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Descrição - Um dos principais objetivos da engenharia moderna é possibilitar a interação 

entre as máquinas e as pessoas ao seu redor. Para tal interação, a detecção de humanos é uma 

tarefa recorrente e fundamental em várias aplicações como robôs autônomos [1], proteção de 

pedestres [2], assistência hospitalar [3], entre outras. Mais especificamente, a detecção de 

humanos em imagens digitais, que consiste em contar e localizar pessoas em imagens digitais 

de cenas cotidianas, é uma das formas mais comuns de execução dessa tarefa. 

A detecção de humanos em imagens digitais é uma tarefa desafiadora dado que a aparência 

humana pode variar amplamente. Variações de dimensão (altura e biótipo), cor e textura 

(roupas e pele), plano de fundo, Iluminação, perspectiva, oclusão são os principais problemas 

encontrados no desenvolvimento de algoritmos para execução dessa tarefa [4]. Além disso, as 

aplicações destes algoritmos exigem execução em tempo real, o que gera mais um desafio que 

é a restrição do tempo de processamento do algoritmo de detecção. 

Porém, como descrito em [5], os detectores considerados como estado da arte em detectores de 

humanos em imagens digitais apresentam considerável taxa de falso positivos (e.g. pedaço de 

plano de fundo erroneamente classificado como humano) que consistem em alarmes falsos. 

Uma possível causa desse tipo de problema é a rara aplicação de extratores de características 

indicadoras de movimento, visto que atualmente a maioria dos detectores utilizam 

características de forma, cor e textura. 

Existem algoritmos capazes de detectar humanos em vídeos digitais que utilizam filtros que 

captam as informações presentes nos movimentos. O detector desenvolvido utilizará 

características indicadoras de movimento em conjunto com as características já altamente 

difundidas na literatura, como o algoritmo ACF. Será utilizado como banco de dados para teste 

um repositório mundialmente difundido da CALTECH e depois será implementado o algoritmo 

no humanóide Tiago (http://tiago.pal-robotics.com). 
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