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1. Motivação

O Brasil hoje contém um grande número de animais em situação vulnerável e os 
métodos atuais de controle dessa situação são inefetivos, sem conseguir corrigir o lado 
do abandono ou aumentar consideravelmente a adoção de animais. Ainda assim, é 
importante ressaltar que apesar de abrigos terem um papel importantíssimo no 
processo, a capacidade disponível nelas se apresenta como o problema a ser atacado. 
Além disso, a perda de animais não tem um procedimento determinado com grande 
eficiência para sua localização: as pessoas costumam colar cartazes pelo bairro ou 
compartilhar em redes sociais, mas grande parte das vezes isso não tem resultado. 

2. Objetivos

A fim de modernizar esses métodos, o PetFinder foi criado visando duas verticais: um 
meio de pesquisa dentre animais para adoção, buscando tornar o processo de adoção 
mais efetivo e liberando a capacidade física disponível em abrigos, e uma plataforma 
de localização de animais perdidos, funcionando como uma comunidade onde 
usuários podem postar animais que perderam ou que encontraram em situações 
vulneráveis, e o sistema se encarrega de fazer o match entre eles.

3. Procura por animal perdido

A vertical de busca de animais perdidos consiste de cadastros tanto de animal que foi 
perdido quanto de animal encontrado na rua, que o usuário acredita ter dono mas estar 
perdido. Em ambos os casos, o usuário terá que preencher informações do animal em 
questão, bem como uma foto do mesmo. Após o cadastro, o PetFinder faz a 
comparação com o banco de dados, considerando tanto a imagem quanto as 
características descritivas, e por fim exibe os cadastros que foram correspondentes.

4. Busca para adoção

A vertical de adoção consiste em uma página para busca, com filtros, de animais 
disponíveis para adoção, na interface de usuário comum, e também consiste de uma 
interface específica para abrigos, em que é possível cadastrar os animais que estão 
abrigando e atualizar o status quando forem adotados. Vale ressaltar também que o 
aplicativo tem como objetivo proporcionar uma comunicação facilitada entre usuário e 
abrigo, sendo que os aspectos legais do processo de adoção ainda devem ser 
realizados entre as partes.

5. Algoritmo de análise de imagens

O parâmetro com maior peso no match de animal perdido é a comparação de suas 
imagens. Para permitir a comparação agilizada durante o match, o processamento da 
imagem é feito durante o cadastro de cada animal. Esse processamento é dividido em 
duas etapas: primeiro, a imagem original é passada pelo Object Detection, utilizando 
modelo treinado pelo time Darknet com o algoritmo YOLO treinado com o dataset 
COCO, que faz a detecção do animal e o recorta. Depois, utilizamos o algoritmo 
GrabCut para fazer o Foreground Extraction, em que se separa o fundo e a frente da 
foto, extraindo o fundo e isolando o animal. Essa imagem final é salva junto com o 
cadastro e é ela que é posteriormente utilizada nas comparações de match.

7. Segurança

Durante todo o desenvolvimento do projeto, os autores tiveram o requisito de 
segurança como uma das prioridades de desenvolvimento. Para garantir que o sistema 
fornecesse segurança para seus usuários foram implementadas funcionalidades, como 
a habilitação de portas específicas para acesso ao servidor, a certificação de conexão 
segura para usuários, um log de rastreamento de pedidos de usuários e o 
armazenamento cifrado de informações sensíveis de usuários.

8. Arquitetura

O diagrama arquitetural do sistema representado abaixo divide o mesmo em três 
frentes: frontend, backend e ferramentas. A arquitetura em questão foi escolhida 
visando a implementação dos requisitos funcionais e não funcionais idealizados pelos 
autores.

9. Conclusões

Após finalizado, o balanço do projeto apresenta um aplicativo com interfaces de 
usuário e abrigo, onde o abrigo pode divulgar seus animais disponíveis para adoção e 
o usuário pode tanto procurar animais para adoção quanto registrar animais que 
perdeu e animais perdidos que encontrou, sempre com o auxílio do algoritmo de 
comparação de imagens para obter resultados mais precisos.

Imagem original Após Object Detection Após Foreground Extraction

6. Algoritmo de comparação de imagem

No cálculo do match entre os animais, é feito primeiro uma pré-seleção e match 
considerando as características escritas dos cadastros, eliminando animais que têm 
características muito diferentes. Depois, os cadastros selecionados passam pela 
comparação de imagem, em que as fotos são convertidas em histogramas (que são a 
tradução da imagem para números que representam a cor) e é conferida a intersecção 
entre eles. Com o valor de match da imagem e o valor de match das características, é 
feita uma média ponderada de para obter o valor de match final entre os animais.


