
No Brasil os processos investigativos e de busca ainda estão aquém de muitos outros países 
no mundo. De acordo com dados da Polícia Federal apenas 6% das investigações em busca 
de suspeitos foram solucionadas em 2012. A situação se torna pior quando comparada com a 
comunidade internacional. Nos Estados Unidos, o número de casos solucionados gira em 
torno 65%. Na França, 80% e na Inglaterra, 90%. Órgãos como a POLINTER (Polícia 
Interestadual), que trabalha na busca por pessoas desaparecidas, possuem recursos limitados 
para utilizar, de forma eficiente, os dados e informações que possuem. Portanto esse trabalho 
tem como objetivo propor um sistema de reconhecimento facial que permita a identificação 
de pessoas suspeitas, como também de pessoas desaparecidas, auxiliando os processos 
investigativos dos órgãos competentes. Espera-se que o sistema aqui proposto, integrado às 
diversas câmeras de vídeos espalhadas nos mais variados ambientes públicos, possa 
contribuir para a evolução dos processos investigativos e o controle da segurança.
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In Brazil, the investigative processes and searches are still shorter than many other countries 
in the world. According to data from the Federal Police, released in 2012, only 6% of 
investigations in search of suspects were solved. The situation becomes worse when 
compared with the international community. In the United States the score increased to 65%; 
In France, 80% in England, 90%. Institutions as Polinter (Interstate Police), who works in 
the search for missing persons, have limited resources to use the data and information they 
possess. Institutions like that may benefit from a facial recognition system, working in 
conjunction with the video cameras scattered in public places. There is the possibility of 



evolution in research processes and safety control, as well as a possible facilitation of the 
search process for missing.
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Métodos biométricos para aplicações de segurança computacional



Extração de características de imagens de faces humanas através de 
wavelets, PCA e IMPCA

Processamento de Imagens Digitais


