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Figura 1. Casamento de padrões usando características de imagens pode ser usado em várias aplicações envolvendo detecção e rastreamento em imagens
e vídeos. Esse artigo investiga os melhores tipos de características para serem aplicados em imagens estáticas e vídeos a fim de melhorar a eficiência do
algoritmo. Como resultado, nosso sistema é capaz de aperfeiçoar a detecção e o rastreamento de objetos em vídeos de baixa resolução usando o método
FAST[2] (primeira linha) e em vídeos de alta resolução utilizado o método ORB[9] (segunda linha).

Resumo—Casamento de padrões é uma técnica útil no pro-
cessamento de imagem para encontrar uma parte específica
de uma imagem em uma imagem maior. Dos muitos métodos
de casamento de padrões, a técnica baseada em detecção de
características de imagens e em correspondências é geralmente
mais rápida, uma vez que não precisa processar a imagem inteira,
e sim determinados pontos das imagens, ou seja, as características
de imagem. Esse artigo implementa uma técnica de casamento
de padrões com os cinco principais algoritmos de detecção de
características (SIFT, SURF, ORB, FAST e FREAK) e compara
o seu desempenho em três aplicações diferentes: detecção de
objetos em imagens, detecção e rastreamento de objetos em
vídeo e detecção de objetos e rastreamento em um vídeo de
baixa resolução (como uma webcam). Nossos resultados indicam
a melhor configuração de características a serem utilizados em
cada aplicação.
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Abstract—Template matching is an useful technique in image
processing for finding a specific image part in a larger image.
From the many categories of template matching approaches, the
one based on image feature detection and matching is usually
faster since it does not need to process the entire image, but
particular points in the images, i.e. image features. In this
paper we implement a template matching technique using image
features with five types of features (i.e. SIFT, SURF, ORB, FAST
and FREAK) and compare its performance in three different
applications: object detection in image, object detection and

tracking in video and object detection and tracking in a low-
resolution video (i.e. a webcam). Our results indicate the best
configuration of features to be used in each application.

Keywords-Template matching; Image features; Object detec-
tion and tracking;

I. INTRODUÇÃO

Detecção, reconhecimento e rastreamento de objetos em
imagens por computadores tem sido uma ativa área de pes-
quisa por várias décadas, ainda apresentando vários desafios.
Algoritmos de detecção, reconhecimento e rastreamento de
objetos rápidos e precisos permitem novas oportunidades para
a automação industrial e o aumento da eficiência em outros
mercados. Atualmente, a maioria dos sistemas de visão pode
distinguir e encontrar objetos em imagens claras e limpas, com
boas resoluções e sem oclusões. Entretanto, sem boas imagens
como entrada, a eficiência dos métodos fica muito limitada.

O problema principal abordado nesse artigo é como encon-
trar um objeto específico em uma imagem maior, ou seja, dada
uma imagem conhecida como entrada (contendo um objeto),
queremos encontrá-lo em uma imagem diferente (por exemplo
de uma cena onde o objeto se encontra). Para realizar essa
tarefa de detecção e reconhecimento, existem várias soluções
possíveis (um visão geral dos métodos pode ser encontrada



em [3]). Nesse trabalho, será abordada a solução baseada em
características de imagens (em inglês image features) por ser
um método mais eficiente e robusto quando existem várias
características nas imagens a serem processadas. Além de
implementar uma solução para a localização e o rastreamento
de objetos em imagens e vídeos, nesse trabalho, vários tipos
de características de imagens são comparados. O objetivo é
verificar a eficiência e a robustez dos métodos de detecção
de características em imagens para as aplicações de detecção,
reconhecimento e rastreamento de objetos.

No nosso sistema a detecção de objetos é baseada na
análise de características de imagens. As características de
uma imagem são um conjunto de pontos de interesse em uma
imagem. Cada característica é representada por um descritor,
que contêm informações relevantes sobre um determinado
ponto de interesse e pode ser usado para representá-lo em
certas aplicações. Nesse artigo, serão abordados cinco métodos
de detecção de características: SIFT (Scale Invariant Fea-
ture Transform)[4], SURF (Speeded Up Robust Features)[5],
ORB (Oriented Fast and Rotated BRIEF)[1], FAST (Features
from Accelerated Segment Test)[2] e FREAK (Fast Retina
Keypoint)[6].

