ser interpretada em zonas muito ruidosas, era 

demasiado evidente no meio de multidões, o que provocava algum constrangimento ao seu 

utilizador. Assim, no projeto Blavigator foi adotado o uso de auscultadores de condução óssea 

para o mesmo efeito. 

	
FIGURA 14 – AUSCULTADORES DE CONDUÇÃO ÓSSEA. 

Este tipo de auscultadores além muito discretos apresentam a grande vantagem de não 

obstruir o ouvido o utilizador (Figura 14). Um utilizador chegou mesmo a destacar esta 

enorme vantagem ao dizer que se assim não fosse, como “cego de ouvidos tapados seria 

duplamente cego”. 

 

FIGURA 15 – O UTILIZADOR E A INTERFACE COM O PROTÓTIPO. 
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Ainda no que diz respeito ao módulo de interface, foram adicionados na construção da 

bengala eletrónica um pequeno elemento vibratório e um teclado direcional com 5 botões 

(Figura 15): 4 com direções “cima”, “baixo”, “esquerda” e “direita”, e um botão central para 

seleção e interruptor ligado/desligado, como se vê na Figura 12. O teclado foi adicionado para 

permitir a navegação num menu áudio, como forma principal de interagir com a aplicação 

móvel. O elemento vibratório foi adicionado como forma de acrescentar ao sistema uma nova 

forma de interação: a interface háptica (Hugo Fernandes, Filipe, Costa, & Barroso, 2014). 

Assim, foi possível reduzir a quantidade de informação que era entregue via áudio, que ao fim 

de algum tempo se tornava saturante de acordo com os utilizadores. A interface háptica foi 

utilizada para avisar o utilizador sempre que este se encontrava numa zona com cobertura 

RFID, de modo a ser capaz de se manter num caminho seguro, instalado fisicamente no chão. 

A transmissão de dados entre a bengala eletrónica e o dispositivo móvel foi feita com recurso 

a Bluetooth. 

4.3. CE4BLIND – o contributo do contexto visual. 

Tal como foi referido anteriormente neste capítulo, o projeto CE4BLIND surge na 

sequência dos projetos descritos na secção anterior, com especial foco nos contributos que o 

módulo de visão por computador poderia dar ao sistema de navegação. 

Este projeto resulta de uma parceria entre o Instituto de Engenharia de Sistemas e 

Computadores – Tecnologia e Ciência (INESC TEC), a Universidade do Texas em Austin 

(UT Austin) e a Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal (ACAPO). O nome do 

projeto, CE4BLIND, tenta representar num acrónimo aquilo que a plataforma desenvolvida 

pretende representar para os seus utilizadores cegos; basicamente ver o que os seus 

utilizadores infelizmente não conseguem ver de forma natural. 

De forma geral, o projeto CE4BLIND pretende integrar tecnologia recente, tirando 

partido do contributo que dispositivos móveis como o Project Tango (Google, 2014) ou outros 

tipos de dispositivos móveis com câmaras miniaturizadas integradas, como óculos inteligentes 

(Figura 16), podem dar no que diz respeito ao reconhecimento de características visuais do 

espaço físico. 
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FIGURA 16 – DISPOSITIVOS MÓVEIS QUE COMPÕEM O PROTÓTIPO RESULTANTE DO PROJETO CE4BLIND. 
	

Com este projeto pretende-se, assim, tirar partido da informação do contexto físico da 

vizinhança do utilizador que pode ser extraída de forma visual, com recurso a técnicas de 

visão por computador, para aumentar a perceção do espaço e dos objetos que o constituem. 

Sem ser de forma invasiva, pretende-se aumentar a perceção da realidade e do espaço 

envolvente a quem não consegue utilizar a visão. 

Nas funcionalidades a serem exploradas incluem-se a deteção e reconhecimento de 

objetos naturais, específicos do espaço ou da infraestrutura, o reconhecimento de embalagens 

ou a leitura automática de texto presente em objetos do ambiente com recurso a visão por 

computador. 

No que diz respeito a novas formas de interface, o projeto propôs-se também a 

explorar novas formas de utilizar a interface háptica, uma vez que esta é uma das formas mais 

importantes de perceção e interação com o espaço, a par do seu sentido de audição. Interfaces 

hápticas e objetos táteis podem ser criados a partir de modelos adquiridos do mundo real 

usando câmaras tridimensionais ou mapas do espaço físico, melhorando a perceção do mundo 

real pelos cegos (Rocha, Fernandes, Paredes, & Barroso, 2016). 

É no contexto do desenvolvimento do módulo de visão por computador previsto neste 

projeto que surge o modelo de orientação proposto nesta tese. Neste processo envolve-se a 

parceria com a Universidade do Texas em Austin, responsável por otimizar a eficiência 

energética do módulo de visão. Ao longo do seu desenvolvimento nos vários projetos foram 

sendo adicionadas funcionalidades que, a par da migração para uma plataforma móvel, 

requerem elevado poder de processamento e, consequentemente, elevado consumo energético. 
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No contexto deste projeto, são também estudadas formas de incluir o utilizador cego 

na comunidade de forma colaborativa, tirando partido do conhecimento dos objetos e do 

espaço com que a comunidade pode contribuir (Paredes, Fernandes, Sousa, Fortes, et al., 

2015), ou criando novas experiências de navegação que têm também em consideração fatores 

humanos (Paredes, Fernandes, Sousa, Fernandes, et al., 2015; Paredes, Fernandes, Sousa, 

Koch, et al., 2015). 

Finalmente, a Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal, que acompanhou, 

desde sempre, o evoluir desta sequência de projetos, participou na realização de testes no 

campus da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, com utilizadores cegos. 
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Neste capítulo apresenta-se o modelo de orientação de cegos proposto no tema desta 

tese. É feita uma comparação entre o modelo proposto e a abordagem tradicionalmente 

utilizada no desenvolvimento de um sistema de orientação assistivo para cegos. É 

apresentada a forma como a informação visual encontrada no contexto espacial do utilizador 

pode ser utilizada para validar, por um lado, uma estimativa da localização e, por outro, a 

informação a ser entregue ao utilizador sobre o seu contexto real. 
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5.1. Enquadramento 

Neste capítulo apresenta-se um novo modelo de orientação de cegos, baseado em 

visão por computador, que de forma genérica recorre ao conhecimento prévio sobre o 

contexto visual esperado no ambiente envolvente, às características visuais realmente 

existentes, para complementar e validar a descrição espacial que um sistema digital de 

orientação de cegos deve entregar ao seu utilizador. Não se trata de uma ferramenta ou 

sistema que atua de forma isolada, reconhecendo objetos ou elementos na cena para gerar uma 

descrição com base naquilo que é observado. Também, não se trata de uma ferramenta que 

tenta localizar o utilizador no espaço com base no contexto visual. Este modelo aponta uma 

nova forma de como um sistema de visão por computador pode ser usado em conjunto com 

outros componentes de um sistema assistivo para cegos, nomeadamente os módulos de 

localização e de informação geográfica, para extrair características visuais do espaço que 

validam a presença de determinados objetos no espaço envolvente, oferecendo ao utilizador 

uma estimativa quanto ao grau de confiança sobre a presença dos elementos esperados no 

espaço onde se encontra e, no fundo, uma validação visual relativa à sua localização estimada. 

Além de refinar a descrição do contexto espacial no momento da utilização, a utilização de 

um sistema que implemente este modelo de orientação serve também de grande ajuda na 

construção do mapa mental que um utilizador pode fazer do espaço, enquanto se desloca. 

Como foi apresentado nos capítulos anteriores, quando se deslocam em ambientes 

desconhecidos os cegos sofrem de grandes limitações no que diz respeito à facilidade com 

que se movem. Estas limitações devem-se, na sua maioria, à presença de obstáculos 

desconhecidos, bem como à incapacidade de obter informação visual do espaço envolvente 

com um alcance maior do que apenas o imediato, devido à sua falta de visão. Os sistemas 

assistivos tradicionais conseguem dar alguma ajuda no que diz respeito ao contexto espacial 

imediato (Hotaka Takizawa et al., 2013), mas falham no que diz respeito a informar sobre o 

que pode ser esperado numa vizinhança mais alargada. O estudo do trabalho relacionado, no 

âmbito dos sistemas digitais de apoio à orientação e navegação de cegos, mostrou que existe 

um enorme leque de soluções tecnológicas que tentam fornecer um modo de o utilizador se 

localizar no espaço e obter informação sobre o seu contexto espacial, ou de como se pode 
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orientar ou navegar nele. De uma forma geral, existem duas grandes abordagens: as que de 

alguma forma tentam estimar a localização do utilizador e, com recurso a uma base de dados 

espacial, gerar uma descrição rígida do espaço envolvente; e as que apenas tentam descrever 

de forma grosseira o ambiente físico, partindo de uma abordagem sensorial (Fallah et al., 

2013). O uso de visão por computador é encontrado em soluções dos dois tipos, com um 

contributo mutuamente exclusivo e relacionado com o principal objetivo da solução proposta 

em cada caso: a visão por computador ou é usada para localizar ou para descrever. Em ambos 

os casos, tratam-se, geralmente, de sistemas e projetos relativamente pequenos e muito 

direcionados à aplicação final, onde a componente de visão por computador tende a ser 

aplicada exclusivamente a um dos dois esforços. 

5.2. Modelo proposto 

O modelo proposto nesta tese apresenta o uso de visão por computador como uma 

ferramenta que é usada para gerar uma descrição visual do espaço envolvente e que valida, ou 

não, a descrição associada a uma determinada localização. Tenta dar um passo na direção do 

uso da visão artificial de uma forma semelhante ao modo como é feito naturalmente por 

pessoas sem qualquer tipo de limitação visual: o corpo humano é dotado de sensores naturais 

capazes de estimar as várias componentes da locomoção e, ao mesmo tempo, é capaz de 

constantemente validar o que vê em relação à memória que tem de um local, validando a 

localização estimada e ao mesmo tempo detetando variações entre o que esperava encontrar e 

o que de facto existe no espaço. Assume-se para isso que um sistema que implementa este 

modelo de orientação, baseado em visão artificial e informação contextual, disponha a priori 

de formas de se localizar no espaço e que saiba, de memória, quais os elementos visuais se 

espera encontrar. 

Os sistemas eletrónicos de orientação e navegação mais comuns para cegos usam uma 

estimativa da localização do utilizador para, com o auxílio de uma base de dados espacial, 

determinar que elementos estão presentes na sua vizinhança e usam uma ou mais formas de 

interface com o utilizador para lhe transmitir essa informação (Loomis et al., 2001). Por 

norma é feita uma descrição de pontos de interesse, possíveis obstáculos, características 

físicas do ambiente ou do tipo de serviços que podem ser encontrados na área envolvente. 

Todo este processo tem por base a localização do utilizador e a informação associada ao local 
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onde se encontra é transmitida de forma rígida, sem qualquer forma de validação quer da 

presença desses elementos na cena, quer da própria localização do utilizador (Figura 17). 

Obviamente que se assume que neste tipo de sistemas tradicionais existe uma recolha prévia, 

intensa, sobre os elementos presentes nas áreas a descrever assim como uma atualização 

frequente desses dados na base de dados que alimenta todo o sistema de orientação. 

	
FIGURA 17 – MODELO TRADICIONAL DE SELEÇÃO E ENTREGA DE INFORMAÇÃO CONTEXTUAL PARA ORIENTAÇÃO 

DE CEGOS. 

Esta abordagem é eficaz, na medida em que é capaz de oferecer uma descrição 

relativamente frequente daquilo que o utilizador pode esperar encontrar no ambiente, mas 

sofre de algumas limitações devido à sua rigidez. Por exemplo, assume-se que a informação 

relativa ao ambiente é atualizada com frequência, mas existem locais que certamente sofrem 

mais modificações ao longo do tempo do que outros. Neste caso, ao longo do tempo existirão 

zonas que estarão mais tempo desatualizadas do que outras, e haverá outras zonas onde a 

atualização é feita, mas na maioria das vezes é desnecessária. Este é um exemplo de uma 

grave limitação do ponto de vista do promotor de um sistema de orientação baseado nesse 

modelo que, em último caso pode mesmo inviabilizar a sua adoção. Simultaneamente, e do 

ponto de vista do utilizador, independentemente de a informação relativa a uma determinada 

zona ser frequentemente atualizada ou não, existem sempre variações inesperadas no 

ambiente que tornam parcialmente inválida a informação armazenada respeitante a esse local. 

O modelo proposto nesta tese pretende reduzir a rigidez dos sistemas eletrónicos 

tradicionais de orientação de cegos ao usar um sistema de visão artificial para validar a 

presença dos elementos visuais esperados no contexto espacial do utilizador validando 

também, assim, a sua localização. Os elementos naturais esperados numa cena não têm as 



MODELO DE ORIENTAÇÃO DE CEGOS BASEADO EM VISÃO POR COMPUTADOR E INFORMAÇÃO CONTEXTUAL 
5.2 – MODELO PROPOSTO 

70 | 

especificações rígidas e controladas de marcadores artificiais como códigos de barras ou 

outros tipos de marcadores visuais. Esta variedade de características visuais distintas requer 

por norma o uso de técnicas complexas e computacionalmente intensas. Assim, o seu 

reconhecimento recorrendo a dispositivos portáteis, pequenos, tem sido bastante limitado nos 

esforços de investigação científica das últimas décadas. Esta limitação advém da tradicional 

baixa capacidade de processamento dos dispositivos móveis e, subsequentemente, da 

quantidade de elementos visuais distintos capazes de ser reconhecidos. Com os avanços 

recentes na constante miniaturização da tecnologia e com a enorme evolução que se tem 

registado nos últimos anos no que diz respeito à capacidade de processamento dos 

dispositivos móveis, algumas técnicas complexas cujo uso era tradicionalmente reservado a 

dispositivos com elevado poder de computação (fixos, de grandes dimensões) muitas destas 

técnicas têm sido adaptadas para ser usadas em dispositivos móveis frequentemente utilizados 

pela população em geral, tais como smartphones ou tablets, especialmente em aplicações de 

visão por computador (Saipullah, 2012; Saxena, Jain, & Singhal, 2014). 

