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1. RESUMO 

Com o avanço dos algoritmos e      

dos sistemas embarcados, muitas    

aplicações que demandavam muito    

poder computacional e grandes    

hardwares puderam ser miniaturizados    

e barateados. Utilizando a biblioteca     

OpenCV com a implementação do     

algoritmo Viola-Jones, que se baseia     

no treinamento de classificadores    

fortes associado a classificadores    

fracos, pode-se implementar um    

detector fácil em um sistema     

embarcado. Ao término, coleta-se os     

dados de custo computacional e     

qualidade do algoritmo empregado nos     

sistemas embarcados. 

2. INTRODUÇÃO 

Diversos estudos e pesquisas    

estão utilizando plataformas   

embarcadas para o desenvolvimento    

de novas tecnologias no campo da      

visão computacional por sua    

portabilidade. Atualmente a montagem    

de uma aplicação que requer detecção      

facial e/ou visão computacional de     

pequeno porte teve uma queda     

drástica de custo. 

Implementa-se um detector   

facial utilizando um sistema    

embarcado de baixo custo com     

bibliotecas gratuitas de visão    

computacional para a classificação,    

treino e detecção de rostos em tempo       

real, bem como a captura de dados da        

qualidade da detecção do sistema e o       

gasto computacional requerente da    

técnica de classificação das imagens.  

Utiliza-se o algoritmo proposto    

por Paul Viola e Michael Jones em       

2001 [1], um modo de lidar com a        

deteção de objetos em uma imagem      

utilizando-se dos métodos de integral     

de imagem, treinamento de    

classificadores com boosting e o uso      

de classificadores em cascata, a     

proposta fundamental para este    

algoritmo é velocidade a qual     

consegue-se executar a identificar    

faces, porém pode ser utilizado para      

detecção de outros objetos. 

A ideia básica utilizada por     

Viola & jones para a detectar objetos       

em uma imagem é a utilização de       

retângulos como classificadores. Cada    

classificadores possui subdivisões em    

duas ou mais partes, cada subdivisão      

possui um valor médio na escala de       

iluminação dos pixels. No exemplo da      

imagem abaixo esse valor da média      

de luminosidade é uma característica     

a ser identificada, pela sua definida      

diferença. Caso esse filtro seja     

sobreposto em uma imagem com     



pixels aleatórios o valor da média das       

subdivisões tende a ser próximas     

(próximas de 0). 

3. OBJETIVOS 

Entre os objetivos desejados    

neste projeto, tem-se como meta     

aprofundar-se no conceito de visão     

computacional bem como o    

desenvolvimento e aplicações de    

algoritmos de treino e detecção facial      

em sistemas embarcados, por fim a      

análise de performance de uso do      

embarcado durante os processos de     

treinos e a qualidade do resultado do       

algoritmo de Viola e Jones [1]. 

Deste modo, tem-se como    

objetivos específicos: 

● Técnicas de aquisição, treino e     

detecção de dados visuais. 

● Análise de desempenho do    

algoritmo de Viola e Jones. 

● Análise de desempenho do    

embarcado. 

4. METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa cujo     

objetivo descritivo retrata as    

características de um sistema de     

detecção facial, bem como suas     

aplicações. Terá uma abordagem    

quantitativa, representando os   

resultados adquiridos por meio de     

tabelas e gráficos, e por procedimento,      

utilizou-se técnicas de revisão    

bibliográfica para o levantamento    

teórico e comparação de valores     

obtidos. 

5. DESENVOLVIMENTO 

Para o treinamento, utiliza-se    

de um conjunto de amostras: negativa      

e positiva. As Amostras negativas     

correspondem a imagens que não     

contenha o objeto, enquanto as     

amostras positivas correspondem a    

imagens com objetos detectado. O     

conjunto de amostras positivas foi     

criado usando o utilitário    

opencv_createsamples proveniente da   

biblioteca OpenCV. 

Desenvolveu-se um algoritmo   

utilizando python e a biblioteca     

OpenCV para iniciar a câmera e      

adquirir os dados de treino. É      

fundamental adquirir um grande    

conjunto de dados de amostras     

positivas antes de fornecê-lo ao     

utilitário de treino, ele aplicará a      

transformação de perspectiva. É    

necessário apenas uma amostra    

positiva para objetos absolutamente    

rígidos, como um logotipo, mas é      

definitivamente necessárias de   

centenas e até milhares de amostras      

positivas para faces ou objetos que      

tenham leves mudanças de forma. No      



caso de rostos, principalmente, deve     

considerar todos os tipos de raças      

idades, expressões emocionais e uso     

ou ausência de barba. 

Próximo passo é a aquisição     

das fotos negativas, onde não terá o       

objeto, que foi adquirida de diversos      

locais diferente, neste ponto o ideal      

que fossem imagens o mais diversas      

possíveis, com vários nível de     

luminosidades e cores variadas. As     

amostras negativas foram retiradas de     

locais aleatórios. Essas imagens não     

contiveram o objeto a ser detectado e       

foram enumeradas em um arquivo     

especial de texto. Este arquivo de      

texto no qual cada linha contém um       

nome de arquivo de imagem (relativo      

ao diretório do arquivo de descrição)      

da imagem de amostra negativa. Para      

facilitar o treinamento as imagens     

descritas tiveram tamanhos iguais    

(50x50) pixels. 

