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Abstract. The Computer Vision is an area of technology that more has been
currently highlighting. Brazil lacks professionals in this area and if this does
not change, it will lag behind other countries. This work seeks to study and
analyze from articles, books and materials on the subject, techniques used for
counting elements using Computational Vision. It is intended to develop the
interest of readers in this area and so that they may have a knowledge base for
accomplishing more specific problems in it.

Resumo. A Visão Computacional é uma das áreas da tecnologia que mais vem
se destacando atualmente. O Brasil carece de profissionais nessa área e se
isso não mudar, ele ficará para trás em relação a outros paı́ses. Esse trabalho
busca estudar e analizar a partir de artigos, livros e materiais sobre o assunto,
técnicas usadas para contagem de elementos usando Visão Computacional. Ele
tem como propósito desenvolver o interesse dos leitores nessa área e para que
possam ter uma base de conhecimento para realização de problemas mais es-
pecı́ficos nela.



1. Introdução
A Visão Computacional é um ramo da Inteligência Artificial que pode ser definido como
um grupo de conhecimentos que busca simular a visão humana e replicar suas funções,
através do desenvolvimento de software e hardware. Essa tecnologia já existe a algum
tempo e está se desenvolvendo rapidamente. Máquinas hoje já conseguem realizar ta-
refas relacionadas ao reconhecimento, detecção e identificação de forma automática.
Aplicações úteis de visão computacional em diversas áreas vem surgindo ao longo dos
últimos anos [1].

O avanço mundial no uso de tecnologias baseadas em inteligência artificial gera
interesse por parte de governos de vários paı́ses. China e França declararam que a área de
Inteligência Artificial é prioridade para os próximos anos. No Brasil essa área ainda não
se desenvolveu por falta de mão-de-obra qualificada. Há poucos profissionais no setor,
e o governo precisa atraı́-los. Pois se isso não ocorrer, o paı́s ficará de fora da evolução
dessa tecnologia [2].

Redes sociais como Facebook, Instagram e Youtube se utilizam de algoritmos
para moderação de conteúdo baseados em detecção de elementos. Imagens e vı́deos com
conteúdo sexual e/ou violência explı́cita são automaticamente barrados antes mesmo de
sua publicação ou, se conseguirem ser publicados, são excluı́dos pouco tempo depois.
Isso faz com que o usuário se sinta mais confortável e não tenha que ver conteúdos desa-
gradáveis em sua linha do tempo. Além disso, para cada imagem publicada na rede social,
são geradas tags do possı́vel conteúdo que ela possa ter, criadas a partir de um sistema de
reconhecimento [7].

A identificação de elementos e eventos também é um campo importante e é utili-
zada em inúmeras aplicações. A Tesla, uma das grandes fabricantes de carros, quer criar
carros que saiam de fábrica 100% autônomos, que sejam conduzidos sem interferência
humana. O Tesla Model X, um de seus modelos, já consegue tal feito após anos de
análises e testes nas ruas. Ele é equipado com câmeras em 360o e sensores capazes de
detectar mudanças no clima como chuva, neblina, etc [3].

Esse trabalho será focado no uso da Visão Computacional para detecção e conta-
gem de elementos em imagens. Um elemento pode ser considerado um objeto, pessoa,
animal ou qualquer coisa que possa ser reconhecı́vel e distinguı́vel em uma imagem por
um ser humano.

O presente trabalho tem como fim estudar, aplicar e revisar técnicas de Visão
Computacional para reconhecimento e contagem de elementos, de forma a criar uma base
de conhecimento no assunto que auxilie o leitor desse documento a resolver problemas
mais especı́ficos na área e o incentive a trabalhar com esse campo do conhecimento, onde
faltam tantos profissionais no pais.

Nesse documento o leitor encontrará a teoria por trás do processo de detecção e
contagem de elementos, algoritmos, frameworks e bibliotecas que podem auxiliar nesse
processo e testes realizados a partir deles.

2. Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte
Para a realização desse trabalho de pesquisa focado na busca e análise de técnicas de reco-
nhecimento e contagem de elementos, será necessário conhecimento na área de Fotogra-



fia, Análise e Processamento Digital de Imagens, conceitos de Visão Computacional, uso
de frameworks e bibliotecas relacionadas ao assunto e ferramentas de Análise Estátı́stica.

2.1. Imagem Digital

Uma imagem digital é definida como uma função bidimensional F (x,y), onde x e y são
coordenadas espaciais. A amplitude de F em um par de coordenadas (x, y) é a intensi-
dade ou nı́vel de cinza da imagem nesse ponto. Se x, y e a intensidade de F são valores
finitos e discretos, a imagem é dita digital. Uma imagem digital tem um número finito de
elementos, cada um com valor e local especı́ficos, chamados de pixels. Deve ser definido
um padrão para o uso dessas imagens para que o processamento de imagem tenha um
resultado satisfatório [4].

2.2. Processamento Digital de Imagens

Esse campo de estudo refere-se ao processamento de imagens digitais por um computador
digital. Ele envolve processos cujas entradas e saı́das são imagens, além da extração de
atributos e a classificação individual de objetos [5].

2.3. Visão Computacional

Área que tem como objetivo emular a visão humana através de computadores o que inclui
a capacidade de aprender e fazer inferências e ações com base em informações visuais. É
um ramo da Inteligência Artificial, que pretende simular a inteligência humana [5].

2.4. Detecção de elementos

Técnica usada para identificar um elemento especı́fico em uma imagem. Uma detecção
avançada pode identificar muitos elementos em somente uma imagem. Esses modelos
de detecção se utilizam de coordenadas XY para a criação de uma caixa que delimita e
identifica tudo que está dentro dela [6].

3. Objetivos
O objetivo deste projeto é de desenvolver uma ferramenta que possibilite a contagem de
elementos de uma imagem.

4. Procedimentos metodológicos/Métodos e técnicas
Para a realização dos objetivos citados, será feita uma pesquisa bibliográfica sobre a área
de Visão Computacional, técnicas de processamento de imagem, algoritmos e frameworks
relacionados que possam ser usados para resolver problemas envolvendo detecção de ele-
mentos. A busca será focada em artigos acadêmicos, livros, sites, dentre outros.

Após a coleta dessas informações, será feita a aplicação das técnicas estudadas,
bem como a execução de testes com alguns bancos de dados de imagens e por fim a
análise dos resultados obtidos.

5. Cronograma de Execução
Atividades:

1. Estudo de técnicas para detecção de elementos;



2. Avaliação de ferramentas disponı́veis para detecção de elementos;
3. Implementação das técnicas e ferramentas;
4. Validação e testes;
5. Comparação entre as técnicas e ferramentas;
6. Apresentação dos resultados obtidos;
7. Escrita do documento final do TCC;

Tabela 1. Cronograma de Execução
mai jun jul ago set out nov dez

Atividade 1 x
Atividade 2 x
Atividade 3 x x
Atividade 4 x x
Atividade 5 x
Atividade 6 x x
Atividade 7 x

6. Contribuições e/ou Resultados esperados
Essa pesquisa tem como proposta buscar e analizar o desempenho de técnicas e ferra-
mentas de Visão Computacional com foco em detecção de elementos. Com esse es-
tudo, espera-se obter conhecimento sobre as técnicas mais eficientes para resolver esse
problema e o modo de utilizá-las. Também é um dos objetivos desenvolver o interesse
dos leitores e facilitar o desenvolvimento de soluções para problemas nessa área com
propósitos mais especı́ficos.

7. Espaço para assinaturas

Londrina, Segunda-feira, 08 de abril de 2019.

—————————————— ——————————————

Aluno Orientador
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