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OBJETIVOS: 

 

 A marcha (modo das pessoas andarem) é considerada como um novo método 

biométrico para identificar os seres humanos. Uma das diferenças em relação aos outros 

métodos biométricos é que sua métrica pode ser obtida a distância. 

 O estudo da marcha humana com base em seqüências de vídeo vem sendo 

ampliado nos últimos anos devido as necessidades de interpretar os movimentos para 

facilitar a identificação de problemas físicos voltados à biomecânica e a saúde ou também 

aplicados para a área de segurança, vigilância e tecnologia. 

 A partir deste estudo, é possível desenvolver um método que permite a 

identificação de qualquer pessoa pelo modo de andar. Em um cenário público podemos 

analisar pessoas com passos mais lentos, ou apressadas, com os pés para fora, pessoas 

que caminham com o corpo mais curvado, com movimentos diferentes dos braços. Cada 

indivíduo possuí um ritmo diferente. 

 O foco deste projeto está em desenvolver um protótipo de software que possa 

analisar e identificar as pessoas pela sua marcha, e a partir de outras características como 

a conexão entre as extremidades do corpo humano, os ângulos das extremidades ao andar, 

largura, altura, tamanho de membros, movimentos padrões do corpo, como o tamanho do 

passo e a  velocidade. 

 Para que seja possível reconhecer as características de uma pessoa utilizaremos 

uma câmera Kinect. Este tema é continuação de um trabalho de mestrado em andamento. 

 

FERRAMENTAS DE DESENVOLVIMENTO: 

 Computador e câmera Kinect  

 Biblioteca de funções de processamento de imagem OpenCV e S2iLib. 

 

PLANO DE TRABALHO / CRONOGRAMA 

 

Revisão bibliográfica, estudo preliminar: 2 meses 

Escolha de uma abordagem a implementar: 2 meses 

Implantação: 4 meses 

Testes: 2 meses 

Escrita da Dissertação e defesa - 2 meses 
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