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Projecto desenvolve tipo específico de vigilância 
inteligente

O Instituto de En-
genharia de Sistemas e 
Computadores, Investi-
gação e Desenvolvimen-
to em Lisboa, o Instituto 
Superior Técnico e o 
Instituto de Sistemas e 
Robótica estão a desen-
volver um projecto que 
pretende automatizar 
parte do processo de 
controlo e manutenção 
operacional da rede de 
vigilância, permitindo 
a dedicação do supervi-
sor humano apenas às 
intervenções mais crí-
ticas.

A investigação, que 

iniciou em 2010 e será 
concluída em 2013, está 
a desenvolver e a imple-
mentar novas técnicas 
de planeamento e deci-
são que permitem a um 
sistema de vigilância 
inteligente lidar com 
ambientes dinâmicos e 
incertos, percepção li-
mitada (devido a ângu-
los de visão limitados, 
oclusões, má luminosi-
dade, etc.) e a gestão de 
múltiplos eventos rele-
vantes.

O projecto intitulado 
‘MAIS-S: Sistema Mul-
tiagente de Vigilância 
Inteligente’ abordará 
ainda a inclusão de ro-
bôs móveis como ele-
mentos activos da rede 

de vigilância. Robôs 
móveis podem comple-
mentar as capacidades 
de detecção da rede, por 
exemplo deslocando-se 
a locais que a rede fixa 
não tem capacidade de 
cobrir com suficiente 
definição. Um robô mó-
vel pode ainda servir 
como substituto de ele-
mentos da rede que fa-
lhem.

Em entrevista ao Ci-
ência Hoje, Francisco 
Melo, professor auxiliar 
do IST e investigador do 
INESC-ID, explica que 
“um sistema de vigilân-
cia, de um ponto de vis-
ta muito geral, pode ser 
entendido como uma 
rede de sensores ligados 

entre si que monitori-
zam um determinado 
ambiente, tendo como 
objectivo detectar even-
tos que requeiram actu-
ação humana”.

Para além da apli-
cação na segurança de 
instalações como ban-
cos ou casinos, em que 
os sensores são tipica-
mente câmaras, “há ou-
tros domínios onde os 
sistemas de vigilância 
desempenham um papel 
fundamental”. 

Exemplos disso são 
os “sistemas de detecção 
de incêndios em edifí-
cios, em que os sensores 
podem incluir detecto-
res de fumo e medidores 
de temperatura; siste-

mas de monitorização 
de integridade estrutu-
ral em edifícios/pontes, 
cujo objectivo é detectar 
fadiga nos materiais, 
etc”, descreve Francis-
co Melo, um dos princi-
pais investigadores do 
projecto.

Um sistema de vigi-
lância inteligente, em 
que alguns dos sensores 
são montados em ro-
bots, permite que parte 
do processo associado à 
gestão e controlo do sis-
tema possa ser feito au-
tomaticamente. Assim, 
é possível “dar à própria 
rede alguma autonomia 
em algumas tarefas, no-
meadamente de manu-
tenção da própria rede”, 

explica o investigador.
“A utilização de re-

des de vigilância inte-
ligentes poderá ter um 
impacto significativo na 
melhoria da capacidade 
de resposta/interven-
ção em situações de cri-
se, sobretudo em aplica-
ções não explicitamente 
relacionadas com segu-
rança”, assinala.

“O objectivo do pro-
jecto, mais do que desen-
volver um tipo específi-
co de rede de vigilância 
inteligente, é estudar 
técnicas de automati-
zação que possam ser 
utilizadas em cenários 
diversos daquele abor-
dado no âmbito do pro-
jecto. 

In “Ciência 
Hoje”


