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Resumo 
 

Os sistemas embarcados atuais apresentam 

características que permitem executar aplicações de 

realidade aumentada. Tendo em vista que muitas 

destas aplicações processam imagens em preto e 

branco na implementação de procedimentos de visão 

computacional, este artigo analisa algoritmos de 

limiarização adaptativa do ponto de vista de sistemas 

embarcados. O foco principal é na implementação 

para um framework de realidade aumentada 

embarcada. 

 
1. Introdução 
 

A Realidade aumentada (RA) faz uso de algoritmos 
de visão computacional para sobrepor informações 
virtuais – 2D ou 3D, textual ou visual – em cenários do 
mundo real, para ampliar a percepção do usuário e sua 
interação com o ambiente real. Um dos objetivos 
principais de uma aplicação de RA é que os objetos 
virtuais adicionados na cena se integrem com o mundo 
real sem que os usuários percebam esta distinção. Para 
atingir esta integração, algoritmos de visão 
computacional sofisticados são necessários [1]. Esta 
técnica tem sido bastante difundida nos mais diversos 
campos de atuação, como medicina, treinamentos, 
reparos, entre outros. 

Uma especialidade dessa área é a RA embarcada, 
que envolve a utilização de dispositivos embarcados 
[2]. Estes dispositivos têm a vantagem de serem 
pequenos, portáteis e consumirem pouca energia, 
possibilitando assim o desenvolvimento de aplicações 
móveis ou vestíveis, características necessárias para 
muitas aplicações de RA. Em alguns desses 
dispositivos, como nos Field-Programmable Gate 

Arrays (FPGAs), é possível inclusive a execução 

paralela de diversos procedimentos, devido à 
implementação feita diretamente em hardware. 

Contudo, estes dispositivos também possuem 
grandes limitações quando comparados com 
computadores de mesa, como pouco recurso de 
memória, o que reduz o poder de processamento, e a 
dificuldade de desenvolver para estes dispositivos. 
Normalmente a utilização de linguagens de baixo 
nível, pouca abstração e particularidades de cada 
fabricante são dificuldades adicionais para a utilização 
desses dispositivos. 

Focando essas dificuldades citadas, este artigo 
analisa algoritmos de visão computacional com o 
objetivo de definir os que melhor se comportam em 
aplicações de RA desenvolvidas para dispositivos 
embarcados. Os algoritmos analisados são baseados na 
técnica de limiarização adaptativa de imagens. Esta 
técnica foi escolhida porque as imagens em preto e 
branco são o ponto de partida da maioria dos 
procedimentos de visão computacional necessários 
para RA. Nesse contexto específico, uma limiarização 
bem feita facilita o reconhecimento dos marcadores 
utilizados para registrar o mundo real nas aplicações de 
RA com marcadores. 

Este artigo está organizado da seguinte maneira: a 
seção 2 explica o ambiente onde serão implementados 
os algoritmos, com seus pontos positivos e negativos; 
na seção 3 é definida a metodologia de análise dos 
algoritmos; na seção 4 os algoritmos são explicados e 
analisados do ponto de vista de projeto de sistemas 
embarcados; e a seção 5 apresenta conclusões e 
trabalhos futuros. 
 
2. Ambiente de desenvolvimento 
 

O desenvolvimento de aplicações para sistemas 
embarcados pode ser bastante custoso, 
comparativamente à realização da mesma tarefa para 