A um determinado local estão associadas características físicas que o descrevem 

visualmente. Existem características que sofrem mais mutações ao longo do tempo do que 

outras. Por exemplo, as portas e janelas de um compartimento são características físicas do 

espaço passíveis de ser detetadas e descritas visualmente cuja presença se mantem muito mais 

estável ao longo do tempo do que a presença de mobília ou decoração. Este tipo de elementos 

são, geralmente, únicos na sua localização, ou pelo menos na sua vizinhança próxima. Assim, 

devem considerar-se como características visuais de interesse de um local todos os elementos 

visuais que o descrevam da forma mais distinta e imutável possível. No modelo proposto 

nesta tese, estes elementos naturais constituem e definem um conjunto de etiquetas (inglês: 

tags) visuais esperadas em uma determinada localização. 

O conceito geral associado ao modelo proposto nesta tese é o de que um dispositivo 

portátil que tenha a capacidade de se localizar no espaço, de manter uma noção da sua pose e 

movimento no espaço, e de reconhecer os elementos naturais da cena onde se encontra com 

recurso a visão por computador, é capaz de fornecer ao seu utilizador uma espécie de noção 

espacial que é validada pela presença dos elementos visuais que espera encontrar. A forma 

como este modelo contribui e se enquadra no sistema de orientação e navegação desenvolvido 

nos projetos que dão suporte ao trabalho apresentado nesta tese, e que foram descritos no 

capítulo 4, pode ser descrito graficamente na Figura 18. 
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FIGURA 18 – ENQUADRAMENTO DO CONTRIBUTO VISUAL NUM SISTEMA DE ORIENTAÇÃO E NAVEGAÇÃO DE CEGOS. 

Por outras palavras, se um sistema que implemente este modelo for capaz de se 

localizar no espaço, em vez de cegamente entregar informação ao seu utilizador, previamente 

armazenada num mapa, sobre o seu contexto espacial, pode usar essa informação contextual 

para validar visualmente a localização estimada e dar um indicador de confiança 

relativamente à presença dos elementos que supostamente deverá encontrar no seu contexto 

espacial imediato. Para este efeito, um conjunto de objetos, bem como uma descrição das suas 

características visuais devem ser conhecidas, e uma base de dados deve armazenar esta 

informação, agindo como uma “memória artificial” (Figura 19). 

	
FIGURA 19 – RECONHECIMENTO VISUAL DE ELEMENTOS DE UMA CENA COM RECURSO À MEMÓRIA. 
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Ao contrário do modelo tradicional de localização e orientação de cegos comummente 

encontrado no estado da arte, que confia apenas na estimativa da localização do utilizador 

para input contextual, o modelo proposto usa por um lado a localização para determinar que 

elementos deverão existir no contexto e, por outro lado, usa a informação de contexto para 

validar a localização do utilizador. Este indicador pode, até, ser usado pelo administrador do 

sistema de informação geográfico de um sistema de orientação de cegos, que use este modelo, 

para verificar ou corrigir pontos (locais) onde a presença de elementos visuais falhe de forma 

generalizada. No modelo proposto, a validação da presença destas etiquetas visuais por um 

sistema de visão artificial é usada para confirmar que o utilizador está de facto numa 

determinada localização, e que a informação espacial sobre esse lugar é válida, ou confiável. 

A validação visual das características de uma cena dá um indicador de confiança sobre a 

localização e sobre a real presença dos elementos (físicos ou não) associados a esse espaço, 

replicando de forma artificial o que uma pessoa sem qualquer tipo de deficiência visual faz 

quando se movimenta no espaço. 

A Figura 20 mostra de forma gráfica a estrutura interna e a interação entre os diversos 

componentes e tarefas de que se compõe o modelo proposto. 

	
FIGURA 20 – MODELO DE ORIENTAÇÃO DE CEGOS, BASEADO EM VISÃO POR COMPUTADOR E INFORMAÇÃO 

CONTEXTUAL. 
	



MODELO DE ORIENTAÇÃO DE CEGOS BASEADO EM VISÃO POR COMPUTADOR E INFORMAÇÃO CONTEXTUAL 
5 – MODELO DE ORIENTAÇÃO BASEADO EM VISÃO POR COMPUTADOR E INFORMAÇÃO CONTEXTUAL 

| 73 

De forma a poder validar visualmente as características do espaço, o sistema de visão 

artificial e a “memória descritiva” do espaço devem ser definidas na mesma linguagem, isto é, 

o processo de descrição e segmentação relativa dos elementos da cena pelo sistema artificial 

de visão deve descrever a cena usando o mesmo tipo de descritores presentes na sua memória, 

ou seja, na base de dados (BD1). Assim, o processo de “memorização” e o processo de 

reconhecimento do espaço devem seguir o mesmo algoritmo, independentemente das técnicas 

escolhidas para a sua implementação prática, que pode variar de sistema para sistema. De 

forma geral, tendo uma estimativa da localização do utilizador e recorrendo à memória do que 

é esperado “ver” na vizinhança dessa localização, é gerada uma descrição das características 

visuais que se espera encontrar na cena. Paralelamente, a componente de visão por 

computador faz uma extração global das características visuais presentes na cena. Em seguida 

é feita uma classificação das várias características detetadas, segmentando a imagem nos seus 

elementos constituintes, e é gerada uma descrição sobre cada elemento. É com base nesta 

descrição do que se está a ver e na comparação com o que se espera ver, que se valida 

visualmente a cena e se gera uma descrição dos elementos esperados na vizinhança da sua 

localização com recurso a um segundo elemento de memória, semântico neste caso, em que a 

cada localização atribui um significado, ou seja, um contexto espacial. Finalmente, é entregue 

ao utilizador, através de um meio de interface adequado, uma descrição da cena e do espaço 

envolvente. 

5.3. Considerações finais 

Este modelo de orientação de cegos, assenta na premissa de que um sistema que o 

implemente seja invariante às técnicas e tecnologias aplicadas. Sendo um modelo, por outras 

palavras, deve ser capaz de dar informação de orientação a um utilizador cego, 

independentemente das tecnologias de localização e de visão por computador utilizadas, e 

independentemente dos algoritmos de descrição e validação visual da cena implementados. 

Deve ser capaz de “saber de memória” que características visuais devem ser encontradas na 

cena e que significado semântico deve ser dado a uma determinada localização. Numa 

extensão possível deste modelo, pode mesmo ser implementado um sistema que use 

reconhecimento de objetos na imagem para fazer a validação dos elementos presentes na 

imagem. Independentemente do reconhecimento, ou não, dos objetos que constituem o 
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espaço, o modelo proposto assenta no reconhecimento das características visuais do espaço 

associado a uma determinada localização, e esta é a maior premissa requerida ao 

funcionamento deste modelo. 
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Neste capítulo é apresentada a especificação e implementação das várias abordagens 

práticas utilizadas para validar o modelo proposto no âmbito desta tese de doutoramento. É 

abordado o modo como a visão por computador pode ser utilizada para estimar a localização 

de um utilizador no espaço e assim lhe fornecer informação sobre o seu contexto espacial. É 

também feita uma análise aos métodos que podem ser usados para detetar e reconhecer 

determinados elementos naturais presentes numa cena. Finalmente, numa implementação 

prática do modelo proposto, é demonstrado como os elementos contextuais naturais, 

presentes numa cena, podem ser usados para validar a localização estimada bem como a 

informação contextual a ser entregue ao utilizador. 
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6.1. Enquadramento 

De acordo com a metodologia de investigação científica adotada, e de modo a validar 

a aplicabilidade do modelo proposto, foram especificadas e desenvolvidas implementações 

das várias componentes e tarefas que o modelo sugere. 

De forma resumida, o modelo descrito nesta tese propõe que, um dispositivo que seja 

capaz de se localizar no espaço e de validar visualmente a presença de alguns dos elementos 

físicos que o caracterizam (informação contextual), é capaz de usar essa validação visual para 

determinar um grau de confiança relativamente à localização estimada e, só depois disso, usar 

a descrição do espaço para orientar um utilizador cego. 

Também é importante salientar, que o modelo proposto nesta tese deve parte da sua 

génese ao trabalho desenvolvido no âmbito dos projetos descritos no capítulo 4, onde a 

implementação deste modelo introduz uma contribuição científica. Assim, com este capítulo, 

pretende-se apresentar a especificação das metodologias utilizadas na implementação prática 

das diferentes experiências realizadas, ao longo do trabalho de investigação, de acordo com a 

metodologia de investigação científica adotada. 

6.2. Especificação dos ciclos iterativos da 

metodologia de investigação 

Seguindo a abordagem iterativa sugerida pelo método de investigação design science, 

o problema foi segmentado numa sequência de tarefas, ou cenários de teste, que se completam 

e complementam, na direção de criar um artefacto (protótipo) que prova a aplicabilidade do 

modelo em contexto real. Neste sentido, foram implementadas um conjunto de 

funcionalidades que cobrem o espectro global das tarefas sugeridas no modelo proposto, e que 

vão da determinação da localização, de forma visual, utilizando a informação de contexto 

visual para complementar o módulo de localização já existente e descrito no capítulo 4 desta 

tese, até à validação visual dos elementos físicos (contextuais) que se espera encontrar numa 

determinada localização, validando finalmente o modelo proposto. No total foram feitas três 

implementações distintas, como se descreve em seguida. 
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6.2.1. Localização do utilizador recorrendo ao contexto 

visual 

6.2.1.1. Enquadramento 

Nos últimos anos, têm sido feitas abordagens ao uso de visão por computador para 

detetar pontos de referência visuais, com localização conhecida (georreferenciada). (Mulloni 

et al., 2009) propôs um sistema que deteta e interpreta marcadores visuais em tempo real, 

utilizando para isso telemóveis com câmara de vídeo, disponíveis habitualmente no mercado. 

Os marcadores utilizados têm uma localização associada e um identificador único, em 

formato 2D, que é utilizado para estimar a localização do utilizador. (Coughlan & Manduchi, 

2007) propuseram o uso de marcadores espaciais para assinalar determinadas localizações 

especiais. Assim que o marcador se encontra no campo de visão do sistema de orientação, o 

utilizador é avisado por um padrão sonoro, que lhe dá também uma estimativa da distância a 

esse ponto. Mais recentemente, câmaras como a Microsoft Kinect (Microsoft, 2011), têm sido 

utilizadas pela sua capacidade de dar informação de profundidade, além da informação de cor 

(RGB-D). Por exemplo, (Shrewsbury, 2011) utilizou este sensor para estimar a distância do 

utilizador aos objetos em frente do utilizador. (Wang et al., 2014) também utilizou a 

informação obtida a partir deste sensor, para detetar a existência de escadas, passadeiras e 

sinais de trânsito. 

Nesta primeira iteração do desenvolvimento do protótipo demonstrador do modelo 

proposto, é sugerida uma solução que recorre a visão por computador e a marcadores 

colocados no ambiente, para obter uma localização estimada do utilizador (Filipe, Faria, 

Paredes, Fernandes, & Barroso, 2016). Esta solução usa também a informação de 

profundidade para detetar obstáculos na vizinhança do utilizador. Assim, a informação de 

profundidade, que é combinada com a localização obtida a partir dos marcadores visuais 

colocados nas paredes da infraestrutura, pode ser utilizada para dar indicações de orientação 

ou navegação ao utilizador. 

 



MODELO DE ORIENTAÇÃO DE CEGOS BASEADO EM VISÃO POR COMPUTADOR E INFORMAÇÃO CONTEXTUAL 
6 – ESPECIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO DO MODELO 

| 79 

6.2.1.2. Arquitetura do sistema 

O sistema proposto é baseado na deteção e reconhecimento de marcadores visuais em 

imagens a cores, e na análise da informação de profundidade devolvida pelo sensor, para cada 

imagem a cores. Ambas as imagens são obtidas pelo sensor Microsoft Kinect. A câmara a 

cores fornece imagens a um algoritmo de seguimento de marcas, em tempo real, que 

identifica um conjunto de marcadores óticos, previamente treinados e colocados 

estrategicamente na infraestrutura. A deteção de obstáculos é feita pela análise da informação 

de profundidade associada a cada imagem a cores (Figura 21). 

 

FIGURA 21 – FLUXOGRAMA GERAL DO SISTEMA DE LOCALIZAÇÃO RECORRENDO AO CONTEXTO VISUAL. 

 

A análise da informação de profundidade introduz alguma redundância no sistema, 

assegurando que, mesmo que nenhuma marca visual seja reconhecida, o sistema seja capaz 

de, pelo menos, informar o utilizador relativamente a eventuais elementos perigosos que 

possam existir no seu contexto espacial. 

A localização do utilizador é estimada em relação a um conjunto de marcadores 

visuais, cuja localização é conhecida (armazenada num sistema de informação geográfica). 

Cada marcador tem um padrão único, ao qual é associado um identificador único, podendo ser 

associados pontos de interesse da vizinhança (informação contextual). Estes pontos podem ser 

obstáculos, ou outros pontos importantes na vizinhança, como elevadores, escadas, casas de 

banho, escritórios ou serviços. Estes pontos de interesse são georreferenciados de uma forma 

semelhante à dos marcadores visuais. 
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6.2.1.3. Estimação da pose e da localização do utilizador 

Enquanto o utilizador se desloca no ambiente, as imagens RGB são continuamente 

processadas por um algoritmo de deteção de marcas em tempo real. Para o propósito da 

criação deste sistema de localização foi utilizada a ferramenta open-source NyARToolKit 

(NyARToolkit, 2014) para detetar e reconhecer os marcadores visuais. Quando a ferramenta 

deteta um marcador visual, é estimada a pose do utilizador (posição e orientação) em relação 

ao marcador detetado.  

 

FIGURA 22 – EXEMPLO DO TIPO DE PADRÕES USADO PELO SISTEMA DE LOCALIZAÇÃO VISUAL. 

