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Resumo—Many real-world problems and competitions, such
as RoboCup @Home, require that fully autonomous robots
complete tasks inside a house. One such task requires that robots
search for specific objects inside a house. Given the search space
size, such operations can require significant computer resources.
To avoid using expensive object matching operations within the
entire space, we propose the use of saliency methods and color
matching to discard regions which are unlikely to contain the
desired object. Our results indicate that over 98.4% of the image
search regions could be safely discarded, reducing the number of
operations that have to be performed to find the desired object.
Furthermore, after non-max supression, in average, only two
regions remained per image.

I. INTRODUÇÃO

Explorar ambientes domésticos em busca de objetos é uma
tarefa computacionalmente intensa. Isso, em parte, decorre da
necessidade de utilizar um detector de objetos em cada nova
região. Considerando a questão do amplo espaço de busca
somada ao alto custo computacional da detecção de objetos,
temos que esse processo pode levar uma quantidade proibitiva
de tempo para ser concluído.

Muitos trabalhos recentes exploraram o tema de redução ou
caracterização do espaço de busca em imagens. A utilização
de informação contextual em [1] permitiu determinar quais
regiões são mais prováveis de conterem carros, bicicletas e
pedestres. Outra abordagem, por [2], separa uma imagem
em três categorias distintas: céu, objetos verticais e chão;
permitindo selecionar apenas certas sub-regiões para análise.

Dado esse cenário, este trabalho busca explorar o uso de in-
formações de saliência e informações visuais de cor do objeto
buscado para limitar o número de regiões a serem analisadas
por detectores de objeto. Com essa redução, espera-se obter,
por exemplo, uma exploração mais rápida do ambiente no qual
um robô autônomo está inserido. ‘ Métodos de saliência são
capazes de perceber quais regiões numa imagem “chamam
mais atenção”, ou seja, que objetos se destacam numa cena.
Para atingir esse objetivo, métodos de saliência podem ser
utilizados. Em [3], a saliência é calculada a partir da distância
em relação à média de cor no espaço LAB para determinar a
saliência de uma região. Outra abordagem é mostrada em [4],
na qual os canais de cor, intensidade e tempo são utilizados

para determinar regiões salientes a partir de uma transformada
de Fourier Quaternião.

O cálculo da saliência para redução do espaço de busca
é justificado por ser um método rápido, eficiente e que não
requer treinamento. Assim, com nenhuma ou poucas modifi-
cações é possível adaptar métodos de saliência para diferentes
situações. Entretanto, é importante salientar que os métodos
atuais de detecção de saliência são incapazes de limitar a busca
para apenas características específicas de certos objetos.

Para permitir a análise de características específicas do
objeto buscado, analisar o padrão de cor do objeto de interesse
pode permitir comparar e filtrar regiões com uma distribuição
incompatível com a do objeto buscado. Um exemplo de aplica-
ção desse tipo de solução é na filtragem de pele, realizada em
[5] utilizando uma série de regras empíricas para determinar
em que parte do espaço RGB a pele normalmente se encontra.
Porém, de acordo com [6] abordagens empíricas tem uma
desvantagem em relação a métodos automáticos de geração
de filtros de cor, como [7].

O restante deste trabalho foi dividido em quatro seções,
a Seção II delineia os principais métodos de saliência e suas
aplicações. A descrição da solução para minimizar o espaço de
busca é descrita na Seção III. Por fim, a análise de resultados
e a conclusão são descritas, respectivamente, nas seções IV e
V

A. Desafios da Busca de Objetos

Ao lidar com detecção de objetos utilizando visão compu-
tacional, diversos fatores devem ser levados em consideração,
como:

1) Iluminação: que causa variação na tonalidade das
cores e afetam também a percepção da forma do
mesmo.

2) Semelhança entre objetos: objetos de cores e formas
semelhantes que geram falsos positivos.

3) Profundidade: a inserção do objeto em diferentes
planos de percepção.

4) Visão Parcial: captar apenas uma parte do objeto
procurado.

5) Translação: rotação do objeto na imagem.



Esses fatores, quando observados em um cenário domés-
tico, como o da RoboCup @Home, apresentam um desafio
ainda maior. A competição @Home lida com robôs autônomos
dotados de interfaces intuitivas como: linguagem, gestos e exi-
bição visual para prover a interação homem-máquina. Sendo a
maior competição anual a nível internacional envolvendo robôs
de serviço autônomo. A RoboCup @Home tem como objetivo
promover a interação natural entre robôs e humanos. Com o
intuito de viabilizar a utilização desses robôs para auxiliar
na vida cotidiana das pessoas. Um ambiente real é utilizado
como cenário para as competições, com um maior enfoque
nas área de convívio doméstico. Porém, o intuito final é evoluir
gradualmente as soluções criadas para envolver outras áreas da
vida cotidiana, como supermercados, parques, ruas e demais
localizações de convívio publico.

