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Resumo: Neste  artigo é  apresentado um sistema de monitoramento automático de ambientes,  de  
baixo custo,  utilizando apenas a imagem com informação para a determinação da existência do  
movimento. Os resultados obtidos mostram que o sistema é eficiente na detecção de movimentos,  
evitando alarmes falsos devido, entre outros fatores, à variação da iluminação, variação de sombras,  
alteração de background, movimento causado pelo vento. Apenas são gravadas em meio digital as  
cenas com movimento, facilitando a eventual análise dos intrusos. Para indicar o instante no qual  
ocorreu o evento, sobrepõe-se um texto a imagem, e utiliza-se uma moldura em torno do objeto para 
facilitar a identificação do objeto causador do movimento.

Palavras-Chave:  modelagem  de  ambientes,  detecção  de  movimento,  processamento  de  vídeo,  
monitoramento eletrônico de ambientes. 

1. Introdução

A  informação  visual  é  provavelmente  a 
melhor  fonte  usada  pelo  ser  humano  para 
monitoramento  de  ambientes.  Na  primeira 
geração de sistemas de monitoramento por vídeo, 
esta  informação  que  tem  muita  redundância 
espacial e temporal, era processada pelo cérebro 
humano  do  vigilante.  Este  sistema  conhecido 
como  circuito  fechado  de  TV  mostrou  ser  de 
pouca  confiança  ao  longo  do  tempo,  pois  o 
desempenho para a detecção de movimento decai 
rapidamente  quando  o  vigilante  necessita 
observar continuamente um conjunto de câmeras 
(LOPEZ et al., 2006). Para superar este problema 
surgiram sistemas  de  monitoramento  equipados 
com  sensores  infra-vermelho,  nos  quais  a 
detecção do movimento passou a ser automática 
(SAKAI et al., 1995).

Nos últimos anos houve uma grande expansão 
no mercado de equipamento com a capacidade de 
detectar o movimento através sensores externos, 
ou pela própria imagem,  possibilitando assim o 
monitoramento automático e inteligente da cena. 
Nestes  sistemas  a  observação  e  interpretação 
humana  foram  substituídas  por  algoritmos 
computacionais  automatizados  e  inteligentes 
(WANG et al., 2004) (CEDRAS; SHAH, 1995). 
Nesta e em outras aplicações tais como: controle 
de acesso, visão robótica e sistemas de auxílio à 
direção de veículos, a detecção de movimento e a 
segmentação  da  imagem  são  áreas  do 
processamento de sinais, que tem forte apelo de 
uso (WANG et al., 2004).

A  maioria  desses  sistemas  inicialmente 
detecta  o  movimento  com  o  objetivo  de 
segmentar  a  imagem,  separando  o  objeto  em 
movimento  do  fundo  estático.  O 
acompanhamento  da  trajetória  do  objeto  e  a 
gravação das imagens para posterior análise são 
opções  que  também  são  freqüentemente 
implementadas.  O  processo  de  detecção  do 
movimento  normalmente  envolve  tanto  a 
modelagem  do  ambiente,  que  consiste  na 
representação do fundo da imagem (background), 
como a segmentação do objeto em movimento e 
a  sua  classificação  (WANG  et  al.,  2004). 
Alarmes  de  movimento  falsos  podem  ser 
detectados, assim com movimentos existente na 
cena  podem  passar  despercebidos,  dependendo 
das condições de aquisição da imagem, resolução 
da câmera, taxa de quadros, ruído de aquisição, e 
condições  do  ambiente  como  iluminação, 
sombras, vento, reflexos (TOTH et al., 2000).

Este artigo visa descrever a aplicação de um 
método  de  detecção  de  movimento  usando 
somente  o sinal  de  vídeo adquirido.  Elimina-se 
assim o uso de sensores externos,  bem como o 
acompanhamento permanente de um observador 
humano.  Optou-se pelo emprego de câmeras de 
baixo  custo  para  facilitar  o  uso  da  tecnologia 
principalmente  em  ambientes  públicos  como 
escolas,  ginásios,  bibliotecas,  etc.  nos  quais  a 
existência  de  vigilância  tende  a  reduzir  a 
depredação  do  patrimônio,  bem  como  os 
pequenos  delitos.  O  sistema  desenvolvido 
permite  a  geração  de  alarmes  contra  intrusos, 
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bem  como  a  gravação  em  mídia  de 
armazenamento  digital  das  imagens  relevantes 
das áreas supervisionadas.