Os marcadores óticos, utilizados pelo algoritmo de deteção de marcas, são constituídos 

por um quadrado preto, cujo interior é preenchido por um quadrado branco que ocupa cerca 

de metade da área total (20x20cm), e dentro do qual se encontra um padrão único, como se 

pode ver na Figura 22. Uma vez que o sensor Microsoft Kinect está ligeiramente orientado em 

direção ao chão, os marcadores são colocados nas paredes, a cerca de 50cm de altura do solo, 

em locais estratégicos como pilares, portas, ou pontos de interesse importantes. Cada 

marcador tem associado à sua descrição, no sistema de informação geográfico, informação 

relativa à sua localização geográfica e à sua orientação espacial (na forma de vetor). 

r00 r01 r02 tx 
r10 r11 r12 ty 
r20 r21 r22 tz 
0 0 0 1 

FIGURA 23 – MATRIZ DE TRANSFORMAÇÃO INVERSA. 

 

Sub-matriz	
de	rotação	

Sub-matriz	de	
translação	
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Quando um marcador ótico é detetado, o algoritmo de seguimento retorna uma matriz 

de transformação, T4x4, que relaciona a pose do marcador em relação ao utilizador. Uma vez 

que é necessária a pose do utilizador em relação ao marcador, é calculada a matriz inversa, 

𝑇!!!!!  (Figura 23). A sub-matriz, de dimensões 3x3, do canto superior esquerdo, contém a 

componente de rotação da transformação, enquanto os 3 primeiros elementos, da quarta 

coluna, representam a componente de translação. 

 

FIGURA 24 – ESTIMATIVA DA LOCALIZAÇÃO DO UTILIZADOR EM RELAÇÃO AO SISTEMA DE COORDENADAS 
GLOBAL. 

A orientação do utilizador em relação ao marcador, caraterizada pelo ângulo β,é obtida 

através de uma manipulação apropriada da sub-matriz de rotação (Slabaugh, 1999), enquanto 

que a posição do utilizador (tx e tz) é obtida diretamente da sub-matriz de translação (Figura 

24). 

Para obter a localização do utilizador, em termos das suas coordenadas globais 

(latitude e longitude), várias transformações são aplicadas. Em primeiro lugar, o sistema de 

coordenadas do marcador é rodado por um ângulo α, de modo a ficar orientado em direção à 

direção cardinal Norte (geográfico). A posição do utilizador, neste sistema de coordenadas 

transformado, é calculada através da Equação 1 (a) e (b). 

t′! = t!. cos 𝛼 −  t!. sin 𝛼 	 (a)  

t′! = t!. sin 𝛼 + t!. cos 𝛼 	 (b)  
EQUAÇÃO 1 – CÁLCULO DA POSIÇÃO DO UTILIZADOR EM RELAÇÃO AO SISTEMA DE COORDENADAS DO MARCADOR. 
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Em seguida, usando a função de conversão haversine, os valores de t’x e t’z são 

convertidos em variações de latitude e longitude, que são adicionados à localização geográfica 

do marcador. Por outras palavras, é adicionado o deslocamento do utilizador à coordenada do 

marcador, de forma a obter uma estimativa muito aproximada da sua localização geográfica e 

da sua orientação espacial. 

Esta informação de localização e orientação do utilizador, obtida pela deteção de 

marcadores visuais pode, depois, ser entregue ao módulo de localização do protótipo do 

projeto Blavigator, para informar o utilizador acerca de que pontos de interesse, ou outro tipo 

de elementos do contexto espacial, estão na sua vizinhança. 

6.2.1.4. Deteção e classificação de obstáculos 

A implementação proposta também inclui um módulo de deteção de obstáculos, que já 

tinha sido desenvolvido no âmbito do projeto Blavigator (Filipe et al., 2012). Este módulo é 

capaz de detetar obstáculos em frente ao utilizador analisando a informação de profundidade 

proveniente do sensor Microsoft Kinect. 

Perfis de linha extraídos da imagem de profundidade são classificados de acordo com 

o seu padrão por uma rede neuronal, do tipo feed-forward, previamente treinada utilizando o 

algoritmo de back-propagation. Esta rede classifica os perfis de acordo com quatro classes 

diferentes: (1) sem obstáculos, (2) obstáculo na vizinhança imediata, (3) escadas no sentido 

ascendente e (4) escadas no sentido descendente. Esta classificação introduz alguma 

redundância no sistema para cobrir o caso em que não é possível estimar, visualmente, a 

localização do utilizador e, ainda assim, existe informação de perigo a transmitir ao utilizador 

cego. 

A imagem de profundidade contém valores compreendidos no intervalo entre 800mm 

e 4000mm, que traduzem a distância do sensor a cada elemento presente na imagem. Na 

representação desta informação em imagem em tonalidades de cinza, as distâncias maiores 

são representadas com tonalidades mais escuras e as distâncias menores correspondem a 

zonas mais claras na imagem. 
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Para cada imagem de profundidade são extraídas seis linhas verticais (perfis de linha), 

em localizações fixas da imagem. 

 

 

 

 

 
 

 
(a) (b) (c) 

FIGURA 25 – EXEMPLO DA ANÁLISE DO PERFIL DE PROFUNDIDADE DE UMA CENA (FILIPE ET AL., 2012) 

 

A Figura 25 (a) exemplifica uma imagem de profundidade com uma representação das 

seis linhas de perfil, colocadas em posições fixas da imagem. A Figura 25 (b) mostra a 

imagem a cores correspondente à cena, e a Figura 25 (c) mostra o padrão típico de umas 

escadas. 

Uma rede neuronal, do tipo feed-forward, foi treinada de forma supervisionada, com 

recurso ao algoritmo de back-propagation e a um elevado conjunto de amostras de perfis de 

linha de cada uma das classes. Uma vez que o que se pretende analisar é o perfil de 

profundidade da distância ao utilizador, representada nas linhas extraídas, a entrada da rede 

neuronal é composta por um vetor que recebe os valores de profundidade, provenientes de 

uma linha de perfil, e a saída da rede neuronal é um vetor de quatro elementos, em que apenas 

um deles estará ativo correspondendo a uma das 4 classes definidas. A rede analisa uma linha 

de cada vez, como se pode ver graficamente na Figura 26. 
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FIGURA 26 – REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DA REDE NEURONAL UTILIZADA NA CLASSIFICAÇÃO DOS PERFIS DE 
PROFUNDIDADE. 

A rede neuronal implementada é composta por 3 camadas com: 300 neurónios na 

camada de entrada, 10 neurónios na camada escondida (intermédia) e 4 neurónios na camada 

de saída. Depois de treinada, e em ambiente de teste, cada neurónio dispara de acordo com a 

classificação resultante da análise de cada perfil de linha. 

6.2.1.5. Considerações finais 

De acordo com a descrição da implementação, a arquitetura global deste sistema que 

recorre a visão por computador e a marcadores colocados no contexto espacial, e visual, do 

utilizador, para permitir ao protótipo do Blavigator determinar que informações de orientação 

deve dar ao utilizador. O processo pode ser descrito de forma visual num fluxograma que 

representa a arquitetura global da implementação (Figura 27). 
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FIGURA 27 – ARQUITETURA GLOBAL DA IMPLEMENTAÇÃO, REPRESENTADA NA FORMA DE FLUXOGRAMA. 

 

O protótipo desta implementação foi desenvolvido recorrendo ao Microsoft Visual 

Studio, utilizando a linguagem de programação C#. Com o SDK Microsoft Kinect 1.8 foi 

desenvolvido um programa para controlar a aquisição das imagens de cor, e de profundidade, 

capturadas pelo sensor Microsoft Kinect. A rede neuronal, utilizada para analisar os perfis de 

linha, foi implementada com recurso à biblioteca open-source FANN – Fast Artificial Neural 

Network (Nissen & Nemerson, 2000). Como já foi referido anteriormente, o algoritmo de 

deteção e reconhecimento de marcas foi implementado com recurso à biblioteca open-source 

NyARToolklit para C#. 

No subcapítulo 6.3.1 é apresentado um caso de estudo em que são feitos testes com 

utilizadores, em contexto real. É também apresentada uma análise aos resultados desses 

testes. 
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6.2.2. Reconhecimento visual de elementos pelas suas 

características naturais 

6.2.2.1. Enquadramento 

Os seres humanos têm a capacidade de adquirir, e utilizar, informação obtida através 

dos seus sensores naturais. A sua perceção dos objetos naturais, e do mundo à sua volta, 

resulta do desenvolvimento, de forma evolucionária, de um conjunto de mecanismos que, 

além da deteção, permite também a sua distinção e a tomada de um conjunto de ações com 

base na sua perceção individual. 

Recentemente, têm sido criados sistemas que usam técnicas de reconhecimento de 

padrões, para detetar objetos específicos e, assim, reconhecer o ambiente envolvente. Os seres 

humanos sem incapacidade visual têm a capacidade de desempenhar estas tarefas sem grande 

esforço, mesmo com variações na escala, na posição e na iluminação dos objetos, ou da cena. 

No entanto, emular esta capacidade com os dispositivos eletrónicos atuais ainda é um desafio, 

apesar das recentes evoluções tecnológicas. 

Nesta secção, descreve-se a implementação de uma das componentes fundamentais 

para o funcionamento do modelo proposto nesta tese. São implementadas diferentes técnicas 

para obter descritores dos elementos/objetos presentes na cena (imagem), que podem ser 

utilizados para contextualizar um utilizador no seu espaço envolvente. Esta informação, 

relativa aos elementos que possam estar presentes na cena, é extremamente útil para ajudar 

uma pessoa na sua mobilidade e orientação, ou até mesmo a mapear cognitivamente um novo 

espaço, ou validar a estimativa da localização que possa ser obtida por outro componente de 

um sistema eletrónico de orientação. 

Além da implementação de diversas técnicas para o efeito de deteção de 

elementos/objetos, que possam estar presentes no contexto visual, com esta implementação 

pretende-se, também, fazer uma análise da performance dos detetores, de modo a destacar o 

que mais se adequa ao uso numa plataforma móvel, onde esta implementação foi 

desenvolvida e onde se pretende que o modelo desta tese seja utilizado. 
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6.2.2.2. Deteção de pontos característicos 

Os humanos têm a capacidade de ver, detetar, reconhecer e categorizar objetos no 

mundo real com relativa facilidade, mas esta tarefa não é facilmente replicável num sistema 

de visão por computador. Muitas aplicações de reconhecimento de objetos apenas são capazes 

de o fazer quando os objetos estão numa posição ou orientação predefinida. No entanto, no 

mundo real, partes distintas dos mesmos objetos podem ter diferentes formas geométricas, cor 

ou tamanho. Pode também haver oclusão de parte do objeto, quer pela sobreposição com 

outros objetos, quer pelo ambiente em si mesmo. Por exemplo, um livro pode estar 

parcialmente escondido entre vários outros, ou a fachada de um edifício pode estar 

parcialmente escondida por sombra, ou outra estrutura. Assim, reconhecer um livro ou um 

edifício que pode estar em diferentes tamanhos e/ou perspetivas pode ser uma tarefa muito 

difícil usando visão por computador. 

A deteção de “pontos característicos” (feature points) é muito utilizada em sistemas de 

visão por computador, inclusive no reconhecimento de objetos. A expressão “pontos 

característicos”, geralmente, refere-se a um conjunto de pontos que é usado para descrever um 

padrão. A abordagem mais comum na deteção e reconhecimento de objetos recorrendo aos 

seus pontos característicos é dividida em três passos principais: 

• deteção dos pontos caraterísticos na imagem; 

• descrição da vizinhança de cada ponto característico; 

• uso de um método de comparação entre os descritores do objeto e os 

descritores do modelo. 

Vários métodos foram desenvolvidos para procurar propriedades invariantes, que não 

se alterem com as diferentes variações que possam existir entre um objeto na cena e o seu 

modelo, tais como a escala, rotação ou iluminação. Detetores invariantes à escala selecionam 

regiões candidatas na imagem e associam-lhe um fator de escala, que representa o tamanho 

dessa região. Assim, a complexidade do processamento pode ser significativamente reduzida, 

uma vez que apenas um conjunto limitado de regiões são consideradas como contendo 

características importantes. 
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De modo a utilizar os pontos característicos detetados, a vizinhança imediata deve ser 

descrita de um modo eficiente de modo a poder ser, depois, comparada com regiões 

semelhantes em outras imagens. Assim, um descritor é usado para criar uma descrição da 

vizinhança dos pontos característicos. Esta combinação de detetores de pontos característicos 

com os seus descritores permite uma representação robusta dos objetos. 

Com esta implementação, pretende-se estudar a performance de vários detetores num 

determinado conjunto de objetos, de modo a identificar os que apresentam a melhor relação 

custo de processamento/rapidez de deteção. Descrevem-se, em seguida, os mais comuns. 

SURF (Speeded Up Robust Features) 

Este método foi apresentado por Herbert Bay em 2006 e tem aplicações que vão do 

reconhecimento de objetos à reconstrução 3D. É parcialmente inspirado no método SIFT 

(scale-invariant feature transform), mas é várias vezes mais rápido. Tem por base uma soma 

de transformadas de wavelet 2D de Haar. Faz a detecção dos pontos de interesse recorrendo 

ao cálculo do determinante da matriz hessiana, representada por: 

 

ℋ Χ,𝜎 =
𝐿!! Χ,𝜎 𝐿!" Χ,𝜎
𝐿!" Χ,𝜎 𝐿!! Χ,𝜎

 

EQUAÇÃO 2 – MATRIZ HESSIANA UTILIZADA NO DETETOR DE PONTOS CARACATERÍSTICOS SURF. 

 

, onde 𝐿!! Χ,𝜎 representa a convolução de da derivada de segunda ordem !
!

!"!
𝑔(𝜎) 

com a imagem I no ponto x (e de forma similar para 𝐿!" Χ,𝜎  e 𝐿!! Χ,𝜎 . 

O método SURF não pode ser utilizado comercialmente sem a devida autorização do 

detentor da sua patente (Bay, Tuytelaars, & Van Gool, 2006). 

STAR (Solenoidal Tracker at RHIC) 

Este é um método derivado do método CenSurE (center surrounded extreme) que usa 

polígonos, tais como quadrados, pentágonos ou hexágonos, como alternativas muito menos 

dispendiosas, em termos de custo de processamento, do que círculos (Agrawal, Konolige, & 

Blas, 2008). 
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FAST (Features from Accelerated Segment Test) 

Este é um método muito rápido e é um algoritmo detetor de cantos muito apropriado 

para execução em tempo real. No entanto, não sendo muito seletivo, habitualmente deteta 

demasiados pontos característicos, o que faz com que muitos dos pontos característicos 

estejam muito próximos, não sendo este um resultado otimizado (Rosten & Drummond, 

2005). 