E cada imagem teve que ser       

(mas não necessariamente) maior que     

um tamanho de janela de treinamento,      

porque essas imagens são usadas     

para subamostrar a imagem negativa     

ao tamanho do treinamento. Outro     

fator importante, necessita-se de um     

maior número de negativas que as      

positivas, essas imagens serão    

comparadas com as positivas    

determinando o que não é o objeto,       

por isso adquirimos 3569 imagens.     

Tendo em mente que o quanto maior a        

quantidade de dados a ser analisada,      

maior o tempo que será necessário      

para o treino do classificador.  

Com as imagens positivas e     

negativas adquiridas o próximo passo     

é utilizando o utilitário    

OpenCV_create_samples gerar o   

vetor de imagens com um arquivo de       

saída binária contendo as imagens,     

que será utilizado como entrada para o       

treinador do classificador. Dado o     

comando, o utilitário gerou um vetor      

com um número mais baixo de 2614       

imagens, isso se dá pelo tempo que é        

necessário para que os arquivos de      

imagens sejam salvos no disco rígido,      

enviado novamente o comando, o     

OpenCV_create_samples para  

concluir todas as imagens. 

Após isso o arquivo vetorial     

binário “vetor_imagens” é criado com     

êxito juntamente com as 2644     

imagens de proporção 24x24. Neste     

ponto já temos tudo que é necessário       

para executar o algoritmo de treino      

dos classificadores. Dado o comando,     

passamos dois parâmetros, a    

quantidades de imagens positivas e o      



número de estágios que queremos. O      

número de imagens positivas    

informado ao algoritmo deve ser     

inferior ao número de imagens que      

existam no diretório, já que na etapa       

de treinamento o algoritmo irá excluir      

as imagens que estiverem mais     

diferentes da média de imagens do      

objeto, então informa-se o valor de      

2000, cerca de 20% a menos, como é        

aconselhado pela bibliografia [1]. O     

próximo passo é o treinamento do      

classificador. O opencv_traincascade   

ou opencv_haartraining podem ser    

usados para treinar um classificador     

em cascata, Opta-se pelo novo     

opencv_traincascade. Utiliza-se o   

procedimento apresentado na   

documentação do OpenCV [2] para a      

implementação do sistema. Com isso,     

foi treinado 8 estágio de treinamento,      

apresentado na imagem 01. 

Imagem 01 - 8º estágio de treinamento 
 

 

6. RESULTADOS 

Evidencia-se que o sistema    

operacional Ubuntu Mate não foi     

alterado, todos os programas e     

aplicações nativas foram mantidos e     

não houveram mudanças nas    

prioridades de execução do sistema e      

obtém-se os resultados da maneira     

menos invasiva possível utilizando os     

dados do gerenciador de tarefas. 

Coleta-se dados sobre    

consumo individual dos núcleos de     

processamento por cada estágio de     

treino. Na tabela 01 e no gráfico 01        

são apresentados os gastos    

computacional por núcleo de    

processamento requerente em cada    

camadas de treino do classificador, e      

pode-se observar que o algoritmo     

implementado em linguagem Python    

não força os núcleos se o algoritmo       

estiver sendo executado em prioridade     

padrão. O gasto computacional é     

crescente ao decorrer das fases de      

treino. 

 

 



 Estágio 1 Estágio 2 Estágio 3 Estágio 4 Estágio 5 Estágio 6 Estágio 7 Estágio 8 

CPU 1 49,5% 50,0% 52,2% 74,0% 83,8% 28,0% 39,8% 61,0% 

CPU 2 27,0% 33,3% 78,2% 68,7% 22,2% 55,6% 53,1% 54,5% 

CPU 3 2,0% 37,5% 27,3% 40,0% 58,4% 87,1% 71,3% 100,0% 

CPU 4 1,0% 69,3% 51,0% 9,1% 33,0% 36,3% 51,0% 59,8% 

CPU Médio 19,9% 47,5% 52,2% 48,0% 49,4% 51,8% 53,8% 68,8% 

Memória (MiB) 321,8 323 319,6 322,4 321,6 324,3 340,5 367,8 

Tabela 01 - Custo computacional de CPU’s e memória 
 
 

 
      Gráfico 01 - Desempenho das CPU’s  
 

Os dados de leitura rápida     

ficaram salvos na memória ram, seu      

consumo se apresentou bastante alto,     

sendo o limitador do treino já que o        

embarcado utilizado possui apenas    

1GB de memória ram. Nos gráficos 02       

e 03 observa-se o crescente gasto de       

memória.

