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Resumo. Este relatório descreve as atividades desenvolvidas durante o Projeto Final de 
Graduação do curso de Engenharia de Computação (MC030). Elas foram desenvolvidas no 
Instituto da Computação da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) ao longo do 
primeiro semestre de 2019. Nesse projeto foram estudadas implementações e soluções 
existentes de detecção de texto com o intuito de executá-las em um dispositivo móvel, 
aonde, com o auxílio de sua câmera, seriam obtidas as imagens utilizadas para a detecção. 
Os algoritmos e ferramentas estudados foram o Vision (framework da Apple) e o 
SnooperText [1], ao passo que as bibliotecas utilizadas para processamento de imagens e 
reconhecimento de texto foram o OpenCV [2] e o Tesseract [3], respectivamente. Os 
resultados obtidos com o SnooperText foram bons em termos de tempo de processamento, 
porém deixaram a desejar um pouco com relação à precisão das caixas retangulares que 
indicam regiões de texto, quando comparado ao algoritmo utilizado pelo framework da 
Apple. 

Palavras-Chave: Detecção de texto, SnooperText, Reconhecimento de texto, Classificação 
de região de textos, Histograma de gradientes orientado para texto. 

1. Introdução 

1.1.Motivação 
 Embora existam muitas soluções para reconhecimento de texto em imagens, elas 
são mais raras em aplicações para dispositivos móveis. Essas soluções possuem inúmeras 
aplicações, que podem realmente impactar o dia a dia das pessoas facilitando a realização 
de algumas tarefas.  
 Pequenas coisas, como por exemplo centralizar em um banco de dados o conteúdo 
de relatórios, fichas médicas, artigos, livros ou qualquer texto que seja, para que isso possa 
ser mais facilmente gerenciado e consultado, como também aplicações para permitir a 
inclusão de pessoas com deficiência visual. Nesse cenário, seria possível por exemplo a 
criação de uma aplicação onde seja permitido o uso de um celular para reconhecer o 
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conteúdo de uma placa, um cardápio ou uma bula de uma medicação, e tocar um áudio 
representando a leitura exata do que está escrito naquele objeto. 
 Aplicações como essas, que podem alterar a vida das pessoas de uma maneira 
significante, foram a motivação para a escolha do tema dessa projeto. 
  

1.2. Objetivo 
 Tendo em mente as motivações listadas na seção anterior, o intuito desse projeto é 
estudar implementações e soluções de detecção e reconhecimento de texto já existentes e 
encapsulá-las para que possam ser executadas em um dispositivo móvel. 
 O algoritmo de detecção de texto escolhido para estudo chama-se SnooperText, um 
detector original de textos em fotos de fachadas de prédios, que localiza caracteres 
candidatos através da segmentação de imagem por toggle-mapping e também através da 
classificação baseada em descritores de forma. Esses candidatos são então agrupados para 
formar novos candidatos, palavras e linhas de textos, que são validados por um 
classificador de texto/não-texto baseado em um histograma de gradientes orientados (HOG) 
[6].  
 A escolha desse algoritmo pode ser justificada devido aos seus bons resultados 
observados em experimentos com coleções tradicionais da literatura, por se tratar de uma 
solução eficiente e portanto promissora para ser adaptada para dispositivos móveis, e por 
existir código disponível publicamente. 
 Além desse algoritmo, foi também escolhida para estudo e desenvolvimento uma 
biblioteca da Apple chamada Vision, que fornece diversas ferramentas para a visão 
computacional, inclusive a possibilidade de detecção de texto, algo que foi abordado 
durante esse projeto. 
 Com isso, o objetivo do projeto foi executar esses algoritmos em uma aplicação 
móvel afim de detectar os textos de uma imagem extraída com a câmera do mesmo. 
Detectando os textos na imagem, o próximo objetivo foi segmentá-la, extraindo somente 
pedaços aonde existissem regiões com textos, e por fim, utilizar-se de um reconhecimento 
óptico de caracteres (OCR) para reconhecer o texto contido em cada uma dessas regiões 
sementadas. 
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2. Metodologia 