O passo que se segue à deteção de pontos característicos, é a geração da sua descrição. 

Os descritores analisados nesta implementação encontram-se enunciados em seguida. 

BRISK (Binary Robust Invariant Scalable Keypoints) 

É uma alternativa ao método SURF, que mantém a sua robustez e rapidez de execução 

(Leutenegger, Chli, & Siegwart, 2011). De acordo com os seus autores, a rapidez deste 

método deve-se à implementação de um detetor baseado no FAST, em combinação com um 

descritor binário, que usa um padrão circular (configurável) para guardar comparações do 

brilho de cada ponto característico com cada ponto característico da vizinhança. De acordo 

com os autores, o descritor, além de ser gerado com rapidez suficiente para ser usado em 

aplicações em tempo real, é também invariante a rotações da câmara, uma vez que determina, 

para cada ponto, a sua orientação característica de modo a que criar descritores normalizados 

(na orientação). 

BRIEF (Binary Robust Independent Elementary Features) 

Este método, de certa forma, inverte o processo do descritor anterior, uma vez que 

reduz o número de pontos de interesse convertendo-os em “strings binárias” antes de criar os 

descritores de cada ponto de interesse (Calonder, Lepetit, Strecha, & Fua, 2010). Por 

exemplo, numa implementação do método SIFT em que seja usado um vetor de 128 

elementos, pode acontecer que nem todos os elementos sejam necessários para fazer a 

comparação com uma imagem modelo (processo de matching). Assim, estes pontos podem 

ser convertidos em “strings binárias”, que são muito eficientes no processo de comparação 

com uma imagem modelo usando um método como, por exemplo, o método de distância de 

Hamming. O método BRIEF é um algoritmo que usa pouca memória, e é mais eficiente do 

que outros descritores, que usam maiores dimensões. 
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ORB (Oriented FAST and Rotated BRIEF) 

Este descritor foi proposto pelos autores como uma alternativa, computacionalmente 

eficiente, ao SIFT, mantendo a eficiência da descrição. O descritor ORB é menos afetado pelo 

ruído na imagem e pode ser utilizado em aplicações de processamento em tempo-real 

(Rublee, Rabaud, Konolige, & Bradski, 2011). Este descritor tem sido usado, frequentemente, 

para permitir que dispositivos móveis com baixa capacidade de processamento, sem 

aceleramento gráfico, possam fazer processamento de imagens em panorama, fazer 

seguimento de marcas e reduzir o tempo de deteção destas. O ORB tem uma performance 

similar ao SIFT e melhor do que a do SURF. É baseado no detetor FAST e usa a técnica 

BRIEF para reconhecimento. Ambas as técnicas apresentam boa performance e baixo custo 

de processamento. 

FREAK (Fast Retina Keypoint) 

Este descritor consiste numa cascata de sequencias binárias, que são eficientemente 

calculadas comparando pares de valores de intensidade dentro um padrão de amostras. Um 

pormenor interessante nesta técnica é que, após a seleção dos pares de valores de intensidade 

a comparar para reduzir o tamanho do descritor, é produzido um padrão de procura altamente 

estruturado e que imita o olho humano (Alahi, Ortiz, & Vandergheynst, 2012). 

De acordo com Heinly (Heinly, Dunn, & Frahm, 2012), o uso combinado do detetor e 

descritor ORB supera o uso do conjunto SURF/ORB, na maioria dos casos. Por outro lado, os 

pontos característicos obtidos com o método SURF são invariantes à rotação e escala, 

podendo ser utilizados em conjunto com os descritores BRISK e FREAK. Os autores do 

método BRIEF (Calonder et al., 2010) também indicam o uso de SURF como detetor para 

gerar os seus descritores. 

Assim, após um estudo das diversas técnicas disponíveis para fazer a detecção e 

descrição dos pontos característicos, foram utilizados nesta implementação, como descritores, 

os métodos ORB, BRIEF, BRISK e FREAK. O descritor ORB é utilizado em conjunto com o 

detetor ORB, uma vez que necessita de informação relativa à orientação dos pontos 

característicos. 
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As implementações que utilizam qualquer um dos métodos acima mencionados são 

semelhantes entre si, desde que se mantenha a sequência de três passos já mencionada: 

deteção de pontos característicos, descrição da região em volta de cada ponto na forma de 

vetor de descritores e, finalmente, a utilização de um método de comparação da descrição 

extraída com um ou mais modelos, para reconhecer o objeto ou cena pretendidos. 

 

FIGURA 28 – FLUXOGRAMA DO PROCESSO DE DETEÇÃO E RECONHECIMENTO DE OBJETOS. 

 

A Figura 28 ilustra a metodologia utilizada para detetar e reconhecer um objeto, ou 

cena. A implementação deste processo foi desenvolvida usando a linguagem de programação 

Java, com recurso ao Eclipse IDE (Eclipse, 2007), e à biblioteca de processamento de imagem 

OpenCV 2.4.9 (OpenCV, 2000) para o sistema operativo Android (Google, 2008). O objetivo 

principal desta iteração, foi o de avaliar a performance dos algoritmos de deteção e descrição 

dos pontos característicos correspondentes aos elementos visuais presentes numa imagem a 

ser adquirida e processada numa plataforma móvel. 

6.2.2.3. Considerações finais 

Todos os métodos analisados foram testados com os mesmos conjuntos de imagens, de 

forma a assegurar consistência entre as comparações. Os resultados da análise aos métodos 

mais indicados pela literatura, para execução em plataformas móveis, são descritos na análise 

ao caso de estudo da secção 6.3.2. O detetor FAST, apesar de ser indicado para execução em 

tempo real, gera um número elevado de pontos característicos e requer um enorme poder de 

processamento para fazer a comparação com várias imagens-modelo. 
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6.2.3. Deteção visual de elementos com base no contexto 

espacial esperado 

6.2.3.1. Enquadramento 

Os elementos naturais numa cena não têm as especificações restritas, e controladas, de 

padrões como marcadores 2D ou outros tipos de marcadores artificiais. Esta variedade de 

características visuais, distintas, requer o uso de técnicas mais exigentes em termos 

computacionais. Devido a este facto, a deteção deste tipo de características, naturais do 

ambiente, por dispositivos móveis tem sido relativamente limitada, quer pelo poder de 

processamento exigido, quer pela quantidade de objetos distintos que habitualmente é 

necessário reconhecer. Com os recentes avanços no desenvolvimento de dispositivos móveis, 

nomeadamente em termos da sua capacidade de processamento e da sua miniaturização, 

algumas técnicas complexas, que eram reservadas ao uso em plataformas com elevado poder 

de processamento, foram adaptadas e/ou otimizadas com sucesso para execução neste tipo de 

pequenos dispositivos, especialmente smartphones e óculos inteligentes. 

Numa cena há, geralmente, um conjunto de objetos que não se alteram com 

frequência, tais como portas, mobília ou janelas. Há também outros objetos que se alteram 

com mais frequência, tais como cadeiras, livros ou mesas. Os primeiros, além de serem 

alterados com menos frequência, são geralmente únicos no seu contexto espacial, ou pelo 

menos na sua larga vizinhança. 

6.2.3.2. Elementos visuais no espaço como etiquetas virtuais 

O conceito por detrás do uso dos elementos do contexto visual, e espacial, de um 

utilizador cego, como etiquetas virtuais (ou marcadores virtuais) para validar a localização do 

utilizador, e a informação contextual a ser-lhe entregue (orientação) é, no fundo, o conceito 

que esta tese de doutoramento pretende validar e cuja implementação se pretende apresentar 

neste subcapítulo. 

A ideia geral da implementação, cuja especificação é aqui descrita, é a de que um 

dispositivo móvel que seja capaz de se localizar no espaço, de manter uma noção da sua pose, 
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e do seu movimento no espaço, pode fornecer ao seu utilizador uma forma de consciência 

contextual do espaço físico que é validada pelo reconhecimento dos elementos naturais 

esperados no espaço onde se encontra, e que são usados para o descrever. Por outras palavras, 

se um sistema de orientação for capaz de estimar a sua localização no espaço, em vez de 

cegamente, e de forma imediata, entregar a informação do contexto que tem armazenada na 

sua base de dados, pode usar essa mesma informação de contexto para validar visualmente, e 

de forma intermédia, a presença dos elementos esperados, reais. Esta validação visual dá ao 

sistema e ao utilizador um grau de confiança sobre o real estado do ambiente onde se 

encontra. 

Para este efeito, um conjunto de objetos, ou a descrição das suas características visuais 

deve ser armazenada numa base de dados, assim como a sua localização geográfica. Assim, 

conhecendo a localização do utilizador, o sistema de visão por computador pode pesquisar os 

elementos presentes na cena e fazer uma comparação com os elementos que esperava 

encontrar nesse local, validando visualmente a cena e gerando assim um indicador relativo à 

confiança sobre a localização previamente estimada. 

Todo este processo pode ser dividido em quatro etapas principais: (1) estimação da 

localização do utilizador, (2) extração de pontos característicos da imagem adquirida, (3) 

agrupamento espacial dos pontos característicos e (4) validação, por comparação entre os 

elementos esperados na cena e os elementos detetados na imagem capturada. 

 

 

FIGURA 29 – FLUXOGRAMA DO PROCESSO DE VALIDAÇÃO VISUAL DA CENA CAPTURADA. 

 

Tal como no caso da implementação anterior (ver 6.2.2), o protótipo desta implementação foi 

desenvolvido com recurso à biblioteca de processamento de imagem OpenCV para 

desenvolvimento em Android. A Figura 29 mostra um fluxograma das etapas do processo, na 

sua globalidade. O que se pretende é validar a estimativa da localização com base na 

confirmação de elementos detetados na cena. 
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O processo começa com a determinação de que elementos são detetados numa 

imagem. Após captura de uma imagem a partir da câmara do dispositivo móvel, um detetor de 

arestas de Canny é usado para segmentar a cena, extraindo zonas candidatas à existência de 

pontos de interesse visual na imagem. Zonas de alta frequência são fortes candidatas à 

existência de características visuais que podem ser usadas para representar a cena de modo 

compacto. Em seguida é aplicado um algoritmo detetor de pontos característicos (ORB). A 

deteção é feita sobre a informação da imagem original, utilizando a deteção de arestas como 

máscara. Desta forma, apenas as zonas de alta frequência são consideradas na extração de 

pontos característicos. As zonas de baixa frequência, correspondentes às regiões com 

variações suaves de intensidades, geralmente não contêm informação que possa ser usada para 

caracterizar uma cena ou os elementos nela contida. Além disso, as zonas de alta frequência já 

consideradas, geralmente circunscrevem as zonas de baixa frequência. 

Nesta fase do processo é obtida uma constelação de pontos característicos (Figura 30). 

Esta constelação é uma representação dos pontos da imagem que podem ser utilizados para 

caracterizar os objetos presentes na cena. 

  

FIGURA 30 – DETEÇÃO DE PONTOS CARACTERÍSTICOS EM ZONAS DE ALTA FREQUÊNCIA. 

 

No entanto, para fazer uma caracterização em termos dos elementos que constituem a 

cena (imagem), tal como é esperado na implementação do modelo proposto, é necessário 

fazer uma segmentação da constelação de pontos, o conjunto global dos pontos 

característicos, em subconjuntos de pontos característicos que, representando nuvens 

menores, assinalam zonas com os elementos visuais distintos a pesquisar. No seu conjunto, 

estas nuvens constituem a constelação, e representam os elementos da cena. Utilizando 

técnicas de agrupamento dos pontos de interesse (clustering, em inglês), é possível determinar 

quantos elementos distintos estão presentes na cena. Neste sentido, cada nuvem (ou cluster, 
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em inglês) de pontos atua como um marcador visual natural, e virtual, que é usado para 

validar a presença dos elementos esperados na cena, bem como a localização estimada pelo 

sistema eletrónico de orientação. Por outras palavras, antes de entregar cegamente a 

informação contextual associada ao espaço cuja localização foi estimada, é feita uma 

comparação entre o que o sistema de visão por computador vê e o que deveria estar a ser 

visto. Este processo, não só valida a localização estimada, como também dá validade e atribui 

um grau de confiança relativamente à informação contextual a ser entregue ao utilizador. 

No que diz respeito à segmentação da constelação de pontos característicos, em 

nuvens de pontos menores, a técnica usada para o efeito desta implementação foi a técnica k-

means, apresentada por (Lloyd, 1982). Matematicamente, esta técnica é uma aproximação de 

uma distribuição normal mista a uma estimativa das distribuições, e usa a máxima semelhança 

como heurística. Os modelos de distribuição consideram a pertença de uma amostra a um 

determinado cluster através de medidas de probabilidade, para cada caso, baseada em 

medidas como a média ou a covariância (Symons, 1981). Os dados podem ser representados 

como uma mistura de distribuições (gaussiana, etc.) onde cada distribuição representa um 

subconjunto (ou cluster) dos dados. A técnica k-means é um caso em que se assume que os 

subconjuntos possuem matrizes de covariância esféricas e probabilidades de amostragem 

idênticas, entre si. O algoritmo apresentado por (Lloyd, 1982) é baseado num modelo de 

uso/modificação dos centroides, em lotes. Um centroide é o centro geométrico de um objeto 

convexo, e pode ser considerado como uma generalização da média. No processamento por 

lotes, a cada iteração são geradas modificações em todas as variáveis a ser consideradas. É 

uma abordagem adequada ao uso em grandes conjuntos de dados, uma vez que muita 

informação precisa de ser atualizada, entre cada iteração. Assim, por definição, na técnica k-

means, para um conjunto de pontos 𝑥!, 𝑥!,… , 𝑥! ∈ 𝑅!, onde 𝑅! é um espaço de d 

dimensões, o algoritmo tenta, iterativamente, encontrar um conjunto de k centros de clusters 

𝐶 = 𝑐!, 𝑐!,… , 𝑐! ∈ 𝑅! que seja a solução para o problema de minimização: 

𝐸 =  𝑓(
!

