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Reconhecimento Biométrico 
em Selfies I: App Móvel para 

Captura/Registo de Dados   
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1 Objetivos 
 
O número de aplicações que envolvem o reconhecimento biométrico a partir de 
dispositivos móveis (por exemplo: smartphones) tem vindo a crescer 
exponencialmente nos últimos anos, sendo no presente comum fazer pagamentos, ou 
verificar a identidade através deste tipo de tecnologia.  
 
Simultãneamente, alguns dos maiores fabricantes mundiais de smartphones têm vindo 
a incorporar dispositivos de captura de dados biométricos (por exemplo: 
reconhecimento de impressões digitais ou de faces em dispositivos Apple® ou 
Samsung ®). 
 

 

		  
 
Figura 1: Exemplos de captura de imagens faciais em modo “selfie”.  
 
Desta forma, existe cada vez mais interesse em bases de dados biométricos capturados 
a partir de dispositivos móveis, com vista à investigação e desenvolvimento de novos 
algoritmos de reconhecimento. Considerando a portabilidade dos dispositivos, uma 
possibilidade interessante reside na concepção e desenvolvimento de um sistema em 
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que múltiplos utilizadores participam (através dos seus dispositivos), na captura dos 
seus dados biométricos. 
 
Assim, o objetivo deste projeto é o desenvolvimento de uma aplicação móvel 
(compatível com ambientes Android e Apple), capaz de capturar imagens a partir da 
câmera frontal de um smartphone (modo selfie) e de as enviar para um servidor, 
juntamente com informação sobre o correspondente utilizador. 
 
O objetivo é que, assim que a aplicação fique disponível na App Store ou no Google 
Play, múltiplos utilizadores possam cooperar com vista à criação de um grande 
conjunto de dados biométricos, que depois apenas ficarão disponíveis para os 
utilizadores registados na plataforma. 
 
2 Plano de Trabalho 
T1: Análise de sistema: análise de requisitos funcionais e modelação de sistema;   

T2: Criação do modelo de dados;  

T3: Implementação da aplicação mobile; 

T4: Implementação do serviço central de alojamento de imagens; 

T5: Testes e depuramento; 

T6: Escrita do relatório;  

 
3 Requisitos Académicos 
 
 • Interesse pela área de Inteligência Artificial e Análise de dados. 
 
4 Resultados esperados 

• Aplicação computacional 

• 1 relatório de projeto. 

5  Contactos 
Hugo Proença (hugomcp@di.ubi.pt) 

 

 