2.1. Técnicas de detecção 

2.1.1. SnooperText 
 Como já descrito brevemente, o SnooperText [1] é um algoritmo para detecção de 
textos em imagens ou vídeos de cenas urbanas, isto é, fachadas de prédios ou placas de rua. 
Esse algoritmo foi desenvolvido para ser utilizado no iTowns [4], um projeto piloto para 
localização de recursos e navegação imersiva em ambientes urbanos.  
 Como as imagens geradas e obtidas de cenas urbanas possuem fundos variados e 
complexos, fontes diversas, são geradas em diferentes condições de luminosidade, 
apresentam ruído externo, além de alguns outros fatores que prejudicam muito o 
reconhecimento do texto, executar diretamente um algoritmo OCR (Optical Character 
Recognition) nessas imagens se torna muitas vezes inviável e os resultados são bem ruins. 
A partir disso se torna evidente a importância de um algoritmo de detecção de texto, que 
identifica as regiões das imagens aonde se encontram presentes os caracteres, para ai sim 
ser executado um algoritmo de OCR, que irá proporcionar um resultado melhor. 

2.1.1.1. Algoritmo 
 A respeito de seu funcionamento, pode-se dizer que inicialmente localizam-se 
caracteres candidatos nas imagens através da segmentação dessas imagens através de um 
toggle-mapping, um operador morfológico que com o auxílio da erosão e da dilatação é 
capaz de diferenciar o fundo (background) do primeiro plano (foreground) da imagem, 
como pode ser visualizado na figura 1b). 
 Em seguida, é realizada uma classificação binária caracter/não caracter baseada em 
formas. Esses candidatos, representados por caixas retangulares, são então agrupados 
através de um critério geométrico para formar palavras ou linhas de texto considerados 
candidatos 1c). 
 Com isso, essas regiões de texto são classificadas através de um classificador 
binário como região de texto ou região sem texto, identificando então nessa etapa todas as 
regiões da imagem que contêm textos 1d). Esse último classificador mencionado utiliza o 
descritor T-HOG [5], que se baseia em um histograma de gradientes orientados (HOG) [6], 
um método para reconhecimento de formas em que se divide a imagem em uma grade de 
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células, calcula-se o HOG para cada célula e, com essa informação se conclui se a célula 
em questão se trata de uma região de texto ou não. 
 Ao final de todos esses passos, as regiões de texto são identificadas, e com elas é 
possível aplicar um algoritmo de OCR para que assim seja reconhecido o texto contido na 
imagem de entrada inicial 1e) e 1f). 

!  
Figura 1: Imagem retirada de [1] que representa cada passo do algoritmo SnooperText em 

uma imagem de entrada de exemplo. 

2.1.2. Vision (Apple framework) 
 Vision é um framework desenvolvido pela Apple disponibilizado para 
desenvolvedores de aplicações para a plataforma da empresa. Ele é capaz de realizar 
detecção e reconhecimento de faces, reconhecimento de códigos de barra e de códigos QR, 
detecção e reconhecimento de texto, dentre outras utilidades relacionadas a visão 
computacional. Sua documentação pode ser encontrada em [7]. 
 Embora no WWDC (Worldwide Developer Conference) de 2019, conferência anual 
de desenvolvimento da Apple, a empresa tenha divulgado novas funcionalidades presentes 
nessa biblioteca, sendo uma delas a possibilidade de reconhecimento de texto, nesse projeto 
sua única funcionalidade utilizada foi a possibilidade de detecção de texto. Essa decisão 
ocorreu para garantir que as comparações entre o Vision e o SnooperText fossem justas, 
fazendo então com que qualquer etapa que não fosse a de detecção fosse exatamente a 
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mesma para cada um dos dois experimentos. Portanto, foi usado a biblioteca Tesseract para 
o reconhecimento de texto em ambas as execuções. 

