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Introdução

No Brasil, existem hoje mais de um milhão e duzentos mil

cegos e quatro milhões de pessoas com algum tipo de deficiência.

Grande parte deles, para se locomover dependem de bengalas,

cães-guias ou da ajuda de parentes. Desenvolver a autonomia é

um processo muito complicado, principalmente para quem não

nasceu com a cegueira, pois não há muita afinidade com o uso da

bengala e muitas vezes existe a dificuldade de adaptar-se à nova

condição.

Neste projeto foram feitos estudos na área de visão

computacional, a partir dos quais foram pesquisados alguns

trabalhos na área de visão computacional relacionados com o

objetivo inicial de detectar obstáculos como auxílio a deficientes

visuais.

Assim, observou-se a necessidade de um aparelho que desse

ao deficiente autonomia para movimentar-se sem riscos a sua

saúde e que gradativamente aumentasse sua auto-estima e

proporcione maior liberdade de movimento, por meio de uma

solução discreta e inteligente.

Desse modo, estudou-se o funcionamento de diferentes

formas de visão computacional que existem atualmente com

possíveis características que podem ser empregadas em busca de

um auxílio à visão de portadores de deficiência visual.

Além disso, foi utilizado o software OpenCV em uma simulação

para ilustrar o funcionamento desse ambiente de programação e

compará-lo ao modelo anterior baseado em sensores ultrassônicos.

Metodologia

Etapas Propostas:

1. Pesquisa bibliográfica sobre visão computacional e cognição

que podem ser empregadas para o auxílio dos deficientes.

2. Utilização do OpenCV como software de visão computacional

e ambiente de programação.

3. Simulação de uma câmera estéreográfica utilizando imagens

captadas de duas câmeras.

4. Aquisição de imagens das câmeras para posterior

processamento e análise utilizando algortimos da biblioteca do

OpenCV.

Resultados e Resultados e DiscussãoDiscussão

•• MelhoraMelhora expressivaexpressiva nono queque dizdiz respeitorespeito àà detecçãodetecção dede

objetos,objetos, paredesparedes ee limiteslimites dodo ambienteambiente..

•• PorPor outrooutro lado,lado, oo custocusto dede aquisiçãoaquisição dasdas câmeras,câmeras,

computadorcomputador portátilportátil ee outrosoutros dispositivosdispositivos parapara aa possivelpossivel

construçãoconstrução dede umum sistemasistema realreal dede auxílioauxílio aoao deficientedeficiente éé

muitomuito altoalto..

•• EmboraEmbora umum sistemasistema dede visãovisão computacionalcomputacional tenhatenha

melhoresmelhores resultadosresultados ee proporcioneproporcione maiormaior precisão,precisão, oo custocusto

aindaainda éé umum dosdos fatoresfatores queque pesampesam negativamentenegativamente poispois

dessedesse modomodo existiriaexistiria umauma baixabaixa aquisiçãoaquisição dosdos dispositivosdispositivos

desenvolvidosdesenvolvidos..

•• OO altoalto custocusto computacionalcomputacional dodo softwaresoftware ee algoritmosalgoritmos levaleva

aa simplificaçõessimplificações emem queque aa qualidadequalidade dada detecçãodetecção ficafica

comprometidacomprometida..

ConclusãoConclusão

A simulação de um sistema de visão computacional

apresentou um custo operacional muito alto. Mesmo sendo

uma simulação, o preço ainda é um grande obstáculo. A

captação de sinais também pode ser realizada com sensores,

como foi feito na fase anterior desse projeto em 2010/2011, o

que causou alguns inconvenientes. O resultado da simulação

foi bastante positivo, embora haja um alto custo

computacional. O processamento pode ser em tempo real se

reduzir-se a resolução da câmera ou se foram obtidas

imagens de câmeras estéreo próprias para esse fim. Como o

objetivo era apenas simular, pode-se afirmar que o resultado

foi excelente e dentro da expectativa inicial do projeto.Sistema utilizado nas simulações com distância focal f e lentes

deslocadas por uma distância B, determinando-se assim as distâncias.