!!!

!

!!!

𝑐! , 𝑥!") 

EQUAÇÃO 3 – PROBLEMA DE MINIMIZAÇÃO A SER RESOLVIDO PELO ALGORITMO K-MEANS. 
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, onde f é uma função de distância. 

O primeiro passo do algoritmo é a escolha dos k centroides iniciais. Isto pode ser feito 

através de conhecimento empírico, prévio, ou pela escolha de k observações aleatórias 

bastante afastadas umas das outras. 

Por outras palavras, e fazendo referência concreta aos subconjuntos de pontos 

𝑆 = {𝑆! , 𝑆!,… , 𝑆!}, cujos centros são definidos por C, o problema de dividir o espaço nos 

seus vários k subconjuntos é um problema de minimização descrito por: 

arg𝑚𝑖𝑛
𝑆  | 𝑥 − 𝜇! |!

!∈!!

!

!!!

 

EQUAÇÃO 4 – MINIMIZAÇÃO DO ALGORITMO K-MEANS UTILIZANDO UMA FUNÇÃO DE DISTÂNCIA EUCLIDIANA. 

 

, onde 𝜇! é a média dos pontos pertencentes a 𝑆!. 

Uma vez que esta técnica exige o conhecimento, à partida, do número de grupos (ou 

clusters, em inglês) em que se pretende fazer a segmentação, e dado que este é um valor que à 

partida não é conhecido, foi feita uma abordagem de agrupamento hierárquico. Basicamente, 

é definido um valor para o número de N elementos distintos que se espera encontrar, numa 

única imagem. Este valor n encontra-se entre um valor mínimo A e um valor máximo B. Para 

cada imagem adquirida, e respetiva constelação de pontos, é feita uma segmentação para 

todos os valores de n (de A até B) e para cada iteração é calculado um índice que descreve a 

qualidade do agrupamento (clustering) feito. Para o efeito desta implementação foi usado o 

índice de Calinski-Harabasz (Caliński & Harabasz, 1974) como heurística para o corte 

hierárquico. O cálculo desta medida, para cada divisão do espaço em k clusters, é dado por: 

 

𝑉𝑅𝐶! =  
𝑛!  ||𝑚! −𝑚||!!

!!!

| 𝑥 −𝑚! |!!∈!!
!
!!!

×
𝑁 − 𝑘
𝑘 − 1  

EQUAÇÃO 5 – CÁLCULO DO ÍNDICE DE CALINSKI-HARABASZ PARA UMA DIVISÃO DO ESPAÇO EM K PARTIÇÕES. 
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, onde k é o número de clusters, N é o número de observações, 𝑚! é o centroide do 

cluster i, e m é o centroide do conjunto total de amostras. 

Neste contexto, 𝑛!  ||𝑚! −𝑚||!!
!!!  representa a variância global entre os vários 

clusters, e | 𝑥 −𝑚! |!!∈!!
!
!!!  representa a variância global entre os pontos que constituem 

cada um dos vários clusters. 

Deste modo, um valor ótimo ocorre na iteração em que os clusters estão mais 

afastados entre si, e mais densos internamente. Matematicamente, este fenómeno acontece 

quando a variância entre clusters é máxima e a variância intra-cluster é mínima. Por outras 

palavras, trata-se de um problema de maximização, descrito por: 

 

max 𝑉𝑅𝐶! ⇒ 𝑛 

EQUAÇÃO 6 – PROBLEMA DE MAXIMIZAÇÃO A SER RESOLVIDO UTILIZANDO O ÍNDICE DE CALINSKI-HARABASZ. 

 

Deste modo, o corte, após as N iterações, é feito para o valor de n que cujo índice de 

Calinski-Harabasz é o máximo global das várias iterações. 

Nesta fase, a divisão da constelação de pontos característicos num conjunto adequado 

de nuvens de pontos, que representam as zonas com potenciais objetos, ou conjuntos de 

objetos de interesse, é o ponto comum para dois tipos de processos: a seleção, 

georreferenciação e armazenamento das etiquetas virtuais que servirão de “memória visual”, e 

a comparação entre o que está a ser visto, em cada momento, com o que foi previamente 

armazenado como “memória”. Note-se que, com exceção dos processos de seleção e 

georreferenciação das etiquetas, os processos de captura e comparação das etiquetas visuais 

seguem os mesmos passos de processamento da imagem, de forma a que a comparação seja 

feita sobre variáveis do mesmo âmbito e domínio. No que diz respeito à seleção e 

georreferenciação das etiquetas, como já foi referido (ver 6.2.3.1), este processo é feito 

através de decisão humana, numa fase anterior à da utilização pelo utilizador cego, em 

contexto real, aquando da construção da “memória visual”. Os tipos de etiquetas visuais a 

georreferenciar, devem ser relativas a elementos da cena que se mantenham visíveis, e 

inalterados no espaço, por longos períodos de tempo. 
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Partindo destes pressupostos, e considerando que o sistema a implementar tem 

conhecimento de uma estimativa da sua localização, é feita uma pesquisa sobre quantas, e 

quais, as etiquetas virtuais que devem ser encontradas na vizinhança próxima do utilizador. 

Consideram-se como estando numa vizinhança próxima, os elementos que geralmente estão 

no campo visual de um utilizador sem qualquer deficiência visual. 

Assim, com conhecimento desta informação, o passo que se segue no fluxo da 

implementação proposta é o de comparar os elementos que estão a ser vistos, a cada 

momento, com os elementos que se conhecem, de memória, para esse local. Esta comparação 

assenta no pressuposto de que o que se está a ver pode ser descrito de uma forma idêntica à 

forma como a informação está disponível na “memória”. Por exemplo, se, para cada etiqueta 

virtual, forem guardadas as coordenadas de todos os pontos característicos que as constituem, 

deve ser esta a informação a ser usada no método de comparação (matching, em inglês). Da 

mesma forma, se for considerada a forma e/ou o brilho médio de cada nuvem, é esta a 

informação que deve estar presente na memória do sistema. 

Para o efeito desta implementação, foram utilizados conceitos de estatística espacial 

para fazer uma descrição das regiões de interesse. Um dos valores utilizados, para caracterizar 

cada nuvem de pontos, é obtido como subproduto do algoritmo k-means: os centros de cada 

um dos clusters. Um centroide é o centro geométrico de um objeto convexo, e pode ser 

considerado como uma generalização da média. 

Por outras palavras, e fazendo referência concreta aos m subconjuntos de pontos de 

𝑆 = {𝑆! , 𝑆!,… , 𝑆!}, cada centro é definido por um par de coordenadas (𝜇!"  , 𝜇!"), onde 

𝑗 = 1,2,… ,𝑚  representa o índice do cluster para o qual é feito o cálculo, e onde as 

coordenadas do centro são obtidas a partir de: 

𝜇!" =
1
𝑛 𝑥!"

!

!!!

 , 𝑗 = 1,2,… ,𝑚  

𝜇!" =
1
𝑛 𝑦!"

!

!!!

 , 𝑗 = 1,2,… ,𝑚  

EQUAÇÃO 7 – FÓRMULA DE CÁLCULO DAS COORDENADAS DO CENTRO DE CADA ETIQUETA. 
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, onde 𝜇!" representa a média das componentes em 𝑥 dos pontos pertencentes ao 

cluster de índice 𝑗, 𝜇!" representa a média das componentes em 𝑦 dos pontos pertencentes ao 

cluster de índice 𝑗, e 𝑛 representa o número de pontos característicos que constituem o cluster 

de índice 𝑗. Desta forma, é calculado o centro de cada um dos 𝑚 subconjuntos do espaço 𝑆. 

Outro parâmetro de estatística espacial, utilizado para descrever cada um dos 

subconjuntos do espaço, é o desvio padrão interno de cada cluster. Mantendo a notação 

utilizada, o desvio padrão de cada um dos 𝑚 subconjuntos do espaço 𝑆 é obtido por: 

 

𝜎! =
𝑥!" − 𝜇!"

!!
!!!

𝑛 +
𝑦!" − 𝜇!"

!!
!!!

𝑛 , 𝑗 = 1,2,… ,𝑚  

EQUAÇÃO 8 – CÁLCULO DO DESVIO PADRÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS DE CADA ETIQUETA. 

Estes valores são associados a cada etiqueta virtual, quer no momento de comparação 

com a memória, em tempo real, quer no momento de georreferenciação. Criam-se assim 

condições para poder comparar grandezas semelhantes e do mesmo âmbito. 

Antes de todo o processo de comparação (ou matching, em inglês), entre o que é 

observado e o que é conhecido (memória), deve-se voltar a referir que a comparação é feita 

com relação aos elementos presentes na vizinhança imediata do utilizador. Deste modo, de 

todos os elementos visuais georreferenciados, disponíveis na base de dados, é feita uma 

seleção dos subconjuntos de elementos presentes na memória que se encontram a uma 

distância inferior a um raio d, do utilizador. Para este efeito é utilizada a função haversine, 

descrita matematicamente por: 

 

𝑑 = 2𝑟 arcsin 𝑠𝑖𝑛!
𝜑! − 𝜑!

2 + 𝑐𝑜𝑠 𝜑! 𝑐𝑜𝑠 𝜑! 𝑠𝑖𝑛!
𝜆! − 𝜆!
2  

EQUAÇÃO 9 –FUNÇÃO “HAVERSINE”: CÁLCULO DA MENOR DISTÂNCIA ENTRE DOIS PONTOS DE UMA SUPERFÍCIE 
ESFÉRICA. 
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, onde 𝑟 representa o raio da terra (raio médio é de aproximadamente 6371 km), 𝜑! e 

𝜑! representam as latitudes do utilizador e do cluster candidato a ser selecionado, 

respetivamente, e 𝜆! e 𝜆! representam as longitudes do utilizador e do cluster candidato a ser 

selecionado, respetivamente (Chopde & Nichat, 2013). 

Relativamente ao modo como é feita a comparação entre o que está a ser visto e o 

conjunto de etiquetas virtuais da vizinhança próxima, o processo é dividido em três passos, 

distintos e sequenciais: (1) seleção de pares etiqueta observada/etiqueta virtual, candidatos a 

identificação positiva, (2) verificação de existência de correlação entre os dois subconjuntos 

de clusters (conjunto de etiquetas observadas na imagem versus conjunto de etiquetas virtuais 

correspondidas), e (3) verificação de uma distribuição espacial idêntica entre os elementos 

constituintes de cada um dos subconjuntos. Apenas quando estas três condições se verificam é 

que uma identificação (ou match, em inglês) é aceite como verdadeira e que corresponde o 

que se vê, ao que é suposto ser visto, naquele local. 

A seleção dos pares etiqueta observada versus etiqueta virtual, candidatos a 

identificação, é feita com recurso à comparação dos valores do desvio padrão do conjunto dos 

pontos característicos que constituem cada etiqueta. Desta forma, para cada etiqueta da 

imagem capturada, e a partir do conjunto de etiquetas virtuais candidatas, é selecionada a 

etiqueta virtual que possui um desvio padrão interno mais aproximado ao da etiqueta 

observada, dentro de uma tolerância, percentual, relativa. Ou seja, não é obrigatório que uma 

etiqueta observada tenha uma correspondência com uma etiqueta virtual. Exemplos disso, são 

os vários objetos que estão presentes numa cena, e que em nada se assemelham a qualquer um 

dos objetos conhecidos, presentes na memória. Das várias etiquetas virtuais, candidatas a 

fazer par com uma etiqueta observada, é escolhida a que possuir o desvio padrão mais 

aproximado. Se nenhuma etiqueta virtual possuir um desvio padrão semelhante, nenhuma 

associação será feita com a etiqueta observada, considerando-se, deste modo, que a etiqueta 

observada é um objeto não georreferenciado. 

Numa segunda fase do processo de comparação, em que já foram selecionados os 

subconjuntos da imagem observada que têm uma potencial correspondência com os 

elementos da memória, é verificada a existência de correlação espacial entre os seus centros. 

Para o efeito desta implementação, foi utilizado o coeficiente de correlação de Pearson (Adler 

& Parmryd, 2010) (Neto et al., 2013). Este coeficiente de correlação é muito usado para medir 
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a interdependência entre duas distribuições, e tem sido muito usado em variadas áreas do 

conhecimento científico, incluindo a visão por computador. Matematicamente, este 

coeficiente 𝑟 é obtido a partir de: 

 

𝑟 =
𝑥! − 𝜇! 𝑦! − 𝜇!!

!!!

𝑥! − 𝜇! !!
!!! . 𝑦! − 𝜇!

!!
!!!

 

EQUAÇÃO 10 – FÓRMULA DE CÁLCULO DO COEFICIENTE DE CORRELAÇÃO DE PEARSON. 

 

, onde 𝑥! representa o centro de cada uma das etiquetas do conjunto X de etiquetas 

observadas, 𝑦! representa o centro de cada uma das etiquetas do conjunto Y de etiquetas 

virtuais, 𝜇! e 𝜇! representam os pontos médios de cada uma das distribuições de etiquetas, 𝑛 

representa o número de pares, as quantidades (𝑥! − 𝜇!) e (𝑦! − 𝜇!) são medidas de distância 

euclidiana. 

Neste coeficiente, com valores no intervalo −1; 1 , os extremos (1 e -1) representam 

correlações perfeitas, e o valor 0 indica que as distribuições não se correlacionam. Assim, 

quanto mais o valor absoluto do coeficiente se aproximar de 1, maior será a correlação entre 

as duas distribuições. 

O resultado da correlação, antecede a terceira, e última, fase do processo de 

comparação: a verificação da distribuição espacial dos dois conjuntos de etiquetas visuais. Os 

dois conjuntos de etiquetas (observadas versus memória) dizem-se idênticos, nesta fase final, 

se estiverem distribuídos espacialmente de forma semelhante. Para fazer esta verificação, foi 

usada outra medida de estatística espacial, a elipse de desvio padrão de cada distribuição, que 

usa os valores parciais de desvio padrão nos eixos x e y para, em conjunto com a média global 

de cada distribuição, circunscrever as duas distribuições. Graficamente, a Figura 31 representa 

este conceito. 
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FIGURA 31 – ELIPSE DO DESVIO PADRÃO, COM CADA UMA DAS SUAS COMPONENTES. 