Na seção 2. são descritos os componentes de 
hardware e software usados no desenvolvimento 
do projeto. Na seção 3 são detalhados os métodos 
usados  na  detecção do movimento,  modelagem 
do ambiente e gravação das imagens. Na seção 4 
são  apresentados  resultados  obtidos  com  o 
sistema desenvolvido. Finalmente as conclusões 
mais relevantes, e propostas de trabalhos futuros 
são pontuadas.

2. Material

Para  o  desenvolvimento  do  projeto  foram 
utilizados basicamente componentes de hardware 
e de software. 

O hardware utilizado foi uma câmera de vídeo 
utilizada para a captura da imagem e computador 
PC para o processamento das imagens. 

Para a aquisição das imagens foram utilizadas 
duas  câmeras  de  vídeo  do  tipo  WebCam.  A 
primeira  (CAM1)  um  modelo  GOTEC  DROP 
CAM  100  da  Leadership  com  resolução  de 
160×120 até 640×480  pixels e  taxa de 10 a 30 
quadros por segundo. A segunda câmera (CAM2) 
usada foi  um modelo PK-333MB da A4TECH, 
com resolução entre 160×120 e 1280×960 e taxa 
de  6  a  30  quadros  por  segundo.  Ambas  as 
câmeras utilizam sensores CMOS de baixo custo, 
e  apresentam  forte  ruído  de  aquisição, 
principalmente  quando  o  ambiente  é  mal 
iluminado,  necessitando  de  uma  filtragem para 
evitar a detecção de falsos movimentos. O uso de 
duas  câmeras  nos  experimentos  visou 
principalmente  comparar  o  seu  desempenho  no 
monitoramento de ambientes internos e externos. 

Na  abordagem  proposta  as  câmeras  foram 
mantida  fixas,  com distancia  focal  e  ajuste  de 
contraste,  cor  e  exposição  à  luz  pré-definidos. 
Em ambiente  externo  foi  usada  a  CAM2,  pois 
esta  possibilitava  uma  melhor  fixação  do 
equipamento para a captura das imagens.  Além 
disso, esta câmera possui uma maior resolução o 
que  permite  a  realização  de  zoom  digital.  Na 
CAM1, o auto-ajuste de branco foi desabilitado, 
enquanto que na CAM2 foi mantida selecionada, 
para  compensar  as  grandes  variações  de 
luminosidade no ambiente externo. 

Para  o  processamento  das  imagens,  foi 
utilizado  um  computador  PC  com  processador 
AMD Seprom 3000+ de 1,81GHz, memória  de 
512 MB, sistema operacional Windows XP, com 
monitor de CRT de 17”, resolução de 1024x768 
pixels e adaptador de vídeo SiS 315 – 32MB.

Os  algoritmos  de  detecção  de  movimento, 

segmentação  da  imagem  e  gravação  do  vídeo 
foram  desenvolvido  em  linguagem  m  com  o 
software MATLAB 2007b.

3. Método Proposto

Imagem e vídeo digital colorido

No processamento digital de sinais um quadro 
ou  uma  imagem  digital  estática  é  representada 
por uma matriz  de  pixels  (menor  elemento que 
constitui  uma  imagem).  Esta  matriz  pode  ser 
bidimensional,  representando  apenas  a 
luminância  (preto  e  branco),  ou  tridimensional 
(imagens  coloridas),  na  qual  cada  plano 
bidimensional  representa  uma  das  cores  do 
modelo de cor aditivo RGB conforme mostrado 
na Fig. (1), ou uma das componentes dos espaços 
de  cores  YCbCr,  Lab,  UVW ou Luv (PRATT, 
2001).  Na  imagem,  cada  pixel  RGB é 
normalmente representado por 8 bits, sendo que o 
valor de cada  pixel  RGB pode variar  entre 0 e 
255.  A  resolução  da  imagem  corresponde  ao 
número de colunas de pixels e o número de linhas 
de pixels contidas na matriz da imagem. 