2.2. Tesseract 
 Tesseract [3] é um framework de código aberto de OCR escrito em C++ capaz de 
reconhecer mais de 100 linguagens e que pode ser treinado para reconhecer outras. Foi 
desenvolvido pela Hewlett-Packard (HP) na década de 90 e por muito tempo foi mantido 
pelo Google, estando atualmente disponível no GitHub [9]. 
 É uma biblioteca comumente usado para detecção de texto em dispositivos móveis, 
em vídeos e também é utilizado para detectar spam em imagens no Gmail. 
 Foi extremamente importante no desenvolvimento desse projeto, sendo responsável 
pelo reconhecimento dos textos nas imagens processadas após a detecção dos caracteres. 

2.3. OpenCV 
 OpenCV (Open Source Computer Vision Library) [2] é uma biblioteca 
originalmente desenvolvida pela Intel em 2000, totalmente livre ao uso acadêmico e 
comercial, para o desenvolvimento de aplicações na área de visão computacional. Possui 
módulos para processamento de imagens e vídeos, estruturas de dados, álgebra linear e 
interface gráfica do usuário, sendo escrito em C++ e possuindo suporte também à 
linguagens como Python, Java e Visual Basic. 
 Sua importância no projeto foi em auxiliar no processamento das imagens em 
processos como na segmentação, no recorte das caixas de detecção de texto nas imagens de 
entrada, no uso de operadores morfológicos como a dilatação e a erosão, dentre outros 
exemplos. 

2.4. Aplicação iOS 
 A aplicação móvel desenvolvida durante nesse projeto é uma aplicação iOS. 
Basicamente, iOS é a sigla para o termo inglês iPhone Operation System, que significa 
sistema operacional do iPhone, ou seja, o sistema operacional desenvolvido pela Apple para 
seus dispositivos móveis. Dessa maneira, desenvolver uma aplicação iOS é a 
implementação de um aplicativo que seja capaz de ser executado em um iPhone, da mesma 
forma que aplicativos como o Facebook, Whatsapp, Youtube, Uber, Spotify, dentre outros 
são. 
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2.4.1. Xcode IDE 
 Xcode é uma IDE (Integrated Development Environment) disponibilizada 
gratuitamente para MacBooks pela Apple e que é essencial para o desenvolvimento de uma 
aplicação iOS.  
 Essa ferramenta facilita em diversos aspectos de desenvolvimento, provendo 
simuladores de dispositivos móveis para facilitar a execução e os testes durante o mesmo, 
fornecendo fácil integração com bibliotecas nativas da Apple, essenciais para a construção 
de um novo projeto, além de facilitar muito a compilação, o deployment e a depuração da 
aplicação desenvolvida. 

2.4.2. Arquitetura e Padrões de design 
 Enquanto arquitetura de software de um sistema consiste no modo em como os 
componentes de software são desenhados e em como eles se comunicam entre si e também 
com outros componentes externos do sistema, os padrões de design são templates para 
solucionar problemas recorrentemente enfrentados durante o desenvolvimento de projetos 
de software. 
 Em engenharia de software, esses dois temas são fortemente abordados e discutidos, 
com uma relevância extrema para o desenvolvimento. Eles são responsáveis por auxiliar 
em aspectos como manutenção, extensão e testabilidade de código, além obviamente de 
facilitar o trabalho mútuo em cima de um mesmo código fonte, sendo totalmente 
indispensáveis em projetos de larga escala. 
 Tendo em mente que nesse projeto seria desenvolvida uma aplicação iOS, foi 
necessário entender e estudar como os componentes nativos fornecidos pelas bibliotecas da 
Apple se relacionam e qual a melhor maneira de usufruir de suas interfaces, de preferência 
aplicando boas práticas de programação e de engenharia de software.  
 Com isso, ao se observar a documentação da Apple [7], verificou-se que Model-
View-Controller (MVC) é o design pattern arquitetural recomendado para a construção de 
aplicações desse tipo, e que acaba sendo o design pattern que a maioria dos 
desenvolvedores adotam. Isso decorre do fato de que é necessário a criação de algumas 
estruturas como Controllers e Views, que são responsáveis por disponibilizar conteúdo 
visual e por gerenciar eventos e ações do usuário na tela dos celulares para ser possível a 
construção de uma aplicação. 
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 A aplicação do padrão MVC consiste em dividir cada cena da aplicação em três 
componentes: Model, View e Controller: 