Esses desafios demandam a utilização de técnicas robustas,
invariantes à rotação e translação do objeto, como [8] e [9].
Entretanto, o tempo gasto para localização de um objeto
utilizando esses métodos pode ser substancial, ainda mais
quando se considera a extensão da região de busca. De modo a
minimizar este impacto, uma das possibilidades é determinar
regiões que possuam maior possibilidade de conter o objeto
buscado, acelerando o processo de localização. Uma outra
vantagem da seleção de regiões consiste na possibilidade de
evitar falsos positivos, ao descartar regiões que um detector
de objetos poderia incorretamente considerar como potenciais
objetos de interesse.

II. DETECÇÃO DE REGIÕES SALIENTES

O sistema visual humano pode ser divido em duas etapas
[10]

1) A primeira etapa é rápida, paralela e genérica, de-
tectando regiões que chamam mais atenção numa
imagem;

2) A segunda etapa é dependente de tarefa, lenta e serial;
sendo responsável por processar as regiões escolhidas
na etapa anterior.

Essa formulação é importante, pois permite à nossa li-
mitada capacidade cognitiva se concentrar em regiões mais
relevantes do estímulo visual. De maneira similar, a detecção
de regiões salientes em Visão de Máquina pode permitir a
um sistema determinar quais regiões são mais relevantes em
uma imagem digital. Assim, a detecção de saliência pode
ser aplicada no contexto de segmentação não supervisionada
de objetos [11], geração de miniaturas para imagens [12] e
redução do espaço de busca [13].

Diversas abordagens podem ser adotadas para detecção de
regiões salientes em imagens. Em [10] e [14] a saliência de
uma região é determinada de acordo com seu contraste (ou
dissimilaridade) em relação à sua vizinhança local. Particular-
mente, [14] define a dissimilaridade entre dois pontos I(i, j)
e I(p, q) numa imagem como

d((i, j)||(p, q)) , log
I(i, j)

I(p, q)
, (1)

onde , denota “definido como”, enquanto d(·||·) é a função
de dissimilaridade.

Por outro lado, alguns métodos determinam a saliência de
uma região com base na raridade desta região em relação ao
restante da imagem (raridade global), como em [15] e [16].
Em particular, [16] define a saliência de uma região como a
distância média de um pixel em relação à média global no
espaço de cor LAB

Sa(x, y) = ||Iπ − I(x, y)||2 , (2)

onde Iπ é a média dos pixels da imagem, I(x, y) é o valor do
pixel na posição (x, y) e || · ||2 representa uma normalização
L2.

Além das abordagens globais, a saliência também pode ser
detectada com base em informações extraídas do domínio da
frequência. Uma das primeiras abordagens busca singularida-
des estatísticas na distribuição do espectro de potência de uma
imagem [17].

Em [4] informação espaço-temporal é utilizada para cal-
cular regiões salientes no domínio da frequência, método
denominado de Phase Quaternion Fourier Transform (PQFT).
A saliência no PQFT é calculada a partir de quatro canais,
sendo dois de cor, um de intensidade e um temporal. Para
imagens estáticas este último canal pode ser ignorado. Estes
canais são utilizados na transformada Quaternião de Fourier,
onde o mapa de saliência SPFT é obtido com

D(f) = F(I(x)) (3)
P(f) = P (D(f)) (4)

SPFT(x) = g(x) ∗ F−1[exp (i · P(f))]2 (5)

dado que F denota uma transformada de Fourier, g(·) é um
filtro Gaussiano bidimendinal e P(f) representa a informação
da fase do domínio da frequência.

III. REDUZINDO O ESPAÇO DE BUSCA

Ao buscar certos objetos em um ambiente extenso, muito
tempo pode ser dedicado a regiões pouco promissoras. Para
minimizar esse tempo, propomos a utilização de técnicas de
detecção de saliência e de padrões de cor para determinar quais
regiões tem maior probabilidade de conter o objeto buscado.

Para os testes realizados daqui em diante utilizaremos um
conjunto de dados com doze imagens panorâmicas de tamanho
médio de 4800 por 1200 pixels. A motivação para a escolha de
imagens com esta resolução e outras informações pertinentes
ao conjunto de imagens escolhido serão descritas na Seção IV.