 
Gráfico 02 - Custo computacional de memória 

 
Gráfico 03 - Consumo de memória por CPU 

 

Para determinar o tempo    

necessário para o treino de um      

classificador eficiente, durante todo o     

treino, observa-se o tempo gasto em      

cada estágio até o estágio em que o        

classificador se comportar-se de    

maneira muito crítica. Verifica-se o que      

Viola e Jones descreveram em seu      

artigo original [1], onde se fala que o        

tempo de treino necessário para a      

próxima camada tende a um valor      

exponencial (observado na tabela 02 e      

gráfico 04), tornando inviável o treino a       

partir de um determinado estágio     

relativo ao poder computacional    



disponível. Para o embarcado    

Raspberry Pi 2, é de tempo viável e        

seguro aos componentes do    

embarcado o treino até o 9º estágio,       

após isso, o sistema operacional se      

torna imprevisível podendo ser    

reiniciado pelo sistema segurança de     

utilização de memória e temperatura a      

qualquer momento. 

 
     Tabela 02 - Custo computacional de CPU’s  
 

 
  Gráfico 04 - Desempenho da memória RAM 
por estágio 

 

A qualidade do classificador    

possui um pico em um determinado      

tempo de treino, antes deste ponto a       

detecção apresenta muitos falsos    

negativos e de maneira muito     

inconsistente, e quando após passado     

do ponto de ideal de treino, o       

classificador se torna tão rigoroso que      

necessita que a imagem será idêntica      

as imagens usadas durante o treino. 

Nos primeiros dois estágios    

(imagens 02 e 03), o classificador não       

possuiu acertos e se comportou     

tendendo a aleatoriedade com altas     

taxas de falsos-positivos, neste ponto     

ele não possuía características    

suficientes para determinar o que     

buscava.  

  
Imagem 02 - Detecção estágio 1  

 

 
Imagem 03 - Detecção estágio 2 
 

Entre os estágios 3 e 4,      

(imagens 04 e 05), o classificador      

apresentou uma drástica redução nos     



falso-positivos e ainda determinou o     

objeto a ser buscado com grande      

velocidade. 

  
Imagem 04 - Detecção estágio 3  

 
Imagem 05 - Detecção estágio 4 

 
Após o estágio 5, na imagem      

06, o classificador conseguia detectar     

o rosto de maneira ininterrupta,     

seguindo o rosto em teste em vídeo, e        

os falsos-positivos se apresentavam    

apenas dentro do local do rosto. 

  
Imagem 06 - Detecção estágio 5  

 

 
Imagem 07 - Detecção estágio 6 

 
No estágio 7, imagem 08,     

chega-se ao ponto ideal de treino,      

onde o classificador acompanhava o     

rosto sem interrupções e não houve      

erros de falsos-positivos.  

  
Imagem 08 - Detecção estágio 7  

 
A Partir do estágio 8, imagem      

09, foi percebido algumas interrupções     

durante a classificação, neste ponto o      

classificador se tornou muito rigoroso     

e necessitava que a imagem fosse      

idêntica ou muito próxima a     

apresentada na fase de testes. 



 
Imagem 09 - Detecção estágio 8 

 
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Concluiu-se este projeto de    

detecção facial em sistemas    

embarcados, alcançando os objetivos    

iniciais propostos e obtendo resultados     

plausíveis, próximos ao indicado na     

bibliografia. Aplicado a um computador     

embarcado, implementou-se um   

sistema com baixa complexidade, e     

com baixo custo de aquisitivo para se       

realizar a detecção facial. Utilizando a      

biblioteca opencv. Além do que,     

aplicou-se técnicas de tratamento de     

imagem como a conversão RGB para      

escala de Cinza, tratamento de ruídos      

e foi necessário o estudo de      

algoritmos de manipulação geométrica    

das imagens para trabalhar de     

maneira mais assertiva e otimizada na      

plataforma embarcada. 

Analisando os resultados,   

observou-se que um computador    

embarcado comercial moderno com o     

Raspberry Pi2, possui condições em     

tempo viável para o treino e detecção       

de rosto em imagens utilizando o      

algoritmo de viola Jones. Além do que,       

este sistema possui um baixo tempo      

de detecção, podendo ser utilizado     

para a substituição de outros sistemas      

de identificação como contadores de     

número de pessoas. 

Recomenda-se para melhorar o    

desempenho do sistema o treinamento     

de classificadores com no mínimo     

5.000 exemplos positivos e negativos,     

a utilização de menos classificadores     

fracos nos estágios iniciais de treino e       

no mínimo sete estágios de     

treinamento. o quanto mais números     

de Estágios na cascata terá uma      

redução de falsos positivos sem muito      

comprometimento no tempo de    

execução e com o aumento do      

número de imagem de treino o      

algoritmo aumenta o número de     

classificadores forte diminuindo os    

fracos nos estágios iniciais.  

Sobre a disposição do    

Hardware, é interessante que    

embarcado apenas capture as    

imagens e faça sua detecção,     

enquanto o treino propriamente dito,     

seja feito em um outro computador      

com maior poder computacional    



podendo o treino ser realizado em      

paralelo ao tempo de detecção pelo      

embarcado. 
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