• Model são as estruturas que serão responsáveis por persistência e análise de 
dados, serviços mais complexos e networking. No cenário de desenvolvimento 
desse projeto, estruturas que realizam o processamento de uma imagem e 
estruturas responsáveis por representar uma caixa retangular de reconhecimento 
de texto são exemplos de models. 

• View são as estruturas responsáveis pela comunicação visual com o usuário, ou 
seja, disponibilizam informações na tela do celular e disparam eventos conforme 
o usuário interage com a interface visual da aplicação. 

• Controller são estruturas que fazem o intermédio entre as Views e os Models. Se 
comunicam com as Views através de protocolos para a leitura de eventos 
disparados pelo usuário ao mesmo tempo que também fornecem models para que 
as Views sejam construídas e ou atualizadas. 

!  
Figura 2: Imagem para representar Arquitetura MVC (Model-View-Controller). 

 No entanto para o desenvolvimento desse projeto, o design pattern adotado foi algo 
um pouco mais complexo que o MVC. O padrão escolhido foi o MVP (Model-View-
Presenter), um design pattern muito semelhante ao anterior abordado, com a única 
diferença de que o antigo Controller nessa abordagem é dividido em dois módulos: 
Controller e Presenter. Nesse novo cenário, os Controllers continuam sendo responsável por 
fazer a comunicação com as Views, tratando seus eventos e fornecendo modelos para que 
elas possam ser apresentadas, mas são auxiliadas pelos Presenters, que são responsáveis por 
formatar os Models e pelas lógicas de negócio da aplicação. 

Controller

ModelView

Ações
do usuário

Notifica

AtualizaAtualiza

! 	7



 Nesse design pattern é notável que uma camada de abstração é inserida com a 
adição do Presenter e possui o intuito de deixar as Controllers um pouco mais enxutas, 
eliminando a responsabilidade de lógica e deixando-as somente responsável pelo controle 
do que irá ser disponibilizado pelas Views. 

!  
Figura 3: Imagem para representar Arquitetura MVP (Model-View-Presenter). 

 O uso de design patterns foi algo recorrente e essencial ao longo da implementação 
desse projeto, especialmente na construção das estruturas relacionadas à interface visual. 
Isso pode ser considerado algo muito benéfico dado que permitirá que outros 
desenvolvedores consigam entender ou expandir o projeto sem muitas dificuldades. 

2.4.3. CocoaPods 
 CocoaPods [11] é uma ferramenta utilizada para gerenciamento de dependências 
para projetos escritos em Swift ou Objective-C, estando presente quase que na totalidade 
dos projetos desenvolvidos para plataformas da Apple. Com ele é possível especificar quais 
dependências o projeto necessita para ser compilado e executado, assim como as versões de 
cada uma dessas dependências. Dessa forma, é extremamente útil para projetos 
desenvolvidos por mais de uma pessoa, já que evita que os desenvolvedores trabalhem com 
versões diferentes de dependências, o que pode gerar inconsistências e fazer com que 
outros desenvolvedores não consigam compilar o mesmo projeto. 

Controller Presenter

ModelView

Aplica lógica de negócio e fornece modelos

Ações do usuário

Notifica

Atualiza

Ações do usuário

Atualiza
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 No desenvolvimento da aplicação ele foi utilizado para gerenciar e utilizar as 
dependências do OpenCV e do Tesseract. 

