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1. Contexto 
 

A quantidade de imagens geradas por câmeras de vigilância nunca foi tão 
grande. Por questões de segurança, hoje, muitas residências e grande parte dos 
estabelecimentos comerciais são filmados 24 horas por dia. Porém, as imagens geradas 
pelos sistemas de vigilância são subutilizadas, visto que normalmente são 
armazenadas e analisadas somente quando necessário ou precisam de fiscalização em 
tempo real. Deste modo, percebe-se que a maioria de tais sistemas são desprovidos de 
inteligência, pois não possuem nenhum tipo de processamento capaz de extrair 
informações de forma automática. 
 

Com a evolução das técnicas de processamento de imagens, vem sendo possível 
extrair, em tempo real, informações cada vez mais relevantes de imagens de vídeo. 
Deste modo, as imagens capturadas por câmeras de vigilância são capazes de prover 
uma grande quantidade de informações sobre o ambiente em que estão localizadas. A 
análise do fluxo de veículos em uma rodovia, a identificação de pessoas e a análise 
comportamento humano são algumas das aplicações possíveis. 
 

Outra aplicação, que é de interesse dos estabelecimentos comerciais, é permir 
conhecer melhor os hábitos dos seus clientes. Determinar a quantidade de pessoas 
dentro de um estabelecimento, fazer um levantamento estatístico de ocupação de 
acordo com o horário, dia da semana e época do ano ou analisar quais regiões são mais 
visitadas, são algumas informações de interesse. Com base nessas e outras 
informações, é possível melhorar a segurança do estabelecimento e atender melhor as 
necessidades dos consumidores. 
 

Uma maneira eficiente de obter tais informações é agregando valor às imagens 
capturadas pelo sistema de vigilância, através de um sistema de contagem de pessoas. 
Assim, é possível realizar análises estatísticas e estudos que permitem extrair os dados 
necessários para construir sistemas que possam prover as informações citadas 
anteriormente. 
  

Para tal, é necessário desenvolver um sistema capaz de analisar imagens de 
vídeo e identificar objetos em movimento, classificá-los como sendo ou não pessoas e 
então rastreá-los, para determinar a quantidade de pessoas em uma dada região da 
imagem. 
 

  



2. Objetivos 
 

O objetivo central deste trabalho é o de desenvolver um sistema capaz de 
rastrear e contar pessoas em imagens de vídeo. Para tal, será necessário um estudo de 
diversas técnicas envolvidas nesse processo. As principais delas estão relacionadas 
com a detecção de blobs, a classificação e rastreamento de objetos. 

 
Os blobs são objetos brilhantes sem formato definido que surgem após a 

aplicação de alguma técnica de detecção de blobs [1,2]. Já a etapa de classificação, 
consiste em verificar quais dos blobs detectados são pessoas [3]. Por fim, a etapa de 
rastreamento [4,5] servirá para verificar a quantidade de pessoas que entraram ou 
saíram de uma determinada região da imagem. 
 

Porém, muitas dificuldades surgem durante esse processo. Problemas de 
oclusão, no posicionamento das pessoas e até mesmo as roupas interferem no resultado 
de um sistema como este. 
  



3. Cronograma 
Abaixo se encontra o cronograma das tarefas envolvidas no desenvolvimento 

deste trabalho de graduação. 

  

  Março Abril Maio Junho Julho 

Pesquisa bibliográfica e definição do escopo                    

Definição das atividades                    

Desenvolvimento                     

Elaboração do relatório                    

Elaboração da apresentação                    
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