
Sumário  

Nesta tese é proposta uma metodologia para a análise de movimento em imagens monoculares 

adquiridas com uma câmara fixa. Apresentam-se alguns conceitos relacionados com a percepção 

visual e a sua transposição para sistemas computacionais e discutem-se alguns dos problemas e 

objectivos dessa tarefa. Identificam-se as fases fundamentais para a caracterização do movimento 

em imagens e efectua-se um estudo de métodos para essa caracterização. Neste âmbito faz-se uma 

análise de técnicas para a detecção, medição e caracterização de movimento, bem como para a 

detecção de orlas de intensidade - uma característica importante das imagens. Apresenta-se a 

concepção e desenvolvimento de uma metodologia de análise do movimento de um objecto num 

meio estático captado por uma câmara fixa e implementa-se essa metodologia num sistema versátil 

para a caracterização do movimento no plano de formação das imagens. A metodologia proposta não 

utiliza modelos descritivos para objectos que possam estar presentes nas imagens e, como tal, pode 

ser generalizada a várias aplicações, sendo a caracterização do movimento essencialmente 

bidimensional. O sistema foi testado em imagens de cenas reais com resultados satisfatórios.  

Abstract  

In this thesis, I present a methodology for the analysis of motion in monocular image sequences 

captured with a fixed camera. Some of the concepts related to visual perception and its transfer to 

computer systems are discussed, as well as, some of the problems and goals of this task. The 

fundamental phases for the characterization of motion in images is identified and a study of methods 

for such characterization is performed. Within this scope the techniques for the detection, 

measurement and characterization of motion are analysed. Edge detection techniques are also 

considered, since they are one of the most important features in images. The design and development 

of the methodology for the analysis of an object's movement on a static background captured by a 

fixed camera is presented and implemented on a flexible system for the characterization of motion in 

the image plane. The proposed methodology does not use descriptive models for the objects shape or 

structure and, therefore, may be used in several different applications to obtain a bidimensional 

quantified charaterization of motion. The system was tested on image sequences of real world scenes 

with satisfactory results.  