A. Organizando regiões de acordo com saliência

Métodos de saliência são capazes de determinar o quanto
uma região se destaca em relação às demais. Esses métodos são
genéricos no sentido de que não precisam ser substancialmente
adaptados para as particularidades de cada objeto. Assim,
dada uma imagem de entrada, um cálculo de regiões salientes
pode ser realizado para determinar que regiões devem ser
descartadas antes de análises posteriores.

O resultado da aplicação de um método de saliência é uma
imagem de intensidade no qual regiões de maior intensidade
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Figura 1: Comparação entre métodos de saliência mostrando
a relação entre número de janelas escolhidas para a próxima
etapa com número de objetos perdidos (ao longo do conjunto
de dados inteiro). Quanto mais perto da origem melhor.

representam regiões de alta saliência. Em nossa solução, o
mapa de saliência é calculado a partir de uma imagem de
entrada com 30% do tamanho original. Isso pode ser feito pois
tanto a saliência quanto a etapa posterior não requerem infor-
mações detalhadas sobre bordas de objetos, como acontece em
[18]; permitindo assim acelerar a execução do algoritmo.

A partir do mapa de saliência então, aplicamos uma janela
deslizante com tamanho de n por m pixels ao longo da imagem
reduzida em busca de regiões que possuam uma saliência
média maior que um valor k. O valor de k é determinado
empiricamente a partir de um conjunto de treino. Para acelerar
o cálculo da saliência média na janela, calculamos a imagem
integral do mapa de saliência, esta técnica, descrita em [19],
permite o cálculo do valor total de uma determinada região
retangular em tempo constante. Assim, para cada janela com
uma pontuação acima do limiar k marcamos então essa região
para a etapa posterior de correspondência de cor da região com
a do objeto buscado, descrita na Seção III-B.

Um dos desafios desta solução é a escolha do método
de saliência adequado. Diversos métodos de saliência foram
considerados para esta tarefa, dentre eles destacamos [3], [17],
[15] e [4]. Para avaliar qual método é mais adequado fixamos
um tamanho de janela padrão (no caso 64 por 64 pixels), para
determinar, em média, quantas janelas cada método poderia
descartar sem descartar incorretamente regiões que contêm
o objeto de interesse. Os resultados, apresentados na Fig. 1,
indicam que o método de [4] obteve o melhor desempenho,
sendo capaz de eliminar 88% das janelas sem descartar incor-
retamente nenhum objeto, ou seja, sem deixar de incluir pelo
menos três janelas que contêm o objeto de interesse buscado na
imagem. Nesse caso, uma janela A1 contêm o objeto quando

A1 contém o objeto ⇐⇒ A1 ∩A2

A1 ∪A2
≥ 0.5 , (6)

onde A1 é um retângulo detectado e A2 é a anotação do objeto.

O tamanho de janela varia de acordo com o objeto es-
colhido. Observando que para os testes realizados o objeto
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Figura 2: Relação de tamanho da janela com o número de
janelas escolhidas para a próxima etapa com número de objetos
perdidos (ao longo do conjunto de dados inteiro). Quanto mais
perto da origem melhor.

escolhido foi uma lata de cor vermelha, testamos diversos
tamanhos de janela para determinar o valor mais apropriado,
no caso 64 por 64 pixels. Os testes são mostrados na Fig. 2.

B. Filtrando janelas a partir da cor

A partir das janelas selecionados pelo método de saliência,
descrito na Seção III-A, é possível ter uma aproximação das
regiões que podem conter o objeto de interesse. Entretanto, o
número de janelas ainda é significativo demais para possibilitar
uma redução substancial na região de busca.

No âmbito da detecção de objetos, podemos diferenciar
o objeto buscado dos demais considerando diferenças de
aspectos como: cor, formato e textura. Em um ambiente do-
méstico, certos objetos podem ser parcialmente determinados
de maneira rápida a partir do seu padrão de cor. Apesar da
cor não permitir, em isolamento, um índice alto de confiança
em relação ao objeto encontrado, esta pode permitir uma
redução maior da região de busca. Essa redução pode tornar
possível a utilização de um algoritmo de busca mais robusto
em um número reduzido de regiões. Para este fim, a técnica
de rastreamento empregada neste trabalho compara cada janela
selecionada na etapa anterior (utilizando saliência) com o
padrão de cor determinado para o objeto buscado. Este padrão
de cor foi calculado a partir das várias amostras do objeto
de interesse e suas cores mais recorrentes (no formato HSV).
Por fim, um histograma bidimensional é criado contendo o
padrão de cor do objeto de interesse e outro é calculado
individualmente para cada janela a ser comparada. Para a
divisão da cromaticidade da matiz e saturação foi utilizado
respectivamente a quantidade de 30 e 32 bins. Sendo que a
matiz possui variação de 0 a 180 e a saturação de 0 a 255.

