
Resumo 

Pretendia-se com esta tese de mestrado estudar a detecção de movimento 2D em sequências de 

imagens de vídeo, tendo em vista o desenvolvimento de um sistema de monitorização de tráfego 

rodoviário. 

Foram estudados diversos métodos de detecção de movimento e vários sistemas de monitorização 

de tráfego rodoviário. 

Foi desenvolvido um método (AEID - Análise Estatística de Imagens Diferença) que permite efectuar 

a detecção de movimento 2D, no âmbito da análise de cenas de tráfego rodoviário, usando hardware 

de baixo custo. 

Foi desenvolvida uma aplicação em Visual C++ que implementa o método AEID. A aplicação em 

conjunto com um computador IBM_PC compatível, com uma câmara de vídeo e uma placa de 

aquisição de imagem, constitui um sistema que permite efectuar a monitorização pretendida 

analisando simultaneamente informação proveniente de várias vias. 

Esta monitorização consiste na obtenção de vários parâmetros nomeadamente, contagem, débito, 

velocidades, intervalo de tempo entre veículos e classificação dos veículos como pesados ou ligeiros. 

O sistema mostra estes resultados em tempo real e escreve-os num ficheiro, de forma a permitir uma 

análise posterior dos resultados. 

Foi efectuada uma análise dos erros envolvidos na medição dos diferentes parâmetros e foram 

descritas situações que podem levar a falhas na detecção. 

Os resultados obtidos são bons ao nível da detecção e contagem de veículos e da medição do 

intervalo de tempo entre veículos. Quanto à medida das velocidades instantâneas e à classificação 

dos veículos os resultados são fracos devido à baixa resolução temporal do sistema. 

Como conclusão regista-se que o método de detecção de movimento desenvolvido apresenta 

resultados bastante bons (número de veículos detectado em diversas situações e sob diversas 

condições aproxima-se dos 100%) e que o problema da medição de velocidades pode ser 

ultrapassado bastando para isso a utilização de hardware mais rápido que permita uma melhor 

resolução temporal, visto o método usado para estimar este parâmetro ser válido. 

São apresentadas várias sugestões de possíveis extensões deste trabalho. 


