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Sistema de análise inteligente de imagem para 

detecção, identificação e seguimento de objectos em 

tempo real em imagens de video 
 

Proposta de Projecto 

 

Orientador: Pedro de Almeida.  

 

 

1 Objectivos 

Este projecto visa o desenvolvimento um sistema de análise de imagens video em 

tempo real capaz de detectar a presença de objectos de interesse nessas imagens, de 

fazer uma identificação preliminar desses objectos, e de fazer a sua marcação e 

seguimento na sequência de imagens video. 

Este trabalho implica estudar o estado da arte, avaliar os limites da  capacidade 

actualmente atingível para os sistemas de inteligência artificial na detecção, 

identificação e seguimento de objectos, seleccionar as ferramentas e bibliotecas 

mais apropriadas para manipulação e tratamento das imagens video, e escolher a 

metodologia a ser usada para processamento inteligente das imagens em tempo 

real.  

A partir dessa base, pretende-se que seja desenvolvido um programa capaz de 

detectar, em tempo real, os objectos de interesse em imagens de video, de 

classificar esses objectos dentro de algumas classes de objectos de interesse, e de 

efectuar a marcação e o seguimento dos objectos identificados na sequência de 

imagens video. O software deve mostrar a informação relevante resultante da sua 

operação (as imagens video, devidamente anotadas). 

 
2 Tarefas a Realizar 

T1 Estudo e compreenção do problema 

T2 Estudo de abordagens concretas para resolver este problema 

T3 Desenvolvimento de um sistema capaz de detectar, identificar e fazer o 
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seguimento dos objectos de interesse 

T4 Escrita do relatório de projecto 

 
3 Cronograma 

T1 0.5 meses  

T2 0.5 meses 

T3 2.5 meses 

T4 0.5 meses 

 

4 Requisitos Técnicos/Académicos 

Competências de programação, e preferencialmente tambem de análise de imagem.  

 

5 Resultados esperados 

Programa capaz de localizar, identificar e seguir objectos de interesse. 

 

6 Elementos de avaliação a entregar 

Para além do relatório, o(a) aluno(a) deverá entregar um programa capaz de 

localizar, identificar e seguir objectos de interesse totalmente operacional, bem 

como documentação para a sua reprodução, manutenção e expansibilidade. 

 

7 Contacto 

Pedro de Almeida (palmeida@di.ubi.pt) 