 

Matematicamente, cada uma das componentes de desvio padrão pode ser obtida 

através de: 

𝜎! =
𝑥! − 𝜇! !!

!!!
𝑛  

𝜎! =
𝑦! − 𝜇!

!!
!!!

𝑛  

EQUAÇÃO 11 – FORMA DE CÁLCULO DAS COMPONENTES DA ELIPSE DE DESVIO PADRÃO. 

, onde 𝑥! representa a coordenada segundo o eixo 𝑥, de cada uma das etiquetas do 

conjunto, 𝑦! representa a coordenada segundo o eixo 𝑦, de cada uma das etiquetas do 

conjunto, 𝜇! e 𝜇! representam as coordenadas (componentes) do ponto médio da distribuição 

de etiquetas, e 𝑛 representa o número de etiquetas que constituem a distribuição. 

Enquanto não for recebida uma nova coordenada geográfica para análise, as imagens 

vão sendo continuamente examinadas, verificando a identificação de alguma nova etiqueta 

virtual que não tenha sido ainda observada.  
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FIGURA 32 – FLUXOGRAMA GERAL DO PROCESSO DE VALIDAÇÃO VISUAL. 

 

Quando uma nova coordenada é recebida pelo sistema de visão, o processo recomeça, 

seguindo o fluxograma representado na Figura 32, que resume de forma gráfica todo o 

processo descrito neste subcapítulo. 

6.2.3.3. Considerações finais 

O uso de informação visual relativa aos elementos naturais presentes numa cena, que 

atuam como marcadores virtuais, é muito semelhante, em conceito, às abordagens tradicionais 

que recorrem a marcadores 2D ou outro tipo de marcadores artificiais. A inovação no uso 

deste tipo de marcadores naturais é a de que, além de este método ser menos intrusivo no que 

diz respeito às modificações necessárias na infraestrutura, tenta aproximar-se do modo como 

os seres humanos obtêm informação contextual, naturalmente. A maior contribuição dada por 

esta implementação, é que a informação contextual em vez de ser apenas um produto do 

processo de localização, é, em vez disso, utilizada para a validação da estimação da 

localização e da informação de orientação a ser entregue ao utilizador. 
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6.2.4. Considerações finais 

Neste subcapítulo, foi apresentada a arquitetura e especificação das três iterações 

relativas à metodologia adotada para a construção, e validação, do modelo de orientação de 

cegos com base em visão por computador e informação contextual proposto no âmbito desta 

tese de doutoramento. A primeira abordagem apresenta um modo como a visão por 

computador pode ser utilizada para localizar visualmente um utilizador no espaço. O recurso a 

marcadores artificiais (2D) facilita muito a implementação do sistema e a deteção das marcas. 

Por outro lado, exige intervenção na infraestrutura, e a informação contextual a ser entregue 

ao utilizador é baseada apenas na estimação da localização do utilizador. Na segunda 

abordagem proposta, é sugerido conceptualmente o uso de marcadores naturais para 

caracterizar uma cena. Nesta abordagem, são analisadas as diversas técnicas que podem ser 

utilizadas para gerar modelos dos elementos a ser posteriormente reconhecidos, com recurso 

às mesmas técnicas de descrição. Finalmente, na terceira, e última, abordagem, é usado o 

conhecimento extraído das duas abordagens anteriores para implementar e validar o modelo 

proposto nesta tese. A deteção visual dos elementos naturais presentes na cena é inserida 

numa fase intermediária do processo de localização e orientação de cegos, servindo como 

validador dos elementos do contexto espacial que realmente se encontram na vizinhança do 

utilizador, fornecendo-lhe, por um lado, um grau de confiança relativamente ao seu contexto 

espacial e, por outro lado, atuando diretamente no processo de mapeamento cognitivo de 

novos espaços e auxiliando a sua mobilidade. 

6.3. Validação do modelo 

Cada uma das implementações, descritas no subcapítulo de “Especificação dos ciclos 

iterativos da metodologia de investigação” (ver 6.2), teve o objetivo geral de demonstrar a 

aplicabilidade do modelo proposto nesta tese. Neste subcapítulo, são descritos os testes que 

demonstram a validade da especificação e dos métodos utilizados em cada ciclo da 

metodologia de investigação adotada neste trabalho. São apresentados três conjuntos de 

experiências que validam, respetivamente, cada uma das três especificações, e 

implementações, descritas no subcapítulo anterior. 
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6.3.1. Ciclo 1: o uso de visão por computador para localizar 

o utilizador no contexto 

6.3.1.1. Configuração da experiência 

Na implementação deste protótipo, um computador portátil foi acondicionado numa 

pequena mochila colocada nas costas do utilizador cego. Nesta experiência, o sensor 

Microsoft Kinect foi instalado ao nível do peito e ligeiramente orientado em direção ao solo, 

de forma a assegurar que eram obtidas imagens em que os marcadores fossem visíveis num 

intervalo de 1 a 4 metros à sua frente, e uma visibilidade do percurso em frente ao utilizador 

que cobrisse uma distância de 0.8 até 4 metros. A Figura 33 mostra um exemplo da 

configuração do sensor e do computador portátil, acoplados ao corpo do utilizador. 

 
FIGURA 33 – CONFIGURAÇÃO DOS SENSORES E DA UNIDADE DE PROCESSAMENTO NO CORPO DO UTILIZADOR. 

 

Foram feitas experiências, com utilizadores cegos, para testar a utilidade que este 

sistema daria na tentativa de chegar a um determinado ponto de interesse, evitando obstáculos 

no seu caminho. As experiências foram feitas com a ajuda de dois utilizadores cegos, 

voluntários (um homem e uma mulher). Os voluntários foram informados do propósito dos 

testes e foi-lhes explicado o modo como poderiam interagir com o sistema. 
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Os testes foram realizados no edifício de Engenharias da Escola de Ciência e 

Tecnologia da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Este edifício era 

completamente desconhecido aos utilizadores. 

 

FIGURA 34 – ILUSTRAÇÃO DO CENÁRIO ONDE FORAM EFETUADOS OS TESTES NO CASO DE ESTUDO 1. 

A Figura 34 ilustra o cenário onde se realizaram as experiências. O cenário é 

constituído por espaço aberto, ao qual ligam dois corredores com um total de, 

aproximadamente, 37 metros de comprimento. Neste espaço, 11 marcadores visuais foram 

colocados nas paredes, em locais estratégicos. Os marcadores foram colocados a uma altura 

de cerca de 50cm do chão. 

Foram definidos três percursos que os utilizadores deveriam ser capazes de cumprir, 

como se vê na Tabela 3, partindo de um marcador visual de origem, até um marcador visual 

de destino. Os marcadores eram numerados e diferentes entre si, como também é indicado 

nesta tabela. 

PERCURSO ORIGEM DESTINO DISTÂNCIA(METROS) 

A 1 5 16 

B 1 10 48 

C 10 1 42 

TABELA 3 – RESUMO DOS PERCURSOS DEFINIDOS PARA OS TESTES DO CASO DE ESTUDO 1. 
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Para cada tentativa, uma das rotas foi escolhida ao acaso e era desconhecida ao 

utilizador. Nas experiências, os cegos usaram a sua própria bengala branca por uma questão 

de comodidade e foram instruídos para seguir as instruções áudio que lhe fossem transmitidas 

até chegar ao destino escolhido. No caso de o sistema parar de dar instruções áudio, deveriam 

movimentar-se pelo espaço até ouvir novamente algum tipo de instrução. Cada participante 

realizou um total de 5 ensaios, ou tentativas. Em cada tentativa a rota atribuída era escolhida 

ao acaso e havia sempre um tempo limite para cumprir o objetivo. Foi gravado o tempo total 

que cada utilizador precisou para completar cada uma das rotas que lhe foi atribuída. Nos 

casos em que o utilizador excedesse o tempo limite, essa tentativa seria abortada. A Tabela 4 

resume os resultados do caso de estudo, apresentando o tempo médio e o desvio padrão para 

cada percurso definido que foi completado com sucesso, dentro do tempo limite. 

 

 # tentativas # completas Tempo decorrido 
(média ± desvio padrão) 

Percurso A 
Limite: 120s  8 5 51.4 ± 31 seg. 

Percurso B 
Limite: 180 s 8 5 114.8 ± 47.6 seg. 

Percurso C 
Limite: 180 s 7 5 73.25 ± 13.6 seg. 

TABELA 4 – RESUMO DOS RESULTADOS OBTIDOS PELOS 2 UTILIZADORES CEGOS. 

 

Da Tabela 4, é possível ver que nos percursos A e B 62,5% (5 em 8) dos percursos 

foram cumpridos dentro do tempo limite máximo, enquanto este valor no percurso C foi de 

71,4% (5 em 7). Como era esperado, sendo o percurso A o mais curto, foi o percurso que 

registou uma média de duração mais baixa dos três. No entanto, é interessante notar que 

apesar de os percursos B e C terem aproximadamente o mesmo comprimento (estes dois 

percursos são o inverso um do outro), o percurso C exigiu em média menos tempo a ser 

percorrido que o percurso B. Uma possível explicação para este facto pode ter a ver com o 

facto de os marcadores estarem distribuídos de uma forma que poderia beneficiar o percurso 

C, em detrimento do B, em que seria mais provável que os utilizadores passassem pelos 
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marcadores sem os detetar. Assim, a probabilidade de o utilizador se desorientar ou perder no 

percurso C é menor. 

6.3.1.2. Discussão dos resultados 

É importante notar que o caso de estudo descrito apresenta algumas limitações, que 

devem ser consideradas. Uma delas é o uso prático de um sensor como o Microsoft Kinect 

que, devido às suas dimensões e necessidade de alimentação, não é apropriado ao uso diário. 

Em termos de portabilidade, esta implementação requer o uso de um computador portátil que 

não é convenientemente transportável por um utilizador cego em ambiente real. Com a 

possibilidade do desenvolvimento futuro de um dispositivo móvel, com menos requisitos 

energéticos e com capacidades semelhantes às descritas nesta implementação, esta 

experiência pode ser replicada num ambiente mais próximo do ambiente real, diário, dos 

utilizadores. 

No que diz respeito à deteção e seguimento das marcas colocadas nas paredes, o 

algoritmo teve um bom desempenho geral, mesmo com algumas variações nas condições de 

iluminação. No entanto houve locais onde foram detetadas marcas que não existiam (falsos 

positivos). Este fenómeno deveu-se provavelmente a reflexos, ou zonas de alto contraste. 

Nestas situações, informação errónea foi dada ao utilizador. 

O sistema de classificação tridimensional do perfil do percurso, em frente ao 

utilizador, funcionou quase sempre da forma correta e lançou avisos a cerca de 2 metros do 

obstáculo real. Esta distância considera-se como segura para tomar conhecimento do 

obstáculo perigoso. No entanto, durante as experiências, notou-se que os utilizadores cegos 

apresentavam uma tendência natural para se moverem próximos das paredes. Por este motivo, 

e de modo a não interferir com as instruções de navegação, optou-se por desativar este 

módulo na execução dos testes temporizados. 

A abordagem utilizada requer o uso de marcadores com padrões únicos instalados em 

toda a infraestrutura a cobrir. Num local onde a infraestrutura seja muito grande, um número 

demasiado elevado de marcadores pode tornar o sistema menos responsivo. Neste caso, uma 

solução pode ser o particionamento do espaço, em lotes, para reutilizar os marcadores em 

diferentes secções. Conhecendo a localização do utilizador, uma grande parte da infraestrutura 
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que está longe da localização atual do utilizador pode ser desconsiderada (abordagem de 

janela flutuante). 

Uma dificuldade notada na utilização do sistema, pelos utilizadores, foi a perceção das 

indicações áudio para seguir a rota. Neste sentido, o suporte da interface háptica fornecida 

pelo protótipo do projeto Blavigator pode ser de grande ajuda. 

Assim, de forma resumida, os resultados dos testes executados em ambiente real 

demonstram a aplicabilidade desta abordagem para localizar um utilizador no espaço, no seu 

contexto espacial, recorrendo a visão por computador e a marcas visuais conhecidas. 

6.3.2. Ciclo 2: reconhecimento visual de elementos pelas 

suas características naturais 

Este caso de estudo demonstra a implementação, em ambiente real, da especificação 

sugerida na secção 6.2.2, sobre a deteção e reconhecimento de elementos numa cena pelas 

suas características naturais. 

6.3.2.1. Configuração da experiência 

Esta experiência teve, como objetivo principal, avaliar a performance dos algoritmos 

de deteção e descrição dos pontos característicos correspondentes aos elementos visuais 

presentes numa imagem processada numa plataforma móvel. Para o efeito, foi utilizado um 

smartphone Wiko Getaway com um processador Cortex-A7 1.3 GHz com quatro núcleos. 

Neste caso de estudo, foram utilizadas 17 imagens no total, das quais 13 (Philbin & 

Zisserman, 2007) pertencem ao dataset de edifícios de Oxford (blocos I e C). As imagens 

restantes são da capa do livro “The Hobbit”. Os parâmetros medidos, e utilizados para 

avaliação, foram: o número de pontos característicos detetados, a precisão da comparação 

com a imagem-modelo e o tempo de execução (em milissegundos). 
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FIGURA 35 – NÚMERO MÉDIO DE PONTOS DETETADOS. 

 

FIGURA 36 – PRECISÃO DA COMPARAÇÃO: PONTOS CORRESPONDIDOS/PONTOS TOTAIS (%) 

 

FIGURA 37 – TEMPO MÉDIO DE PROCESSAMENTO 

 

A Figura 35 representa, graficamente, o número médio de pontos característicos para 

cada conjunto de detetores e descritores utilizados, em particular o ORB-ORB, ORB-BRIEF e 
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o STAR-ORB. Pode-se ver, pelos resultados, que quando é usado o detetor ORB, o número 

de pontos característicos detetados é semelhante e parece ser adequado à execução numa 

plataforma móvel. Quando é usado o método STAR como detetor, o número de pontos obtido 

é superior e pode ser excessivo. 