A partir destes histogramas a comparação do padrão de cor
do objeto com a janela atual é realizada a partir do método de
interseção de histogramas, descrito em [20]. A distância entre
os dois histogramas pode ser calculada como



Figura 3: Imagens de entrada para teste de correspondência de
cor.

d(H1,H2) =
∑
I

min(H1(I)(I),H2(I)) , (7)

onde HI representa o bin I do histograma H .

Dessa maneira, janelas da imagem que possuem baixa
correspondência de cor em relação ao objeto buscado são
descartadas. Ao fim, restam apenas as regiões que possuem,
ao menos em parte, as cores de interesse contidas no objeto
buscado. Os resultados obtidos com essa abordagem estão
relacionados ao nível de equivalência entre os pixels de cor
análoga ao padrão de cor do objeto buscado e o da janela atual.
Para a identificação do parâmetro ótimo é feita a comparação
entre o padrão do objeto de interesse com ele mesmo, obtendo
assim o valor máximo de similaridade. A segunda análise
considera a similaridade entra a imagem base com a imagem
de entrada. Ao final do procedimento é retornado um valor
entre zero e um, onde o um representa o nível de similaridade
máximo. Na Fig. 3 e 4 podemos constatar os resultados
obtidos.

C. Determinando regiões escolhidas

Com regiões que não são salientes e também as que não
possuem o padrão de cor do objeto buscado descartadas, as
janelas restantes representam as regiões mais prováveis de
conter o objeto de interesse. A detecção da saliência foi
aplicada primeiro, pois sua execução é substancialmente mais
rápida que a correspondência de cor, permitindo reduzir o
tempo total de processamento de uma imagem.

Após aplicação das duas etapas, o número de janelas ainda
pode ser diminuído, a partir da aplicação de uma técnica
denominada de supressão não-máxima. Esta técnica agrupa
janelas vizinhas reduzindo ainda mais o número de regiões
escolhidas.

Com o final do processo, as regiões escolhidas podem
passar por um processamento mais intenso utilizando técnicas
que levam em considerção forma ou textura para determinar
se o objeto corresponde ao procurado. Outra ação possível
é programar o robô autonômo para navegar na direção das

Figura 4: Nível de correspondência entre cor buscada e cor
treinada, calculada para cada imagem (eixo x) mostrada na
Fig. 3. Resultados foram normalizados no intervalo entre zero
e um.

regiões de interesse para aumentar o detalhamento do objeto
e melhorar confiança na detecção. Também é importante res-
saltar que, em certos ambientes menos caóticos, esse processo
de filtragem utilizando saliência e cor pode ser suficiente para
detectar o objeto de interesse, o que permite uma detecção
robusta à rotação. Entretanto, para obter detecção de objetos
que possuam tamanhos muito distintos, vários tamanhos de
janela devem ser utilizados, sendo o resultado final combinado
em apenas uma imagem.

Para pessoas ou para objetos que possuem um padrão
de cor muito variável (como pessoas que variam em cor de
pele, roupas, etc.) esta técnica em isolamento pode não ter
resultados satisfatórios. Este tipo de situação requer algoritmos
mais centrados na forma (ou textura), como [18] e [19].

IV. TESTES E RESULTADOS

Para avaliar a técnica apresentada, escolhemos doze ima-
gens panorâmicas de tamanho médio de 4800 por 1200 pixels.
Imagens grandes foram escolhidas porque permitem avaliar a
técnica num ambiente contendo diversos objetos; além disso,
o grande tamanho das imagens torna o custo computacional
associado à aplicação de outras técnicas de detecção muito
alto. As imagens foram obtidas de um ambiente doméstico,
contendo imagens de sala, cozinha e quarto, sendo que cada
uma delas contém ao menos um objeto de interesse, nesse caso
o objeto escolhido foi uma lata vermelha.

Para a verificação objetiva dos resultados apresentamos
dois testes distintos:

1) número de janelas selecionadas em relação ao número
de objetos incorretamente descartados

2) testes de casos especiais (baixa iluminação, oclusão
parcial, etc)

A. Janelas selecionadas

Na Seção III-A percebeu-se que a saliência foi capaz de
selecionar, em média, apenas 12% das janelas para proces-
samento posterior sem perda de objetos. Vale-se notar que é



Janelas Selecionadas Objetos Perdidos

12% 0
7% 30%
3% 50%

Tabela I: A relação média para saliência entre janelas selecio-
nadas e objetos perdidos.