Dada uma imagem de um objeto que se queira detectar num
vídeo ou em uma outra imagem (por exemplo uma cena con-
tendo o objeto), primeiro cada imagem é processada a fim de
se encontrar um conjunto de características e descritores que
podem ser usados para representar os objetos e a cena. Para se
detectar, reconhecer e rastrear os objetos, as características e
os seus descritores são usados ao invés das imagens originais,
aumentando a eficiência do algoritmo[8]. Esse reconhecimento
é feito através da comparação de um conjunto de descritores
do objeto e da cena a fim de se encontrar correspondências. Se
correspondências entre os descritores do objeto e da cena são
encontradas, podemos concluir que o objeto está presente na
cena e a sua localização é facilmente calculada. Se correspon-
dências não são encontradas na imagem, provavelmente esse
objeto não se encontra na cena. Nesse artigo, dois métodos
são usados para se comparar os descritores das características
e para encontrar as correspondências: o método Flann (Fast
Approximate Nearest Neighbor Search Library)[7] para o
SURF e o SIFT e o método BruteForce (Brute-force matcher
constructor) para o ORB, o FAST e o FREAK.

Em resumo, para a identificação e o rastreamento de ob-
jetos em imagens é preciso a definição de características e
descritores. Além disso, é preciso um método de matching.
O Matcher é um método capaz de comparar características e
seus descritores em duas imagens, criando correspondências
entre elas. Nesse artigo, será comparado o uso de diversos
tipos de métodos de detecção de características e descritores
para três aplicações: identificação e rastreamento de objetos
em imagens, em vídeo e usando uma webcam.

II. METODOLOGIA

A identificação de pontos homólogos em duas imagens é
uma tarefa importante, com muita pesquisa já realizada a
fim de se encontrar a melhor técnica para a sua execução

automática. Neste trabalho, cinco algoritmos são implemen-
tados e comparados. A seguir, os algoritmos de detecção de
características usados no sistema são descritos brevemente.

A. SIFT - Scale Invariant Feature Transform

Esse método de detecção de características é invariante à
escala e à rotação dos objetos, ou seja, independe desses
fatores para obter sucesso em sua busca. O método de Lowe[4]
para geração de características de imagens transforma a ima-
gem em uma coleção de vetores de características sendo esses
invariantes em relação a escala e a rotação. Para a obtenção dos
pontos de interesse (em inglês keypoints) é calculado o valor
máximo e o valor mínimo da diferença Gaussiana aplicada
sobre os descritores estáveis ao longo das diferentes escalas.
Pontos com baixo contraste e de borda são descartados. Esse
processo garante que os pontos escolhidos são mais estáveis
para a identificação.

B. SURF - Speeded Up Robust Features

O algoritmo SURF é baseado no método de Lowe[4], com
algumas poucas diferenças. Primeiro são criadas pilhas de
características sem diminuir o número de amostras resultando
em imagens de mesma resolução. Em seguida, essas pilhas
são filtradas com um filtro de derivadas de segunda ordem de
Gauss. No momento da detecção, os vizinhos mais próximos
são definidos como os pontos de interesse com a mínima
distância Euclidiana do vetor de descritores.

C. ORB - Oriented FAST and Rotated BRIEF

ORB é um descritor binário baseado no BRIEF [9], in-
variante à rotação e com capacidade de lidar com ruídos.
Utilizando o centróide da intensidade [10] para definir a
orientação do objeto, o algorítimo é capaz de encontrar objetos
com uma rapidez duas ordens de magnitude [1] mais rápido
se comparado ao SIFT [4].

D. FAST - Features from Accelerated Segment Test

FAST é um método de detecção de cantos, tendo um desem-
penho superior aos métodos baseados na diferença gaussiana.
Para definir se um ponto é realmente um canto é utilizado
um círculo de 16 pixels. Se todos os pixels adjacentes ao
círculo tem um brilho superior ao brilho do ponto em teste
somado a um valor limiar, ou se todos os pontos adjacentes
ao círculo são mais escuros, podemos definir o ponto em teste
como um canto. Utilizando esse método tanto na imagem do
objeto quanto na imagem da cena, podemos obter os cantos
em ambos e armazenar essas informações em dois vetores.
As correspondências podem ser encontradas comparando as
informações dos cantos das imagens.

E. FREAK - Fast Retina Keypoint

Inspirado no sistema visual humano, mais precisamente a
retina, o método FREAK [6] calcula cascatas de strings biná-
rias por uma comparação eficiente de intensidade de imagem
através de uma padrão de amostras de retina. Esse algorítimo
também é invariante à rotação e ao redimensionamento, por
possuir, em partes, similaridade com o BRISK [11].