No sistema proposto é realizada a conversão 
de espaço de cores RGB para o espaço de cores 
YCbCr,  no  qual  a  componente  Y  representa  a 
luminância da imagem e as componentes Cb e Cr 
representam  os  desvios  para  as  cores 
azul/amarelo e  vermelho/verde,  respectivamente 
(PRATT, 2001).

O sinal de vídeo usado consiste basicamente 
em uma seqüência de imagens reproduzidas com 
uma  determinada  taxa  de  quadros,  que  quanto 
maior,  melhor  será  a  percepção  pelo  sistema 
visual  humano  como  sendo  uma  seqüência 
contínua no tempo (PRATT, 2001).

Figura 1. Representação da imagem digital.

Detecção de movimento

A detecção de movimento através de sinais de 
vídeo  tem  como  objetivo  básico  detectar  o 



movimento em ambientes com predominância de 
cenas  estáticas,  ou  seja,  em ambientes  em que 
normalmente não ocorre movimentação (JONES, 
1995)  (PINHEIRO;  LINS,  2007).  A 
implementação da detecção de movimento pode 
ser  feita  através  de  duas  técnicas  principais:  a 
subtração  do  fundo,  que  consiste  na  diferença 
entre  o  modelo  do  ambiente  e  a  imagem atual 
captada;  ou através da diferença temporal  entre 
imagens, que consiste na subtração dos pixels de 
quadros sucessivos (WANG  et al., 2004).  Neste 
trabalho  foram  utilizadas  as  duas  técnicas  na 
detecção do movimento em situações diferentes.

Modelagem do ambiente

Para  a  adequada  detecção  do  movimento  é 
necessário  se  obter  uma  boa  modelagem  do 
ambiente  de  3  dimensões  em uma  imagem  2-
dimensional.  Essa  imagem  é  denominada  de 
fundo e necessita ser constantemente  atualizada 
em um sistema de vigilância, devido às variações 
de  iluminação  e  alterações  da  cena  produzidas 
pela  mudança  de  objetos  que  são 
temporariamente  moveis,  mas  que  uma  vez 
tornados  estáticos  não  devem  mais  ser 
considerados como movimento pelo algoritmo de 
detecção (BROFFERIO et al., 1990). 

(a)

(b)
Figura 2. Ilustração da modelagem do ambiente. 

(a) modificação na cena. (b) alteração da 
iluminação do ambiente.

A Fig. (2a) ilustra um exemplo de alteração de 
cenário,  na  qual  um objeto  estático  que  estava 
incorporado ao ambiente foi  removido da cena. 
Considerando que esta modificação tende a durar 
por muito tempo, ela precisa ser adequadamente 
tratada  para  não  ser  considerada  como 
movimento e resultar na gravação de sucessivos 
quadros de uma cena estática. Apenas o momento 
da  retirada  deve  ser  gravado,  depois  um novo 
fundo de imagem deve ser assumido, pois existe 

uma  diferença  considerável  entre  o  primeiro 
cenário  e  o  segundo.  A  técnica  da  diferença 
temporal  apresentada  na  Fig.  (3),  através  da 
subtração de quadros sucessivos pode detectar a 
inexistência de movimento, implicando na troca 
do fundo. 

Figura 3. Diagrama de blocos da atualização do 
background por diferença temporal.

Segmentação da Imagem

A segmentação da imagem tem como objetivo 
separar da imagem as regiões que correspondem 
a objetos em movimento.  O método utilizado é 
descrito na Fig. (4) e ilustrado na Fig. (5). 

Figura 4. Diagrama de blocos da segmentação do 
objeto através da subtração de background.