A Figura 36 representa, graficamente, o resultado da relação entre o número de pontos 

correspondidos entre a imagem analisada e a imagem modelo (em percentagem). Representa 

assim a precisão da comparação. É percetível que a combinação ORB-BRIEF é a que 

apresenta melhores resultados. 

A Figura 37 representa, graficamente, o tempo médio de processamento, em 

milissegundos. Percebe-se facilmente que o uso do par de métodos STAR-ORB apresenta um 

tempo médio de processamento demasiado elevado. Por outro lado, o par de métodos ORB-

BRIEF é que apresenta o tempo médio de execução menor. Aliado ao facto de apresentar a 

melhor precisão na comparação com a imagem-modelo, este é o método escolhido para ser 

executado numa plataforma móvel. 

Assim, após a escolha dos métodos de deteção e descrição dos pontos característicos, a 

aplicação foi usada para detetar um conjunto de edifícios do dataset de Oxford. Foram 

escolhidas 10 imagens de um mesmo edifício (I1, I2, ..., I10) e 15 outras imagens de edifícios 

diferentes (B1, ..., B5, C1, ..., C5, D1, ..., D5). A ideia geral por detrás deste segundo teste era 

analisar a validade da deteção dos diferentes edifícios. Para isso foi definido um valor de 

limiar que define se um edifício é semelhante ao da imagem modelo, ou não. No caso do teste 

efetuado, um edifício era considerado como “encontrado” se este valor era superior a 15. 

A figura Figura 38 mostra uma representação dos resultados finais de algumas das 

comparações entre imagens. 
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FIGURA 38 – RESULTADO DA DETEÇÃO NAS IMAGENS I8 (A), I3 (B) E C5 (C). 

Pode ser visto que há casos críticos em que, mesmo quando o edifício a ser comparado 

não é o correto, há mais correspondências do que seria de esperar. Este fenómeno é 

especialmente visível no caso da comparação com a imagem C5 (Figura 38c). Por outro lado, 

pode ser visto no caso da imagem I3 (Figura 38b) um caso em que o número de 

correspondências não é suficiente para reconhecer o edifício, apesar de este ser o edifício 

correto. No geral, os testes realizados permitem aferir que houve um sucesso de 96% dos 

casos (exemplo da Figura 38a), apenas com o falso negativo do caso da imagem I3 (Figura 

38b). 

6.3.2.2. Discussão dos resultados 

Dos vários detetores e descritores recomendados, para uso em dispositivos móveis, o 

par detetor/descritor utilizado para a realização dos testes de deteção e reconhecimento de 

elementos numa cena, pelas suas características naturais, foi o par ORB/BRIEF. Os resultados 
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da seleção de método indicavam que o uso do par ORB/ORB deveria ter um comportamento 

idêntico, mas o descritor BRIEF mostra uma ligeira melhoria na comparação entre pontos e 

tempo de processamento, o que pode ser relevante em determinadas situações. 

Outro fator a ter em conta é a resolução das imagens. No caso de ser muito baixa, a 

imagem apresenta pouco detalhe e, consequentemente, da aplicação dos métodos enunciados 

resultará um conjunto pouco representativo de ponto característicos. No caso de imagem ter 

muita resolução, a representatividade dos pontos característicos detetados será certamente 

superior, mas também aumentará o tempo de processamento, que no extremo pode 

comprometer a execução em tempo-real. Assim, com o uso dos métodos escolhidos para estes 

testes, a resolução da imagem é um fator a ser considerado no compromisso entre o tempo de 

execução e a qualidade da comparação com as imagens de referencia. 

6.3.3. Ciclo 3: Deteção visual de elementos com base no 

contexto espacial esperado 

Esta experiência demonstra a implementação, em ambiente real, da especificação 

sugerida na secção 6.2.3. 

6.3.3.1. Configuração da experiência 

Com a experiência e os cenários de teste que se enunciam nesta secção, pretende-se 

testar a segmentação de uma cena nos seus elementos constituintes e a verificação do 

reconhecimento de alguma etiqueta virtual, previamente guardada, numa forma de memória 

(base de dados). Esta segmentação é feita para confirmar a, eventual, presença de uma lista de 

objetos que se esperam encontrar numa determinada localização, ou seja, o contexto espacial 

esperado. 

A segmentação é feita utilizando uma das técnicas de deteção de pontos 

característicos, sugeridas dos testes realizados no segundo ciclo da metodologia de 

investigação, em conjunto com um algoritmo de agrupamento hierárquico dos pontos 

característicos, tal como descrito no fluxograma do processo de validação visual da cena 

capturada, representado na Figura 29. 
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Assim como na experiência anterior, também, neste caso, a implementação foi 

desenvolvida com recurso à biblioteca de processamento de imagem OpenCV para 

desenvolvimento em Android. Este módulo de visão assenta na plataforma desenvolvida no 

âmbito do projeto Blavigator, responsável por determinar, e fornecer ao sistema de visão por 

computador, uma estimativa da localização do utilizador e por disponibilizar, através do seu 

sistema de informação geográfico, uma forma de memória visual dos elementos que podem 

ser encontrados em variadas localizações. O conhecimento destes dois elementos, em 

conjunto, é utilizado para pesquisar quais dos elementos que se esperam encontrar na 

vizinhança da localização do utilizador, estão realmente presentes, validando, de forma visual, 

a localização estimada.  

 

FIGURA 39 – APLICAÇÃO DO FLUXOGRAMA DO PROCESSO EM IMAGENS REAIS. 

 

A Figura 39 apresenta um exemplo gráfico, resumido, da aplicação da sucessão de 

passos sugeridos para a realização da experiência. Estes passos foram descritos, de forma 

mais detalhada, na subsecção 6.2.2. Em termos práticos, a implementação desta experiência 

seguiu o fluxograma proposto na Figura 32, numa sequência de iterações sobre uma imagem 

adquirida através de um dispositivo móvel, que, em conjunto com um processo de seleção dos 

elementos (etiquetas visuais, virtuais) associados a uma determinada localização, tenta fazer 

uma comparação entre o que está a ser visto e o que é esperado existir, visualmente, num 

determinado ambiente. No caso de uma associação positiva entre os diversos elementos, a 

localização estimada é validada visualmente, fornecendo ao utilizador uma medida de 

confiança sobre o contexto espacial onde este se encontra. 

Antes de ser feita qualquer comparação entre os elementos detetados e os elementos 

esperados, são aplicadas, na imagem capturada, um conjunto de operações de transformação e 

extração de informação, ou pré-processamento. Como sugerido no fluxograma da Figura 32, a 
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sequência de transformações aplicada na imagem capturada começa pela redução da 

quantidade de informação a analisar. Assim, é descartada a informação de cor, considerando 

apenas a intensidade (ou brilho) de cada um dos pixéis da imagem. Em seguida, a partir desta 

imagem em tons de cinza, é criada uma nova imagem, de tamanho idêntico, que resulta da 

aplicação de um filtro de arestas (canny) sobre a primeira. Esta imagem filtrada serve como 

máscara para a extração de pontos de interesse. Zonas de alta frequência são fortes candidatas 

à existência de características visuais, que podem ser usadas para descrever a cena e, 

geralmente, contornam zonas de baixa frequência, onde a informação que possa ser utilizada 

para caracterizar os elementos é praticamente inexistente. Analisar estas zonas de baixa 

frequência, relativamente à presença de pontos característicos é, de certa forma, um 

desperdício de recursos de processamento, uma vez que os eventuais pontos obtidos 

contribuem pouco para a descrição, de forma geral. Em seguida, é utilizado o extrator de 

pontos característicos ORB (recomendado pela experiência da subsecção 6.3.2) sobre os 

pontos das zonas sugeridas pela mascara obtida com o filtro de arestas. Com este passo é 

obtida uma constelação de pontos de interesse que são, em seguida, agrupados de forma 

hierárquica, numa tentativa de dividir esse espaço num conjunto ótimo de subconjuntos de 

pontos (descritos pelos seus centros e pela sua dimensão), e que representam as zonas 

distintas onde existem objetos de interesse (etiquetas visuais). Para este efeito, é utilizado um 

algoritmo de agrupamento em conjunto com uma classificação da distribuição (índice de 

Calinski-Harabasz), como heurística. 

 

 

FIGURA 40 – EXEMPLO DO RESULTADO DA EXTRAÇÃO DO NÚMERO ÓTIMO DE ETIQUETAS VISUAIS NUMA IMAGEM. 
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A partir da determinação do número ótimo de regiões onde existem elementos de 

interesse numa imagem, são criadas etiquetas visuais, descritas pelas coordenadas dos seus 

centros e pela sua dimensão, de acordo com a especificação da experiência, e recorrendo ao 

uso das equações Equação 7 e Equação 8. Esta descrição, cria uma linguagem comum para 

fazer a comparação com os elementos da vizinhança imediata, geograficamente selecionados 

com o auxílio da Equação 9, uma vez que o processo de georreferenciação das etiquetas 

virtuais é o mesmo que foi descrito nesta subsecção. 

O sub-módulo de comparação, entre o que está a ser visto num determinado local e a 

seleção das etiquetas virtuais, que o descrevem, é constituído pela verificação consecutiva de 

três critérios, tal como descrito na especificação da implementação associada ao protótipo 

utilizado na experiência. Em primeiro lugar é criada uma lista de pares de etiquetas, 

associadas por semelhança dos seus descritores. Para reforçar esta relação, e uma vez que uma 

simples atribuição de pares, por semelhança, não garante a fidelidade da seleção, são feitas 

mais duas verificações: se existe correlação entre as duas amostras de etiquetas e se a 

distribuição espacial dos dois conjuntos de etiquetas, é idêntica. Para determinar a existência 

de uma correlação entre as duas distribuições, foi implementada uma forma de cálculo do 

coeficiente de correlação de Pearson e, para determinar a semelhança espacial das duas 

distribuições, foi implementada uma forma de cálculo das componentes da elipse de desvio 

padrão de cada uma das distribuições de etiquetas. 

Como exemplo bastante genérico, e que ilustra de forma bastante simplificada o 

processo de comparação, considere-se um caso em que estejam a ser reconhecidas quatro (4) 

etiquetas visuais numa imagem capturada. Assuma-se, também, que na vizinhança imediata 

de um utilizador é suposto existirem um conjunto de sete (7) etiquetas virtuais, conhecidas. 

Assuma-se também que, no final do primeiro passo da comparação, é determinado que duas 

das sete etiquetas virtuais da memória (2/7) correspondem a duas das quatro etiquetas visuais 

presentes na imagem (2/4). A seleção destes dois pares de etiquetas será válida, não apenas 

porque são semelhantes, mas também porque a sua distribuição é correlacionada e porque 

estão distribuídas especialmente de forma idêntica. 

Para testar a eficácia do processo sugerido, foram selecionados um conjunto de locais 

e, em cada um, um conjunto de etiquetas virtuais a serem reconhecidas, caso estivessem no 
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campo de visual do sistema de visão por computador. Foram escolhidos locais em ambiente 

exterior e interior, mais ou menos densos. 

 

FIGURA 41 – HALL DA ESCOLA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA UTAD. 

A Figura 41 mostra um dos locais utilizados como cenário de testes: o hall do edifício 

principal da Escola de Ciência e Tecnologia da Universidade de Trás-os-Montes e Alto 

Douro. Nesta figura estão, também, assinaladas as duas zonas de onde se extraiu informação 

para criar etiquetas virtuais. Na Figura 42, pode ser visto o resultado do processo de 

identificação das etiquetas virtuais sugeridas. Esta figura representa duas imagens distintas, 

resultantes do processamento que o sistema de visão faz à sequência de imagens obtidas pela 

câmara do dispositivo móvel. Nesta figura, os círculos assinalam as zonas onde o sistema de 

visão determina que existe uma etiqueta visual, e a cor, verde ou vermelha, indica que o 

sistema está a reconhecer, ou não, respetivamente, os elementos visuais a partir do seu 

conhecimento, de memória. 

 

  

FIGURA 42 – IDENTIFICAÇÃO (A) NEGATIVA E (B) POSITIVA DAS ETIQUETAS VIRTUAIS ASSOCIADAS À FIGURA 41 
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Na Figura 42 (a), pode ver-se um caso onde, apesar de serem detetados elementos nas 

zonas próximas das pretendidas, e de visualmente as etiquetas, perante o olhar humano, se 

encontram dispostas espacialmente de forma semelhante, não foram criados os pares etiqueta 

observada/virtual devido a diferenças nos tamanhos dos conjuntos de pontos. Na Figura 42 (b) 

a validação teve sucesso. 

Da mesma forma, foi repetida esta experiência num ambiente exterior do mesmo 

edifício, como mostra a Figura 43. 

 

 

FIGURA 43 – ENTRADA PRINCIPAL DA ESCOLA DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DA UTAD. 

 

Neste cenário não foi guardada nenhuma etiqueta na zona da porta do edifício porque 

na maioria das vezes se encontra escondida pela quantidade de pessoas que geralmente ali 

transitam. Tal como no cenário anterior, a Figura 44 mostra duas situações, idênticas, onde as 

etiquetas virtuais criadas foram detetadas, e não foram detetadas, com as mesmas causas. 

Nesta figura, os círculos assinalam as zonas onde o sistema de visão determina que existe uma 

etiqueta visual, e a cor, verde ou vermelha, indica que o sistema está a reconhecer, ou não, 

respetivamente, os elementos visuais a partir do seu conhecimento, de memória. 
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FIGURA 44 - IDENTIFICAÇÃO (A) NEGATIVA E (B) POSITIVA DAS ETIQUETAS VIRTUAIS ASSOCIADAS À FIGURA 43 

 

Nos dois casos descritos, a tendência verificada na deteção das etiquetas virtuais foi de 

que, ou eram detetadas na sua totalidade, ou não detetadas na sua totalidade. Nos casos 

ilustrados pelas Figuras Figura 42 e Figura 44, em que foram georreferenciadas apenas duas 

etiquetas virtuais, não foram detetados casos de falsos positivos, ou falsos negativos. 