F. Implementação
A implementação de qualquer um desses métodos segue

uma ordem similar de processamento. Primeiro, deve-se obter
o vetor de características e descritores detectados tanto na
imagem do objeto como na imagem da cena. Em seguida,
é utilizado um método de comparação de descritores para
identificar características de imagens semelhantes. Nesse ponto
é calculada a distância mínima entre os pontos de interesse
do objeto com o vetor de pontos de interesse da cena. Se
a distância mínima encontrada for maior do que a distância
mínima dos pontos de interesse do objeto multiplicada por três,
o ponto é descartado. Esse processo elimina outliers. Após
o processamento, as características que tem correspondentes
podem ser usadas para se definir a localização do objeto
na cena. No estudo comparando os métodos de detecção e
comparação de características para o casamento de padrões
foram utilizados três tipos de entrada de dados: imagens,
vídeos e vídeos capturados por uma webcam.

Todos os métodos implementados tiveram o mesmo padrão
de entrada e saída de dados (contador de tempo e contador
de pontos de interesse) a fim de se garantir a coerência nas
comparações. A única diferença existe nos métodos de compa-
ração de características, já que os métodos de detecção Flann
e BruteForce processam descritores diferentes: o primeiro usa
descritores do tipo float e foram usados para o SIFT e o SURF
e o segundo usa descritores do tipo uchar e foram usados para
o ORB, o FAST e o FREAK.

III. APLICAÇÕES

Usando a metodologia descrita anteriormente, foi criado um
sistema de detecção e reconhecimento de objetos em imagens
e vídeo em tempo real. Os testes foram realizados em um
notebook Avell Titanium com um Intel R© CoreTM i5 2.50 Ghz,
8Gb de RAM DDR3 e placa gráfica GeForce R©650M 2Gb
DDR3. Nossa implementação utilizou a biblioteca OpenCV R©
e o funcionamento das aplicações é descrito a seguir:

A. Detecção de objetos em Imagens
A aplicação de detecção de objetos em imagens utiliza

uma imagem do objeto e uma imagem de uma cena como
entrada em vários formatos, tais como PNG, BMP e JPG. A
nossa aplicação processa ambos os dados e exibe na tela a
imagem estática da cena contendo a identificação do objeto
marcado em amarelo, como mostrado na figura 2. Note que
diferentes métodos geram quantidades de características e
correspondências diferentes.

B. Detecção de objetos em Vídeo
A aplicação de detecção e rastreamento de objetos em vídeo

utiliza uma imagem do objeto como entrada nos formatos
PNG, BMP ou JPG e um vídeo da cena no formato AVI.
A nossa aplicação processa ambos os dados de entrada e
exibe na tela o vídeo contendo o rastreamento do objeto
como mostrado na figura 1 (segunda linha), demarcado por um
retângulo amarelo. Note que diferentes métodos de detecção de
características geram diferentes números de correspondências,
o que afeta o resultado final do sistema, Figura 3.

C. Detecção de objetos com uma Webcam

A aplicação de detecção e rastreamento de objetos em vídeo
de baixa resolução utiliza uma imagem do objeto como entrada
nos formatos PNG, BMP ou JPG e um vídeo da cena sendo
capturado pela webcam. A nossa aplicação processa ambos
os dados e exibe na tela o vídeo contendo o rastreamento do
objeto como mostrado na figura 1 (primeira linha) em tempo
real, demarcado por um retângulo amarelo. Note que diferen-
tes métodos de detecção de características geram diferentes
números de correspondências, o que afeta o resultado final do
sistema, Figura 4.

IV. EXPERIMENTOS E RESULTADOS

Usando as aplicações descritas anteriormente, foram reali-
zados vários testes de forma a se determinar qual o melhor
método de detecção de características deve ser usado em cada
aplicação. Para os casos de vídeo e webcam foi calculado
uma média entre os resultados obtidos em 300 frames (10
segundos). O tempo medido é o intervalo entre a execução do
aplicativo para um vídeo específico e o retorno do resultado,
desconsiderado o tempo de entrada e saída (E/S). Os pontos
de interesse são contados para cada método e o número
de correspondências é contado logo após a execução do
matching. É importante lembrar que uma grande quantidade
de correspondências não necessariamente indica que o objeto
foi encontrado, já que o processo de identificação do objeto
na cena depende da quantidade de características encontrada
e da sua proximidade com o objeto real.