2.5. Aspectos de implementação 

2.5.1. SnooperText versão em Java 
 Uma das primeiras tarefas práticas desse projeto foi executar o código aberto do 
SnooperText codificado em Java [14]. Embora não seja possível portar um código em Java 
dentro de uma aplicação iOS, o mesmo poderia ser executado em uma aplicação Android 
facilmente. No entanto, como esse projeto tratava-se de executá-lo em um iPhone, seria 
realmente necessário convertê-lo para C++, Objective-C ou Swift. 
 Apesar de ser necessária essa conversão, ainda sim o projeto contido em [14] foi 
executado para um melhor entendimento desse algoritmo e também para visualizar e medir 
seus resultados. 
 Dentro desse repositório existem algumas imagens (disponíveis na figura 4 abaixo) 
que podem ser utilizadas como entrada para o processamento e demonstração da detecção 
de texto. 
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a) Dimensão 355 x 467  b) Dimensão 960 x 1280 

!  
Dimensão 640 x 480 

Figura 4: Imagens disponibilizadas no projeto contido em [14] para serem utilizadas como 
entrada para demonstração da validação do algoritmo. 

 Essas mesmas imagens de entrada da figura 4 são geradas na saída do programa, 
porém com algumas caixas retangulares desenhadas nas regiões aonde o algoritmo 
identificou regiões de texto e esses resultados podem ser visualizados na figura 5 abaixo. 
Esse algoritmo foi executado 5 vezes com essas três imagens como entrada para ser 
possível obter uma média de tempo de execução.  
 Ao observar a tabela 1 abaixo, pode-se perceber que o tempo demorado para a 
execução desse algoritmo é relativamente alto pensando no cenário em que se deseja 
utilizá-lo em uma aplicação de celular, aproximadamente cerca de 20 segundos para cada 
imagem. Um usuário provavelmente não iria ficar muito contente em ter que esperar cerca 
de 20 segundos para utilizar sua aplicação de reconhecimento de texto. 

! 	10



Tabela 1: Tempo de cada execução do SnooperText em Java para as três imagens da figura 
4 em sequência. 

! 		 ! 	 

a) Dimensão 355 x 467  b) Dimensão 960 x 1280 

!  

Dimensão 640 x 480 
Figura 5: Imagens geradas na saída após a execução do algoritmo tendo como entrada as 

imagens da figura 4. 

N Tempo de execução

1 1 min 8,529 seg

2 1 min 7,711 seg

3 1 min 8,152 seg

4 1 min 8,807 seg

5 1 min 9,730 seg

Média 1 min 8,586 seg
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2.5.2. SnooperText versão em C++ 
 Como já mencionado, para conseguir portar esse código para uma aplicação iOS 
seria necessário reescrevê-lo em C++, Objective-C ou Swift. No entanto, ao invés de 
reescrevê-lo, a abordagem utilizada foi adaptar um projeto em que esse algoritmo está 
sendo utilizado e que está escrito em C++ [12][13], um sistema para medição de velocidade 
de veículos baseado em vídeos de rodovias urbanas. Nesse sistema o algoritmo 
SnooperText é utilizado para detecção das placas dos carros que estão se movimentando 
nos vídeos. 
 Com isso, uma etapa antes de iniciar o desenvolvimento da aplicação iOS foi o 
estudo de como cada módulo desse projeto funcionava, especialmente o módulo de 
detecção das placas, aonde o SnooperText era utilizado. Em seguida, após ter se 
familiarizado com o mesmo, foi necessário extrair e adaptar o algoritmo referente à 
detecção de texto, que estava fortemente atrelado ao contexto do projeto, isto é, ao contexto 
de detecção de placas. 
 Após um certo período para extrair e adaptar algumas estruturas e arquivos, o 
próximo passo foi conseguir executar essa adaptação em C++, fornecendo uma imagem de 
entrada qualquer e obtendo como resposta caixas retangulares que referenciassem textos 
contidos nessa imagem.  
 Ao concluir essa tarefa com êxito, a última coisa a se fazer seria inserir esse código 
em C++ em um projeto de uma aplicação iOS, aonde a imagem de entrada para esse 
algoritmo passaria ser a imagem retirada da câmera do dispositivo móvel. 

