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INTRODUÇÃO

Com o aumento de assaltos a bancos durante 
a década de 1960, o Brasil tomou o primeiro 
passo no setor de segurança privada e vigilância 
e, intensificando-se a partir de meados de 1990 
com o aprimoramento de normas de segurança 
públicas que determinam a obrigatoriedade de 
câmeras de segurança com essa finalidade. 
(CUBAS, 2017).

Em virtude desses acontecimentos e tendo 
como referência artigos científicos e livros nas 
áreas de tecnologia e segurança, a sugestão 
proposta é um sistema de câmeras e sensores 
de movimento que, unificados, podem contribuir 
para a melhoria desses mecanismos já 
existentes. Sensores de movimento por rádio 
frequência, por exemplo, são praticamente 
isentos de alarmes falsos (CAPEL, 1997). Com 
esse dispositivo somado a uma câmera IP e 
uma rede neural para reafirmar a necessidade 
do alarme, podem cobrir a necessidade de 
vigilância constante de áreas pouco 
movimentadas, dando assim espaço para que o 
profissional fique mais atento em outros locais. 

SENSOR DE MOVIMENTO

Segundo Rui Vilela Dionísio, na edição n°119 da 
revista tecno-científica “robótica”, os sensores 
por RADAR (Radio Detection and Ranging) 
utilizam-se de ondas eletromagnéticas no âmbito 
das micro-ondas e com frequências entre 5GHz 
e 30GHz. Esse princípio, segundo Bruxel, é a 
base do funcionamento do sensor de movimento 
por rádio frequência: “Uma onda 
eletromagnética é enviada para o ambiente e ao 
encontrar um alvo é refletida e captada pelo 
sensor. A reflexão dessa onda faz surgir um 
fenômeno conhecido por Efeito Doppler que 

permite ser interpretado e processado”. 
Estabelecido em um certo local, há a possibilidade 
de obter  informações de variadas situações e 
classificá-las.  

CAMÊRA IP

As câmeras IP, segundo Thiago de Quadros, 
têm a capacidade de enviar imagens pela rede via 
pacotes IP e serem recebidas por qualquer um 
conectado a ela. Elas normalmente acompanham 
um software próprio e um servidor web para 
visualização das mesmas, embora elas também 
possam ser exibidas sem acessar nenhum deles, 
sendo necessário apenas o endereço de rede 
(IP). 

Integradas ao gatilho estabelecido, portanto, a 
câmera será capaz de gerar os dados de entrada 
da rede neural a partir do servidor. 

REDE NEURAL

De acordo com o livro "REDES NEURAIS 
ARTIFICIAIS" escrito por "Ivan Nunes da Silva, 
Danilo Hernane Spatti e Rogério Andrade 
Flauzinho", utilizando-se do conceito idealizado 
por Rosenblatt (1958), o perceptron pode-se fazer 
reconhecimento de objetos e formas geométricas. 
Com essa ideia, é possível criar uma simples rede 
neural com apenas uma única camada e também 
uma única saída binaria (sim ou não) é possível 
reconhecer formas.  

. O funcionamento do perceptron é simples: 
cada uma de suas entradas apresentam 
informações sobre o processo a ser estruturado. 
Essas informações serão ponderadas pelos 
denominados pesos sinápticos (w), que têm como 
finalidade de quantificar a importância de cada 
dado em frente aos propósitos atribuídos ao 
neurônio.  

Em seguida, o número resultante desse 
procedimento, com todas as entradas já 
devidamente ponderadas, é adicionado ao limiar 
de ativação, atributo que define um determinado 
patamar para que o resultado anterior possa gerar 
um denominado valor de disparo de ativação. 
Esse valor pode ser classificado como excitatório 
ou inibitório, e é o argumento da função de 
ativação, cujo resultado de retorno será a saída 
{y} produzida pelo perceptron. 

Em outras palavras, utilizando esse processo, é 
possível verificar a presença de um humano nas 
imagens de entrada. Os dados de saída 
determinam se é ou não necessário notificar o 
usuário, utilizando o servidor para tal feito.  

CONCLUSÃO

Com base nos estudos referenciados, 
acredita-se na possibilidade de criação e 
desenvolvimento do mecanismo em prol da 
facilidade de uso e simplicidade para a 
resolução do problema.  A partir dele, será 
possível monitorar locais sem movimento de 
forma mais usual, ou seja, sem precisar 
manter-se atento as imagens da câmera em 
tempo integral ou ficar restrito ao som local do 
alarme do sensor. 

É de se destacar que os meios de tecnologia 
de segurança já citados são eficazes e 
autônomos. Apesar disso, a proposta de 
aplicá-los em conjunto se dá com a intenção de 
maximizar a efetividade de cada um. Afinal, com 
um equipamento mais confiável, o usuário 
poderá sentir-se mais seguro e, assim, ajudar a 
diminuir as estatísticas apresentadas. 
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