Tabela I
DETECÇÃO DE OBJETOS EM IMAGENS

Método Objeto Cena Detectados Percentual Tempo [s]
SURF 481 619 174 37.17% 1.682
SIFT 198 355 198 100.00% 0.757
ORB 280 300 280 100.00% 0.137
FAST 949 1340 790 83.25% 0.528

FREAK 258 372 107 41.47% 0.580

A tabela I mostra os valores obtidos para a detecção de
características em imagens para os cinco métodos, tendo a
imagem do objeto e a da cena resoluções de 510 por 680
pixels e 1200 por 700 pixels, respectivamente. Para cada
método são mostrados o número de características detectado
no objeto, o número de características detectado na cena,
o número de correspondências encontrado, o percentual do
número de correspondências encontrado e o tempo gasto pelo
algoritmo. Note a alta quantidade de características detectada
pelo método FAST em contraste com o menor número de
características detectado pelos outros métodos. Isso pode ser
explicado pela forma de detecção de cada método: como o
FAST utiliza cantos e a diferença de brilho entre os pixels, o
número de pontos de interesse encontrado é muito maior do
que os métodos baseados em diferenças Gaussianas.

A tabela II mostra os valores obtidos para a detecção e o
rastreamento de objetos em um vídeo para os cinco métodos.
Para cada método são mostrados o número de características
detectado no objeto, o número de características detectado na



(a) SIFT

(b) SURF

Figura 2. Identificação de objetos em imagens, usando (a) SIFT e (b) SURF. Note que o nosso sistema é capaz de identificar os livros em cenas complicadas,
apesar de oclusões e ruídos.

(a) ORB (b) FAST

Figura 3. Identificação e rastreamento de um carro em um vídeo usando (a) ORB e (b) FAST. Note que o nosso sistema é capaz de identificar corretamente
o carro apesar do movimento da câmera, das pessoas e dos carros.

cena, o número de correspondências encontrado, o percentual
do número de correspondências encontrado e o tempo gasto
pelo algoritmo. A imagem do objeto tem uma resolução de 111
por 112 pixels e o vídeo de entrada tem uma resolução de 968
por 544 pixels. Note que a alta quantidade de correpondências
encontrada pelo método ORB permite melhorar o rastreamento

do objeto, apesar da baixa quantidade de características detec-
tadas na imagem do objeto.

A tabela III mostra os valores obtidos para a detecção e o
rastreamento de um objeto em um vídeo capturado por uma
webcam para os cinco métodos avaliados. Para cada método
são mostrados o número de características detectado no objeto,
o número de características detectado na cena, o número



(a) ORB (b) FAST

Figura 4. Identificação e rastreamento de um livro com uma webcam usando (a) ORB e (b) FAST. Note que o nosso sistema é capaz de identificar o livro
apesar do movimento da câmera e das oclusões.

Tabela II
DETECÇÃO E RASTREAMENTO EM VÍDEOS

Método Objeto Cena Detectados Percentual Tempo [s]
SURF 21 25 12 57.14% 0.337
SIFT 21 145 21 100.00% 0.730
ORB 34 300 34 100.00% 0.098
FAST 22 89 13 59.09% 0.038

FREAK 21 29 1 04.76% 0.380

Tabela III
DETECÇÃO E RASTREAMENTO EM WEBCAMS

Método Objeto Cena Detectados Percentual Tempo [s]
SURF 164 82 77 46.85% 1.045
SIFT 377 239 377 100.00% 1.131
ORB 300 300 300 100.00% 0.145
FAST 758 305 749 98.81% 0.251

FREAK 306 225 162 52.94% 1.149

de correspondências encontrado, o percentual do número de
correspondências encontrado e o tempo gasto pelo algoritmo.
A imagem do objeto tem uma resolução de 111 por 112 pixels
e a webcam envia as imagens diretamente para o programa
numa resolução de 1024 por 768 pixels. Como velocidade
é importante nesse cenário, o método FAST apresenta um
melhor desempenho considerando a baixa qualidade do vídeo
de entrada, já que ele é capaz de identificar um maior número
de características.

O resultado dos experimentos também podem ser visuali-
zado na Figura 5. Figuras 5(a-b) mostram a quantidade de
características detectadas na (a) imagem do objeto e na (b)
imagem da cena. O método FAST detecta o maior número de
características e os outros métodos encontram uma quantidade
menor e relativamente similar para o objeto. Figura 5(c) mostra
o número de correspondências encontrado usando os diferentes
métodos. Em geral, o método FAST encontra o maior número
de correspondências. Os métodos SURF, SIFT e ORB encon-
tram um número menor e similar de correspondências e o
método FREAK encontra poucas correspondências nos nossos
testes.