O caso ilustrado pela Figura 45, apresenta um exemplo de um local em ambiente 

interior, bastante complexo e estruturado, onde, pela existência de uma maior quantidade 

etiquetas virtuais, de tamanhos semelhantes e vizinhos muito próximos, ocorreram o maior 

caso de variações na deteção. 

 

 

FIGURA 45 – CRIAÇÃO DE ETIQUETAS VIRTUAIS NUM AMBIENTE ESTRUTURALMENTE DENSO, EM INTERIOR. 

 

A Figura 46 ilustra os vários casos, distintos, que foram observados na validação das 

etiquetas visuais observadas neste ultimo cenário de teste. 
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FIGURA 46 - IDENTIFICAÇÃO (A) POSITIVA, (B) NEGATIVA, (C) FALSAMENTE POSITIVA E (D) FALSAMENTE 
NEGATIVA DAS ETIQUETAS VIRTUAIS ASSOCIADAS À FIGURA 45. 

Destacam-se, especialmente, os dois últimos casos da Figura 46. No caso da Figura 46 

(c), foi detetado um falso positivo numa região onde não estava georreferenciada nenhuma 

etiqueta virtual. O falso positivo foi selecionado devido ao seu tamanho idêntico a uma das 

etiquetas virtuais esperadas, devido à existência de ruído naquela zona aquando da extração 

de pontos característicos. Este ruído visual cria pequenas zonas, com transições muito fortes 

no brilho, que levam ao aparecimento de pontos características nestas zonas de baixa 

frequência, aumentando a dispersão espacial dos pontos atribuídos a cada cluster, 

aumentando, também, o desvio padrão associado à etiqueta observada. O facto de ter sido 

validada espacialmente, deve-se, provavelmente, ao facto de a sua distribuição espacial, em 

conjunto com os restantes pares, se encontrar dentro das tolerâncias permitidas à elipse de 

desvio padrão, no último passo do processo de comparação. No caso da Figura 46 (d), apesar 

de não se tratar de um falso negativo real, uma vez que no contexto espacial em que se insere, 

no caso de à etiqueta observada ser associada uma etiqueta virtual se cumprirem as condições 

certas para ser classificadas como verdadeiro positivo, optou-se por classificar este caso como 

falso positivo uma vez que mostra uma das fragilidades do processo de comparação 

escolhido: a seleção dos pares pela sua distribuição, e em vez de pelo seu conteúdo. De facto, 

este falso negativo não foi selecionado como candidato apenas devido a não ter sido 
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encontrada uma etiqueta virtual com desvio padrão semelhante. Utilizando outro método, que 

leve em consideração o conteúdo da imagem original, na zona da etiqueta, a esta seria, 

provavelmente, atribuída uma etiqueta virtual como par, e classificada como verdadeiro 

positivo. 

6.3.3.2. Discussão dos resultados 

Para avaliar o desempenho do sistema de visão por computador, implementado nesta 

última iteração da metodologia de investigação, foi feita uma análise a 240 imagens com 

resultados do processo de comparação de etiquetas observadas com etiquetas virtuais. Da 

análise desse conjunto de imagens, e nos casos em que houve classificação de pares de 

etiquetas, foram quantificadas as etiquetas que correspondiam a: verdadeiros e falsos 

positivos, e verdadeiros e falsos negativos. Com esta informação foi gerada a matriz de 

confusão apresentada na Tabela 5. 

 

	

PREDIÇÃO 
POSITIVA 

PREDIÇÃO 
NEGATIVA 

CONDIÇÃO POSITIVA 238 35 

CONDIÇÃO NEGATIVA 46 83 
TABELA 5 – MATRIZ DE CONFUSÃO DOS RESULTADOS DE CLASSIFICAÇÃO OBTIDOS NO CENÁRIO DA FIGURA 45. 

 

A partir dos resultados desta tabela, é possível aferir sobre a percentagem de precisão, 

e repetibilidade, das classificações obtidas na experiência. (Tabela 6). 

 

PRECISÃO 83,8 % 

REPITIBILIDADE 87,2 % 

TABELA 6 – PRECISÃO E REPETIBILIDADE DOS TESTES EFETUADOS NO CENÁRIO DA FIGURA 45. 
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Esta experiência mostra que, aplicando os métodos de deteção de elementos naturais 

testados no segundo ciclo da metodologia de investigação, em conjunto com a informação 

presente no sistema de informação geográfico, é possível validar com elevada precisão e 

repetibilidade a estimativa da localização do utilizador, recorrendo à informação de contexto 

visual. Apesar de elevados, estes valores podem ser ainda superiores se, no processo de 

comparação entre as etiquetas observadas e as etiquetas virtuais, forem levados em 

consideração dados sobre o conteúdo destas regiões na imagem original, uma vez que, nessas 

condições, a quantidade de falsos positivos e falsos negativos pode ser ainda reduzida. 

De forma geral, desta experiência conclui-se que a validação das etiquetas virtuais 

pode ser usada, não só para obter um grau de confiança relativo à localização estimada, mas 

também relativamente aos elementos que realmente se encontram na vizinhança do utilizador. 

É assim possível selecionar a informação de orientação a ser entregue ao utilizador, que está 

em sintonia com a perceção visual que um sistema de visão por computador pode dar sobre a 

vizinhança. 
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Neste capítulo apresenta-se uma discussão geral do trabalho desenvolvido, 

nomeadamente sobre o modo como a metodologia científica foi utilizada como fio condutor 

do trabalho desenvolvido de forma a dar uma resposta à questão de investigação. São 

também tecidas algumas considerações sobre as melhorias que podem vir a ser feitas no 

futuro ao trabalho desenvolvido, bem como a direção em que se prevê que esta contribuição 

se dirija. 
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De acordo com a metodologia científica adotada no desenvolvimento deste trabalho, 

design science, a conclusão “pode ser o final de um ciclo de investigação ou o final do 

período de investigação. O final do período de investigação ocorre tipicamente quando os 

objetivos propostos são atingidos, ou seja, apesar de ainda haverem pequenos desvios no 

comportamento do artefacto relativamente às várias revisões da hipótese, considera-se que os 

resultados são bons e atingem os objetivos propostos. Nesta fase, os resultados obtidos são 

sólidos e descrevem factos ou comportamentos que se podem categorizar como sendo 

contribuições ao estado da arte (a maioria dos resultados obtidos) ou como sendo questões 

para investigação futura (uma pequena porção de resultados)”. 

Desta forma, de um modo geral pode-se afirmar que os objetivos gerais do trabalho de 

investigação foram atingidos com sucesso e que, de acordo com a metodologia científica 

adotada, a resposta à questão colocada na fase de consciência do problema é: 

Sim, o contexto visual pode ser usado como fonte de validação do contexto espacial 

em vez de ser meramente um produto final de todo o processo de orientação de pessoas 

cegas. 

Esta resposta afirmativa é comprovada pelas experiências realizadas nos diferentes 

cenários de teste utilizados para comprovar o modelo de orientação de cegos proposto nesta 

tese. O modelo proposto sugere que se um dispositivo eletrónico de orientação for capaz de se 

localizar no espaço, se for capaz de manter uma noção da sua pose, e se, com recurso a um 

sistema de informação geográfico for capaz de determinar que elementos físicos existem no 

contexto espacial do utilizador, em vez de entregar “cegamente” esta informação ao 

utilizador, pode recorrer a técnicas de visão por computador e à informação contextual 

esperada para validar visualmente a real presença dos elementos na cena, ou seja, no espaço. 

Esta validação da informação contextual dá o utilizador um grau de confiança na estimativa 

da sua localização bem como uma consciência da constituição do ambiente envolvente que o 

ajuda na sua mobilidade e na criação dos seus mapas cognitivos. Este modelo representa uma 

contribuição para o conhecimento uma vez que, relativamente ao estado da arte, aborda a 

utilização do contexto espacial de uma forma inovadora. 

A inovação introduzida pelo modelo proposto traduz-se no facto de que utilizando este 

modelo em sistemas de orientação e navegação para cegos, a validação da localização de um 

utilizador através da validação visual dos elementos presentes numa imagem em relação 
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àquilo que é conhecido de memória, é um passo intermédio na decisão sobre qual a 

informação a ser-lhe entregue. É um avanço em relação aos sistemas de orientação 

tradicionais, que entregam ao utilizador a informação de contexto espacial com base numa 

estimativa “cega” da localização, sem qualquer forma de validação da veracidade espacial da 

informação entregue. 

No que respeita à validade do modelo proposto, os resultados obtidos nos cenários de 

teste reais, descritos no capítulo anterior, demonstram que o modelo é capaz de cumprir 

aquilo a que se propõe. A implementação prática da validação do modelo seguiu a abordagem 

iterativa da metodologia design science num caminho de aperfeiçoamento da ideia/artefacto 

até ao fim do período de investigação. 

Na primeira iteração provou-se que a localização do utilizador podia ser feita através 

do reconhecimento do seu contexto visual, recorrendo a marcadores fiduciais. Esta estimativa 

da localização proveniente de uma forma de contexto visual seria utilizada, em seguida, para 

entregar ao utilizador toda a informação do contexto espacial envolvente. Apesar de ainda não 

ser utilizado o contexto visual natural para validar a localização, por serem únicas no seu 

contexto espacial, as marcas introduzidas criaram uma forma de identificar visualmente 

características visuais únicas no ambiente que serviriam para identificar que elementos do 

espaço deveriam ser do conhecimento do utilizador de um sistema de orientação. 

A segunda iteração do ciclo proposto, explora uma forma de identificar o contexto 

visual através do reconhecimento dos elementos naturais presentes na infraestrutura do 

ambiente físico, em detrimento da necessidade de colocar marcas artificiais. Foram utilizadas 

técnicas de visão por computador para distinguir edifícios com base nas suas fachadas e livros 

pelos elementos presentes nas suas capas. Por um lado, a ideia por detrás deste caso de estudo 

foi demonstrar que é possível diferenciar diversos ambientes com base em visão por 

computador e nas características naturais da infraestrutura de uma cena. Por outro lado, 

pretendeu fazer-se uma análise e seleção dos métodos de deteção de pontos característicos 

mais adequados à iteração seguinte do ciclo de investigação. Os testes realizados mostraram 

que em 96% dos casos o par detetor/descritor selecionado (ORB/BRIEF) foi capaz de fazer a 

deteção corretamente. Nesta implementação os principais desafios correspondem a situações 

em que, entre duas cenas, há apenas variações subtis, não sendo totalmente distintas, como 

um todo, e que podem provocar o raro aparecimento de falsos positivos ou falsos negativos. 
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A terceira iteração teve o objetivo principal de, com o conhecimento obtido a partir 

das iterações anteriores, criar a implementação prática que validou o modelo proposto nesta 

tese. Recorrendo ao protótipo do projeto Blavigator, que suporta os trabalhos desenvolvidos 

no âmbito destes trabalhos de tese, e com base na localização estimada por esse protótipo e 

nos elementos físicos que este prevê que estejam presentes num determinado espaço, é feita a 

segmentação e reconhecimento visual dos elementos presentes na cena. A deteção e 

reconhecimento de cada elemento é feita, em parte, com base nas técnicas analisadas na 

segunda iteração do ciclo de investigação. Esta informação, sobre a detecção de etiquetas 

visuais, virtuais, é tida em consideração antes de dar qualquer informação de orientação ao 

utilizador e serve como forma de validação da informação a ser entregue. Gera um grau de 

confiança sobre a localização estimada e dá uma consciência geral dos elementos no espaço, 

tal como previsto no modelo proposto. Paralelamente, no que tem a ver especificamente com 

o reconhecimento de uma cena pela descrição visual dos elementos que a constituem, esta 

terceira iteração foi também uma evolução da segunda iteração uma vez que em vez de usar a 

cena como um todo para fazer a deteção e reconhecimento, recorre aos diversos elementos 

que a compõem.  

Com a conclusão do terceiro ciclo iterativo proposto na metodologia científica surge a 

conclusão do período de investigação associado a esta tese de doutoramento. Como referência 

a melhorias sugeridas na implementação, em trabalho futuro, além da necessidade óbvia de 

redução da sensibilidade dos métodos implementados às condicionantes que interferem com a 

sua eficácia, surgem algumas ideias que contribuirão para o enriquecimento da informação de 

orientação a ser entregue ao utilizador final, cego. Como trabalho futuro pretende-se que seja 

possível criar uma forma de fazer a validação da localização com base reconhecimento dos 

diferentes objetos físicos que constituem a cena. Na implementação feita no âmbito destes 

trabalhos de tese, a cena é segmentada com base em aglomerados de pontos característicos, na 

forma de etiquetas virtuais. Na versão atual, um aglomerado de pontos pode representar, por 

exemplo, uma mesa de escritório com um computador e os diversos itens que estão sobre a 

mesa, no seu conjunto. Por outras palavras, no estado atual, a aglomeração dos pontos 

característicos é feita com base na sua distribuição espacial, em que cada aglomerado atua 

como uma forma de marcador virtual. Como trabalho futuro sugere-se que sejam aplicadas 

técnicas de deteção e reconhecimento dos objetos distintos presentes, e representados, nestes 

aglomerados de pontos característicos. Além de se assumir como uma forma de aumentar a 
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quantidade de elementos distintos a detetar numa cena, enriquece, acima de tudo, a 

informação de orientação espacial e de contexto que se pode entregar a um utilizador. Por 

outro lado, aumenta a precisão e a confiança com que se pode garantir que os vários locais, ou 

cenas, são corretamente diferenciados uma vez que quanto maior for a diversidade de 

identificadores únicos presentes, menor será a probabilidade de ocorrência de falsos negativos 

do que diz respeito à validade de uma localização. 

Numa visão futurista da aplicação deste modelo de orientação baseado em visão por 

computador e informação contextual, pode-se imaginar um mundo em que os utilizadores de 

um sistema eletrónico de orientação de cegos são capazes de obter informação de orientação 

em qualquer tipo de ambiente (interior ou exterior) apenas com base (1) na deteção e 

reconhecimento de forma visual dos elementos físicos que individualmente constituem uma 

cena e (2) numa forma de odometria, que pode ser também visual, além de inercial. 
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