!  
Figura 6: Imagem geradas na saída após a execução do algoritmo do SnooperText adaptado 

em C++. 
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2.5.3. Aplicação iOS 
 Para o desenvolvimento da aplicação iOS, além de desenvolver as telas e todos os 
eventos que deveriam ser disparados com as interações e ações do usuário, foi necessário 
realizar algumas etapas prévias para ser possível a utilização das bibliotecas Tesseract e 
OpenCV, e também para a utilização do algoritmo em C++ adaptado mencionado acima. 

2.5.3.1. Interoperabilidade com Objective-C 
 Objective-C é uma linguagem criada nos anos de 1980, utilizada pela Apple em seus 
primeiros sistemas. Até a criação da linguagem Swift, era utilizada para o desenvolvimento 
de aplicações para qualquer plataforma da Apple. No entanto, desde seu lançamento em 
2014, Swift ganhou muita popularidade devido a sua maior facilidade de uso, maior clareza 
quanto a sua escrita e maior número de opções para se desenvolver técnicas mais 
complexas referentes à programação orientada a objetos. 
 Embora Objective-C tenha perdido muito espaço, ainda existem aplicações que o 
utilizam, e que inclusive combinam ambas as linguagens. Por estar mais próximo das 
linguagens C e C++, Objective-C acaba sendo a ponte de comunicação entre Swift e essas 
linguagens, ou seja, quando é necessário a integração de uma aplicação desenvolvida em 
Swift com algum código em C/C++, o Objective-C é a solução.  
 Isso acontece devido a dois motivos. Primeiro pelo fato de ser possível adicionar 
nos projetos um arquivo chamado Objective-C bridging header, que é responsável por 
permitir que interfaces codificadas em Objective-C sejam acessíveis por estruturas em 
Swift. E segundo pela razão de que é possível criar arquivos em Objective-C++, que são 
basicamente arquivos em Objective-C, porém que também aceitam código em C++ quando 
são compilados. Dessa forma, por esses dois motivos é possível criar arquivos em 
Objective-C++ que utilizam de métodos desenvolvidos em C++, e com o auxílio do 
bridging header utilizar desses métodos nas estruturas desenvolvidas em Swift. 
 No desenvolvimento desse projeto, os métodos do algoritmo SnooperText, que 
estavam codificados em C++, foram utilizados pela aplicação (desenvolvida em Swift) 
através dessas técnicas mencionadas acima. 

2.5.4. OpenCV e Tesseract 
 Pelo fato do OpenCV e do Tesseract não serem bibliotecas nativas da Apple, para 
serem utilizados no projeto, tiveram que ser importados através do auxílio do gerenciador 
de dependências CocoaPods [11].  
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 A respeito do Tesseract, existe uma dependência chamada Tesseract-OCR-iOS [10], 
que é basicamente uma biblioteca escrita em Swift que implementa os mesmos métodos da 
biblioteca padrão do Tesseract. Desssa forma, foi bem simples utilizar os métodos de 
reconhecimento de texto, já que estavam acessíveis em Swift. 
 Quanto ao uso de métodos disponíveis pelo OpenCV, uma tarefa um pouco mais 
complexa precisou ser executada. A dependência inclusa no projeto basicamente importava 
um .framework referente ao código disponível em [8], com todas suas interfaces em C++. 
Isso fez com que fosse necessário a mesma abordagem seguida para utilizar os métodos do 
SnooperText, ou seja, a criação de arquivos em Objective-C++ que utilizassem dos métodos 
em C++, e a criação do arquivo de bridging, para que esses métodos ficassem visíveis pela 
aplicação em Swift. 

