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Resumo: Este trabalho visa mostrar alguns modos para detecção de faces em locais públicos e com 
aglomeração de pessoas, justificando a escolha de um modo específico. Descreve ainda o modo 
como é feita a detecção e demarcação de faces em imagens estáticas através do algoritmo 
implementado. Em seguida apresenta diferentes modos de extração de características faciais para 
posterior comparação com um banco de dados e identificação da face detectada. 
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INTRODUÇÃO 
 
Atualmente a demanda por sistemas capazes 
de aumentar o nível de segurança das 
pessoas e de bens patrimoniais é crescente. A 
segurança pública exige ainda, em processos 
de investigações criminais, o auxilio de 
dispositivos automáticos capazes de 
efetuarem a detecção, rastreamento e 
identificação de faces em imagens com 
aglomerado de pessoas. 
 
Para detecção de faces existem algumas 
técnicas diferentes, como o uso dos 
classificadores de Haar, um tipo de 
transformada wavelet que foi proposta 
inicialmente por Viola e Jones. Uma outra 
técnica se baseia na coloração da pele e sua 
área ocupada. Alguns métodos são menos 
utilizados, como o método de casamento de 
padrões e o que utiliza redes neurais para 
realizar o rastreamento. 
 
Após ser feita a detecção e demarcação da 
face seguimos para a etapa de extração das 
características faciais, que podem ser 
realizadas através dos classificadores de 
Haar, ou através do casamento de padrões 
que pode ser feito por técnicas de 
reconhecimento de bordas como Sobel ou 
operadores Laplacianos, ou ainda por meio da 
aplicação de PCA. Através da extração das 
características faciais podemos fazer uma 
comparação com as imagens individuais 
presentes na base de dados, obtendo assim a 
identificação das faces localizadas na imagem 
original. 
 

 
Figura 1. Detecção de Faces 

 
 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Os primeiros testes foram feitos utilizando 
PCA. Que é a analise dos componentes 
principais da imagem, que consiste em reduzir 
a dimensionalidade dos dados efetuando uma 
análise estatística baseada na variância, e na 
redundância presente dos dados. Aplicando o 
algoritmo na base de dados AT&T obtivemos 
uma taxa de acerto de 90%. São seis 
indivíduos, com dez fotos da face de cada um 
deles. 
 
Já com a base de dados própria,composta por 
dez fotos de 5 indivíduos, sem nenhum 
tratamento, obtivemos acerto médio de 40%. 
Aplicando um filtro para clarear as imagens 
obtivemos uma taxa de acerto de 70%. 
Convertendo as imagens de .jpg para .tif 
obtivemos uma taxa de acerto de 80%. 
 
Para os testes feitos utilizando redes neurais 
obtivemos resultados mais satisfatórios. A 
primeira maneira observada foi aplicando, 
diretamente sobre a base de dados, a rede 
neural. A taxa de acerto foi de 40%. Para 
melhorar a taxa de acerto submetemos as 
imagens à transformada wavelet (filtros de 
Haar), gerando assim as matrizes 
características de cada indivíduo. Obtivemos 
com isso uma taxa de acerto de 75%. Com a 
equalização do histograma das imagens a 
taxa de acerto foi de 87%. 
 

 

 
Figura 2. Filtros de Haar 



 

 

 
Figura 3. Rede Neural RBF 

Para os testes utilizando Wavelet (filtro de 
Haar) seguida de aplicação de uma Rede 
Neural não houve variações quando 
modificamos a luminosidade das imagens, 
ficando claro, assim que esse método é mais 
robusto. 
 
Outros trabalhos apresentam resultados 
semelhantes. Draper chegou a 80% de acerto 
utilizando o método de reconhecimento de 
faces por PCA, já Turk e Pentland alcançaram 
resultados de até 96%. Para o método que 
utiliza redes neurais encontramos, 
freqüentemente, trabalhos que fazem o 
demonstrativo apenas da taxa de erro, como é 
o caso do proposto por Joo, Wu, Lu e Lye, que 
chegou a uma taxa de erro de 1,9% para o 
método que utiliza wavelet seguida de uma 
rede RBF. 
 
Em resumo apresentamos o gráfico a seguir, 
onde mostramos os resultados obtidos em 
nossos experimentos com nossa própria base 
de dados, e alguns dos resultados 
pesquisados (três últimos). 
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Figura 4. Testes de Validação - Resumo Comparativo 

 
CONCLUSÃO 
 
Os melhores resultados são alcançados 
utilizando-se redes neurais. Inevitavelmente, é 
o método de maior custo computacional, tanto 
na fase de treinamento, quanto na fase de 
validação. Também não se pode aplicar a rede 

diretamente sobre a base de dados, deve-se 
realizar a extração dos vetores característicos, 
que “resumem” os dados contidos na imagem, 
retornando uma matriz de dimensões mais 
apropriadas. Existem outros métodos de 
identificação facial, mas que se mostraram 
ineficazes na resolução do problema proposto. 
 
As variáveis externas também influenciam 
bastante, observamos assim a importância de 
uma base de dados de boa qualidade, com 
controle de iluminação e distância focal. O 
reconhecimento de indivíduos pela face requer 
um sistema bastante robusto, e ficaria inviável 
trabalhar com esse tipo de sistema como 
sendo prioritário para reconhecimento 
individual. Outras formas de reconhecimento 
biométrico podem ser usadas anteriormente 
para diminuir o conjunto de indivíduos de 
teste, tornando o reconhecimento facial mais 
eficaz e rápido. 
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