Inicialmente se realiza a subtração do quadro 
de imagem atual [Fig. (5b)] da imagem de fundo 
[Fig. (5a)]. A diferença em valor absoluto forma a 
matriz de diferenças, a qual é comparada pixel-a-



pixel com o limiar de ruído determinado para a 
câmera,  resultando  em  uma  matriz  binária  de 
diferenças na qual os valores acima do limiar são 
representados por 1 e abaixo por 0 [Fig. (5c)]. Os 
pixels representados  por  1  são  candidatos  a 
pertencerem a  um objeto  em movimento.  Para 
eliminar  pequenos  ruídos,  os  pixels isolados 
dessa  matriz  são  zerados,  eliminando  assim 
muitas informações irrelevantes, deixando apenas 
as  regiões  que  representam  os  objetos  em 
movimento [Fig. (5d)]. Todo o processamento é 
realizado nos 3 planos de cores Y, Cb e Cr, sendo 
o  resultado  final  a  combinação  desses  planos 
através de uma operação lógica OU pixel-a-pixel. 
A área  contígua  ocupada em número  de  pixels 
iguais a 1 indica a posição exata do objeto em 
movimento.

(a) (b)

(c) (d)
Figura 5. Ilustração da segmentação dos objetos. 

(a) Fundo. (b) Quadro atual. (c) Matriz binária 
de diferenças. (c) Objetos segmentados.

Gravação da imagem.

A determinação de quais quadros devem ser 
armazenados  em  disco  é  feita  através  da 
contagem  de  pixels dos  objetos  segmentados. 
Uma vez determinado que um quadro de imagem 
deve ser gravado, a informação de data e hora é 
sobreposta  a  esta  imagem  de  modo  a  permitir 
posteriormente  saber  quando  o  evento  ocorreu. 
Para facilitar a análise das imagens armazenadas 
por  observadores  humanos,  utiliza-se  uma 
moldura  em  torno  dos  objetos  em  movimento 
conforme  mostrado  na  Fig.  (7c).  A  análise 
humana  das  imagem  gravadas  ou  transmitidas 
não foi dispensada no sistema proposto, uma vez 
que  a  observação  humana  ainda  é  o  processo 
mais  confiável  para  identificação  do  tipo  de 
objeto visual.

O  sistema  além  de  salvar  os  quadros 

detectados  com  movimento,  também  salva  um 
quadro  anterior  e  um posterior  ao  movimento, 
juntamente  com todas  as  trocas  de  imagem de 
fundo. Nos casos em que ocorre a troca de fundo, 
a moldura envolve a imagem inteira.

A  seqüência  de  quadros  com  movimento  é 
armazenada  em  arquivo  com  formato  AVI 
usando o padrão de compressão Indeo5.

4. Resultados

Exemplos  de  resultados  obtidos  para 
monitoramento de ambientes internos e externos 
são mostrados nas Fig. (6) e (7), respectivamente.

Em  ambientes  internos  foram  obtidos  bons 
resultados quanto à diminuição de alarmes falsos. 
Neste caso, devido à iluminação ser constante e 
geralmente ser proveniente do teto, a projeção de 
sombras  tende  a  ser  menor,  afetando  menos  a 
luminosidade.  Apesar  disso,  devem  ser 
consideradas  algumas  situações  que  podem 
causar falsas detecções de movimento, como por 
exemplo  a  mudança  brusca  na  iluminação  do 
local causada pelo acendimento ou desligamento 
de uma lâmpada, ou a abertura de alguma porta 
ou  janela.  Ao  longo  do  tempo  também podem 
ocorrer  modificações  no  ambiente  devido  à 
retirada  ou  colocação  de  objetos  no  ambiente, 
nestes casos estas alterações são detectadas pelo 
sistema e incorporadas ao modelo do ambiente, 
através da troca da imagem de fundo.

Nos  ambientes  externos  também  foram 
obtidos resultados satisfatórios, porém neste caso 
é  necessária  uma  maior  atenção  em  relação  à 
eliminação  de  alarmes  falsos.  As  variações  de 
luminosidade devido à hora do dia ou até mesmo 
variação  das  condições  climáticas,  tais  com  a 
presença  de  nuvens  obscurecendo  a  luz  solar 
afetam  fortemente  o  desempenho  do  sistema, 
produzindo freqüente troca da imagem de fundo. 
Nestes cenários também se está sujeito a ação do 
vento  que  pode  resultar,  por  exemplo,  em 
movimento de folhas, que são movimentos que o 
sistema  não  deseja  detectar.  A  ocorrência  de 
reflexos de luz em superfícies lisas também pode 
gerar variações de imagem que são muitas vezes 
detectadas como movimento. Finalmente deve-se 
levar  em  conta  as  alterações  temporárias  de 
objetos  visuais  tais  como:  móveis,  abertura  de 
janelas e portas, veículos, etc., as quais também 
produzem variações que devem ser incorporadas 
ao modelo de fundo. 