2.5.5. Telas e aspecto visual 
 Quanto ao desenvolvimento das telas e do design visual da aplicação, nada muito 
complexo foi implementado. Basicamente a aplicação contém uma tela que renderiza 
imagens capturadas com a câmera em tempo real, com um botão de texto “Recognize” na 
parte inferior da mesma.  
 Esse botão de título “Recognize”, ao ser selecionado pelo usuário, é responsável por 
disparar o método de detecção de texto na imagem capturada pela câmera no exato 
momento em que o usuário o seleciona. Com isso, após a detecção ser executada, o que em 
um iPhone X, costuma ser executado na ordem de 1 ou 2 segundos, caixas retangulares 
verdes são disponibilizadas na tela para representar aonde os textos foram detectados, ao 
mesmo tempo que uma caixa azul é disponibilizada com o texto reconhecido pelo Tesseract 
para cada região de texto detectada. 
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Figura 7: Imagens da aplicação demonstrando o funcionamento do processo de detecção e 
reconhecimento de texto em uma imagem capturada pela câmera do dispositivo móvel. 

3. Estudos de caso 
 Embora não tenha sido desenvolvida uma aplicação com o intuito de resolver 
problemas ou simplesmente facilitar a vida das pessoas em algum aspecto do dia a dia, é 
importante destacar que a partir dos resultados obtidos com esse projeto é possível 
prosseguir e implementar uma solução para tal. 
 Existem diversas aplicações que podem usufruir de uma funcionalidade de detecção 
e reconhecimento de texto. Essa funcionalidade poderia ser a base de um aplicativo que 
auxilie deficientes visuais em seu dia a dia, informando através de áudios, os textos 
reconhecidos em imagens capturadas pelos seus celulares. 
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 Um outro cenário aonde essas técnicas poderiam ser muito bem aproveitadas seria 
uma aplicação que escaneia documentos, livros, artigos ou qualquer tipo de texto em papel 
em que um usuário gostaria de salvar e compartilhar com outras pessoas. 
 Ainda, considere os dias atuais, onde a maioria das pessoas costumam realizar 
compras online com seus cartões de crédito. Para isso, essas pessoas precisam adicionar o 
número de seus cartões na aplicação em que irá efetuar a compra, o que pode ser um 
processo lento e suscetível a erros. Considerando isso, uma aplicação que através de uma 
imagem do cartão de crédito identifica todos os seus números e já insere esse cartão no 
banco de dados, seria algo que pouparia o tempo dos usuários e agilizaria o processo de 
compra. 
 Em resumo, existem diversos cenários aonde essas técnicas poderiam ser aplicadas 
e fazerem parte de um produto. 
  
4. Conclusões e Futuros trabalhos 
 A primeira conclusão que pode ser evidenciada é que o algoritmo desenvolvido em 
Java tem sua execução com uma performance bem pior quando comparado com o 
algoritmo desenvolvido em C++. O motivo real desse acontecimento não foi investigado, 
até porque não era o intuito desse projeto. No entanto, algumas hipóteses podem ser 
declaradas, como por exemplo pelas diferenças no gerenciamento de memória entre as duas 
linguagens, já que em Java há a necessidade de uma frequente varredura do Garbage 
Collector para alocação e desalocação de memória. Uma outra possibilidade seria o uso de 
das bibliotecas para leitura e processamento de imagens, que eram diferentes em cada um 
dos algoritmos, já que o OpenCV não era utilizado no projeto em Java. 
 Além disso, pode-se concluir também que o algoritmo SnooperText pode ser 
utilizado para detecção de texto em imagens em dispositivos móveis, sendo possível 
verificar que ele oferece uma boa experiência ao usuário, dado que seu processamento 
acontece na ordem de 1 ou 2 segundos em um iPhone, podendo ser combinado inclusive 
com algum algoritmo de reconhecimento de texto. 
 Como trabalhos futuros, algo interessante seria tentar ajustar alguns parâmetros do 
algoritmo para obter uma qualidade maior nas caixas retangulares encontradas nas imagens, 
o que envolveria basicamente um trabalho de experimentação com diversas amostras.  
 Além disso, outra coisa interessante seria aproveitar o esqueleto da aplicação para 
desenvolver realmente um produto, ou seja, um aplicativo que ofereça um serviço através 
do reconhecimento de texto de fotografias. 
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