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1. Introdução 

 A quantidade de informações geradas nas empresas multiplica-se a cada dia e 

surge a necessidade de organizá-las de maneira que se possa localizar a informação de 

forma eficiente e eficaz. Uma grande porcentagem do capital intelectual está na forma 

de documentos físicos, ou seja, informações desestruturadas que dificilmente podem ser 

utilizadas para gerar conhecimento. Além de estarem sujeitos ao desgaste e a perda do 

papel. 

 A digitalização é uma solução comum para organizar os documentos físicos. 

Contudo, é a fase mais lenta do processo de estruturação das informações. Os papéis são 

convertidos em imagens, e então, são organizados em caixas e indexados em prateleiras. 

As imagens são salvas em dispositivos de armazenamento. Um sistema de 

Gerenciamento Eletrônico de Documentos (GED) é utilizado para controlar o acesso às 

informações podendo ser disponibilizado tanto na Intranet da empresa quanto na 

Internet. 

 Uma vez que o volume de papel é gigantesco, faz-se uso de imagens em preto e 

branco para diminuir o tamanho da imagem, além de uma resolução reduzida. Scanners 

de alta produção são utilizados para o processo de digitalização. Por causa disto, a 

qualidade das imagens são afetadas e podem aparecer ruídos, documentos desalinhados 

e com bordas. Isto prejudica não só a visibilidade quanto o tamanho de armazenagem da 

imagem. 

 A melhoria da qualidade e da produtividade do projeto de digitalização de média 

e alta produção melhora a satisfação do cliente e da empresa prestadora do serviço. O 

processamento do documento digitalizado melhora a qualidade da imagem, bem como, 

reduz o tamanho de armazenamento. O reconhecimento dos caracteres torna-se viável e, 

a partir disso, permite a indexação automática dos documentos, além de agilizar a busca 

por palavras no conteúdo. 
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2. Objetivo 

 O principal objetivo deste trabalho é estudar o estado da arte de algoritmos para 

orientação de documentos digitalizados e propor novos métodos, além de realizar um 

teste comparativo entre os procedimentos existentes. 

 A orientação de documentos digitalizados envolve a análise de documentos de 

diferentes formatos, línguas, cores, estado de degradação e resoluções da imagem e 

então, localizar características na imagem que possibilite a detecção automática da 

orientação do documento. 

 Esta é uma fase crítica para o reconhecimento de caracteres (OCR). Estudos 

realizados [26] mostram que os softwares de OCR são sensíveis ao desalinhamento do 

documento. 

 Este é um problema clássico na análise de documentos digitalizados e possui 

uma vasta literatura [1-25]. Vale a pena ressaltar que o documento pode estar 

rotacionado de 0º a 360º graus e um método de orientação deve ser capaz de detectar a 

rotação do documento em qualquer ângulo. 

3. Metodologia 

 A velocidade e a precisão são fatores críticos a serem levados em conta para a 

formulação dos algoritmos, isto devido ao volume de imagens a serem processados e 

devido a sensibilidade dos softwares de OCR. 

 A execução do trabalho desta pesquisa envolverá o desenvolvimento de uma 

biblioteca com os algoritmos implementados. Para isto será necessário: 

• Estudar algoritmos existentes para pré e pós-processamento; 

• Estudar algoritmos existentes de orientação de documentos digitalizados; 

• Desenvolver novos algoritmos de orientação de documentos digitalizados; 

• Realizar benchmark dos algoritmos desenvolvidos e já existentes para validação 

e comparação dos métodos. 
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4. Equipe Técnica e Respectivas Atividades 

 Os membros da equipe técnica para o desenvolvimento deste trabalho são: 

• Rafael Dueire Lins – Professor do Departamento de Eletrônica e Sistemas da 

UFPE. 

Atividades: Orientação do estudo. 

• Bruno Tenório Ávila – Aluno do curso de graduação de Bacharelado em 

Ciências da Computação da UFPE. 

Atividades: Estudo e desenvolvimento de algoritmos; 

                   Implementação e verificação dos algoritmos; 

                   Desenvolvimento de softwares específicos; 

                   Elaboração de relatórios. 

5. Cronograma de Atividades 

 O cronograma das atividades obedecerá ao especificado na tabela a seguir: 

 

Junho Julho Agosto 
Descrição 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Estudo do estado da arte             

Desenvolvimento de novos 
algoritmos             

Implementação de algoritmos 
existentes             

Realização do benchmark             

Desenvolvimento do relatório             

Preparar apresentação oral             
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6. Resultados Esperados 

 O desenvolvimento e validação de novos algoritmos de detecção automática de 

orientação de documentos digitalizados. A construção de uma biblioteca com os 

algoritmos estudados e propostos de modo a possibilitar um benchmark dos diversos 

métodos de orientação de documentos digitalizados segundo a performance e precisão. 
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