Janelas Selecionadas Objetos Perdidos

1.6% 0
0.8% 30%
0.4% 50%

Tabela II: A relação média da correspondência de cor entre
janelas selecionadas e objetos perdidos.

possível diminuir ainda mais o número de janelas ao custo de
alguns objetos perdidos. Assim, para a etapa de saliência essa
correspondência é mostrada na Tabela I. Caso uma detecção
mais rápida seja necessária, é possível utilizar um limiar k
maior, descartando mais janelas por consequência.

Em média, para a segunda etapa, teremos 12% das janelas
restando por imagem. Esta nova etapa calcula a relação entre
a cor de cada uma destas janelas com a do objeto de interesse.
Nesse caso, para obter uma seleção sem perda de objetos
cerca de 1.6% das janelas foram selecionadas. De maneira
similar à saliência, o limiar de correspondência também pode
ser alterado para dimimuir ainda mais o número de regiões
selecionadas, mostrado na Tabela II.

Por fim, a supressão não-máxima é aplicada, onde retân-
gulos próximos são agrupados e as regiões que restaram são
selecionadas para exploração. O resultado final das três etapas
é apresentado na Fig. 5.

B. Casos particulares

Para avaliar as limitações do algoritmo, cinco imagens
panorâmicas contendo o objeto de interesse em situações
diferenciadas, exemplificado na Fig. 6, foram testadas. As
imagens abrangem: condições normais, oclusão parcial, ilumi-
nação média e iluminação baixa. Para estes testes, o algoritmo
utilizou os parâmetros já definidos na Seção III.

A execução do método nesse conjunto mostrou que a
saliência do objeto alvo em situações de iluminação baixa é

(a) Exemplo I (b) Exemplo II (c) Exemplo III

Figura 6: Exemplos de imagens utilizadas para testar o algo-
ritmo em diferentes situações. Imagens recortadas para mostrar
apenas o objeto de interesse.

Cena Saliência CC

Condições normais Objeto Encontrado Objeto Encontrado
Oclusão Parcial Objeto Encontrado Objeto Encontrado
Iluminação Média Objeto Encontrado Objeto Descartado
Iluminação Baixa Objeto Descartado -

Tabela III: Pontos de falha para diferentes cenas para saliência
e correspondência de cor (CC).

bastante fraca. Por outro lado, a saliência se mostrou capaz
de selecionar a região de interesse tanto em situações de
iluminação média quanto em casos de oclusão parcial. A
correspondência de cor se mostrou mais sensível à iluminação
média e baixa. De maneira similar à saliência, a oclusão parcial
não afetou substancialmente o desempenho de detecção do
algoritmo. A Tabela III relaciona as cenas com os pontos de
falha da saliência e correspondência de cor.

V. CONCLUSÃO

Este trabalho utilizou saliência e correspondência de cor
para determinar quais regiões são significativas o suficiente
para justificar serem exploradas por um algoritmo de detecção
mais robusto ou robô autônomo. Apesar de ter sido testado
num contexto próximo ao da competição RoboCup @Home,
acredita-se que esta técnica pode ser generalizada para outras
aplicações.

Os resultados indicaram que o número de regiões buscadas,
em média, foi reduzido para 12% na primeira etapa (saliência),
o filtro de cor da segunda etapa reduziu para apenas 1.6% de
janelas em relação ao total, sendo que em ambos os casos
nenhum objeto de interesse deixou de ser incluído na região
de busca. Entretanto, é importante realçar que caso o objeto de
interesse não esteja saliente o suficiente na imagem (por baixa
iluminação, por exemplo), é possível que ele seja excluído
da região de busca. Por fim, na etapa final, o processo de
supressão não-máxima foi capaz de reduzir o número de
regiões em uma imagem para, em média, dois.

Nos trabalhos futuros pretendemos adicionar mais dados
sobre o objeto buscado, para permitir uma diminuição ainda
maior no número de regiões eliminadas. Entre esses dados po-
demos incluir informações sobre forma, textura e contexto de
posição, ou seja, onde normalmente esse objeto é encontrado.
Adicionalmente, a integração de um detector de objetos será
realizada para concluir o ciclo de indentificação de regiões.
Com isso, espera-se que essa solução possa ser utilizada em
aplicações que utilizam ou dependem de uma detecção rápida
de regiões importantes.
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