Em termos de capacidade de armazenamento, 
atualmente  o  sistema necessita de  18 kByte  em 
média  para  armazenar  cada  imagem  com 
resolução de 320×240  pixels.  São armazenas as 
mudanças de fundo e os quadros com movimento 



a uma taxa máxima de 3 quadros por segundo. 
Cada arquivo de imagem contém no máximo 200 
quadros,  sendo  nomeado  pela  data  e  hora  do 
primeiro quadro.

(a)

(b)

(c)
Figura 6. Ambiente interno. (a) Imagem original. 

(b) Segmentação dos objetos em movimento. 
(c) Imagem armazenada.

(a)

(b)

(c)
Figura 7. Ambiente externo. (a) Imagem original. 

(b) Segmentação dos objetos em movimento. 
(c) Imagem armazenada.

4. Conclusões e trabalhos futuros

Neste artigo foi descrita a implementação de 
um sistema  de  vigilância  eletrônica  automática 
com detecção de movimento baseado apenas no 
sinal de vídeo. Foram usadas imagens adquiridas 
através  de  câmeras  de  baixo  custo,  com  o 
objetivo de viabilizar  o desenvolvimento futuro 
de um produto barato que possa ser utilizado em 
ambientes  públicos,  principalmente  escolas 
municipais e estaduais.  

Visando facilitar a visualização e análise das 
imagens  por  operadores  humanos,  o  sistema 
apenas  armazena  as  imagens  nas  quais  foram 
detectados  movimentos  significativos.  Como 
resultado,  minimiza-se  também  o  tamanho  dos 
arquivos de armazenamento. Outra conseqüência 
do  uso  do  sistema  é  a  redução  da  fadiga  dos 
vigilantes  encarregados  de  observar  diversos 
monitores de imagem, pois com este sistema, não 
é  mais  necessário  acompanhar  constantemente 
todas as imagens, mas apenas analisar os eventos 
de  movimento  detectados  e  sinalizados  pelo 
sistema.

A  ocorrência  de  falsos  alarmes  devido  à 
movimentação  de  vegetação,  sombras,  variação 
de luminosidade ambiente foi significativamente 
reduzida.  Nos testes iniciais realizados notou-se 
que  a  grande  maioria  dos  movimentos  foi 
detectada  com  sucesso  tanto  em  ambientes 
internos  como  externos.  Situações  nas  quais 
movimentos de pessoas não foram detectados se 
resumem a cenários nos quais as pessoas estavam 
muito distantes da câmera, ou utilizavam roupas 
que se assemelhavam ao fundo da imagem.  Para 
a  validação  completa  do  sistema  ainda  é 
necessário  realizar  alguns testes  de  campo,  nos 
quais diversos movimentos de pessoas precisam 
ser analisados simultaneamente por observadores 
humanos e pelo sistema proposto.

Em  trabalhos  futuros  pretende-se 
implementar  os  algoritmos  de  detecção  e 
compressão em uma plataforma de hardware em 
DSPs  ou FPGAs  (PEDRONI,  2004).  Também 
uma melhor compressão do vídeo reduziria ainda 
mais a capacidade de armazenamento necessária 
para longos períodos de monitoramento, para tal, 
uma implementação de um codificador no padrão 
H.264,  provavelmente  produziria  bons 
resultados.  Em uma próxima etapa,  pretende-se 
integrar  este  sistema  ao  proposto  para  a 
transmissão  de  imagens  através  da  rede celular 
GSM/EDGE  por  SALVADOR  et.  al.  (2008). 
Finalmente  pretende-se  ainda  controlar  o 
movimento  da câmera  a  partir  das  informações 
obtidas  da  imagem,  de  modo  a  acompanhar  os 
objetos em movimento de modo automático.
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