A Figura 5(d) mostra a diferença entre o tempo de execução

dos métodos de detecção de características. Podemos notar que
nas três aplicações, os métodos SURF e SIFT necessitam de
mais tempo para encontrar as características da imagem. Os
métodos FAST e FREAK tem tempo de execução médio e
o método ORB tem o menor tempo de execução. Note que
o método ORB permite a definição de um valor máximo
de pontos de interesse a serem encontrados, o que aumenta
a eficiência do mesmo. Nos testes realizados esse valor foi
limitado a 300.

V. DISCUSSÃO

Baseado nos nossos resultados e experimentos, podemos
observar o comportamento do aplicativo para cada dado de
entrada e a correspondente resposta na saída variando o mé-
todo de detecção de características. Se o objetivo da aplicação
é obter a maior precisão possível, indiferente do tempo gasto,
fica evidente que a utilização do SIFT ou do SURF é a melhor
opção, pois eles obtém um grande número de características e
correspondências. Sendo assim, SIFT ou SURF são usados na
nossa aplicação de detecção de objetos em imagens estáticas.

Porém, se a preocupação é com velocidade, como é o caso
em aplicações voltadas para o processamento de vídeos, temos
duas situações. Se a qualidade e a resolução da imagem de
entrada é alta, o método ORB mostra o melhor resultado.
Nessa situação o método ORB consegue encontrar boas carac-
terísticas, além de permitir a definição de um valor máximo
de características a ser encontrado, limitando o tempo de
processamento.

No caso de imagens com baixa qualidade e resolução,
tais como em aplicações envolvendo imagens de webcam, o
método FAST teve um melhor desempenho. Apesar de em
alguns momentos ele ter dificuldades para identificar e locali-
zar a posição do objeto, o grande número de características
encontrado por ele ajuda na robustez da aplicação usando
vídeos de menor qualidade.

REFERÊNCIAS

[1] E. Rublee, V. Rabaud, K. Konolige, and G. R. Bradski, “Orb: An efficient
alternative to sift or surf,” in ICCV’11, 2011, pp. 2564–2571.



[2] E. Rosten and T. Drummond, “Machine learning for high-speed corner
detection,” in In European Conference on Computer Vision, 2006, pp.
430–443.

[3] R. Brunelli, Template Matching Techniques in Computer Vision: Theory
and Practice. Wiley Publishing, 2009.

[4] D. G. Lowe, “Distinctive image features from scale-invariant keypoints,”
Int. J. Comput. Vision, vol. 60, no. 2, pp. 91–110, Nov. 2004. [Online].
Available: http://dx.doi.org/10.1023/B:VISI.0000029664.99615.94

[5] H. Bay, T. Tuytelaars, and L. V. Gool, “Surf: Speeded up robust
features,” in In ECCV, 2006, pp. 404–417.

[6] R. Ortiz, “Freak: Fast retina keypoint,” in Proceedings of the 2012
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR),
ser. CVPR ’12. Washington, DC, USA: IEEE Computer Society,
2012, pp. 510–517. [Online]. Available: http://dl.acm.org/citation.cfm?
id=2354409.2354903

[7] M. Muja, “Flann, fast library for approximate nearest neighbors,” 2011,
http://mloss.org/software/view/143/.

[8] J. Shi and C. Tomasi, “Good features to track,” IEEE Conference on
Computer Vision and Pattern Recognition, pp. 593–600, 1994.

[9] M. Calonder, V. Lepetit, C. Strecha, and P. Fua, “Brief: binary robust
independent elementary features,” in Proceedings of the 11th European
conference on Computer vision: Part IV, ser. ECCV’10. Berlin,
Heidelberg: Springer-Verlag, 2010, pp. 778–792. [Online]. Available:
http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1888089.1888148

[10] P. L. Rosin, “Measuring corner properties,” Computer Vision and Image
Understanding, pp. 291–307, 1999.

[11] S. Leutenegger, M. Chli, and R. Siegwart, “Brisk: Binary robust invariant
scalable keypoints,” in ICCV’11, 2011, pp. 2548–2555.

(a) Características detectadas no objeto

(b) Características detectadas na cena
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(d) Tempo de execução em segundos

Figura 5. O gráfico mostra visualmente uma comparação entre o número
de características detectado para (a) o objeto e (b) a cena, (c) o número de
correspondências encontrado e (d) o tempo necessário para a detecção das
características de imagens.
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