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Reconhecimento Biométrico 

em Selfies II: Módulo de 
Deteção de Faces  

  
 

Proposta de Projeto 
 

Orientador: Hugo Proença 
 
 

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 presentemente comum fazer pagamentos, 
ou comprovar 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, pode-se pensar na existência de aplicações móveis que – para os 
utilizadores registados no sistema – permitem a captura e envio de dados biométricos 
capturados em modo selfie para um sistema centralizado, que depois disponibiliza 
esses grandes volumes de dados com vista ao desenvolvimento de novos algoritmos 
de reconhecimento. 
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No entanto, como medida de segurança/qualidade do sistema, torna-se fundamental 
garantir que as imagens enviadas pelos utilizadores contêm efetivamente faces, e não 
outro tipo de objeto qualquer. Assim, o objetivo deste projeto é o desenvolvimento de 
um sistema que analise automaticamente as imagens recebidas a partir dos 
dispositivos de captura de dados biométricos (smartphones) capaz de distinguir entre 
as que contêm faces humanas (válidas), e as que contêm qualquer outro tipo de 
objetos (inválidas).  
 

 
Figura 2: Exemplo de um módulo de deteção de faces  
 
De seguida, as imagens consideradas inválidas deverão ser colocadas numa fila, à 
espera de validação final de um operador humano, momento a partir do qual serão 
apagadas do sistema. 
  
2 Plano de Trabalho 
T1: Estudo de métodos de deteção de faces em imagens; 

T2: Implementação da abordagem escolhida; 

T3: Testes e depuramento; 

T4: Escrita do relatório;  

 
3 Requisitos Académicos 
 
 • Interesse pelas áreas de Inteligência Artificial e de Análise de dados. 
 
 
4 Resultados esperados 

• Aplicação computacional 
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• 1 relatório de projeto. 

 

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


