
Na polícia; no carro,
no aeroporto,
o reconhecimento
facial já não é ficção



Ciência. Portugal já usa estes softwares usl investigação criminal e no
controlo nos aeroportos. Mas há empresas a desenvolver novas soluções
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Na China há casas de banho públi-
cas que utilizam o reconhecimen-
to facial para despender papel hi-
giénico, evitando que seja usado
em excesso. Na Rússia, uma foto-
grafia tirada a alguém na rua per-
mite saber quem é a pessoa e con-
tactá-la. Tudo graças a softwaresde
reconhecimento facial, que hoje
também são usados para abrir
portas, fazer pagamentos e check-
-in em aeroportos, pedir emprés-
timos, desbloquear smartphones
ou identificar terroristas. É uma
tecnologia cada vez mais ao servi-
ço do cidadão, mas se, por um
lado, promete velocidade, autono-
mia e segurança, por outro suscita
algumas questões: está a privaci-
dade de cada um a ser devassada?
E, desta forma, como é possível fa-
zer o controlo da sociedade?

Em Portugal, por exemplo, o re-
conhecimento facial é usado pelo
Laboratório da Polícia Científica
para controlo de cidadãos estran-
geiros nos aeroportos. Mas o pro-
fessor do Departamento de Eletró-
nica, Telecomunicações e Infor-
mática da Universidade de Aveiro
António Neves diz que já há algum
trabalho da indústria portuguesa
nesta área, nomeadamente da em-
presa Exclusivkey, que estuda o
acesso de massas a recintos atra-
vés desta tecnologia.

De acordo com o investigador,
que se tem dedicado a este tema,
existem essencialmente duas
grandes áreas de aplicação destes

softwares. Por um lado, explica, o
reconhecimento facial permite fa-
zer "a verificação da identidade, se
o utilizador é quem diz ser", por
exemplo, nos casos em que esta

tecnologia é utilizada para des-
bloquear smartphones e outros
equipamentos ou na indústria au-
tomóvel, para garantir que o con-
dutor está autorizado a usar aque-
le carro. Além disto, permite tam-
bém "fazer o reconhecimento de
um em muitos. Isto é, saber se al-
guém está em determinado grupo
num determinado local". António
Neves destaca que as grandes po-

tencialidades do reconhecimento
facial são "a rapidez nos processos
de verificação e a capacidade de
ter sistemas autónomos". Em am-
bientes controlados, avança, "há
sistemas que têm uma taxa de su-

cesso de reconhecimento de 97%
a 98%, muito próxima dos 100%".
Mas se a foto de referência tiver
cinco anos ou se o rosto da pessoa
estiver parcialmente coberto, "as
taxas já baixam drasticamente",
alerta.

Na China, onde jáépossível pa-
gar a conta do restaurante com a
face, as autoridades estão a prepa-
rar uma base de dados - através de
um projeto do Ministério de Segu-
rança Pública, cuja precisão de re-
conhecimento é de 90% - com os
rostos dos quase 1400 milhões de
habitantes do país, de forma a re-
conhecer qualquer pessoa em
poucos segundos. Já no Canadá,
em Toronto, o sistema de reconhe-
cimento facial é usado para identi-
ficar ladrões nas lojas.
A questão da privacidade
Entre as várias formas de reconhe-
cimento há a deteção da cara (no
momento) e a procura, ou seja, o
cruzamento de uma imagem com
as que existem numa base de da-
dos. Anil K. Jain, diretor do grupo
de investigações biométricas da
Universidade de Michigan, referiu
recentemente ao El País que é nes-
te sistema que se cometem mais
erros, sendo necessárias grandes
bases de dados. Na Rússia, a apli-
cação FindFace usa a tecnologia
que cruza as fotos tiradas pelo uti-
lizador com aquelas que existem
na rede social Vkontakte, com mais
de 400 milhões de utilizadores, e a
precisão é de 70%.

Em 2014, um grupo de investi-
gadores usou uma câmara e um
sistema de reconhecimento facial
e, com o cruzamento de informa-
ções do Google e do Facebook,
conseguiu identificar um em cada
três alunos no campus da Univer-
sidade Carnegie Mellon. Carlos Ri-
beiro, vice-reitor da Universidade

de Lisboa, reconhece que as câ-
maras são cada vez mais precisas,
mas a legislação é clara. "Com a
nova lei de proteção de dados, já
não é preciso comunicar que se
tem um mecanismo de videovigi-
lância, mas é preciso garantir que
é usado de forma correta. Não é

permitido fazer seguimento das

pessoas usando biometria", desta-
ca o professor do Instituto Supe-
rior Técnico (IST). De acordo com
este investigador, "o cruzamento
de dados das redes sociais com a
informação biométrica pode ter
resultados catastróficos".

António Neves, por seu lado, re-
conhece que "tudo o que envolve a
recolha de dados biométricos tem o

problema da privacidade". Contu-
do, lembra, "ter informação minha
em algum sítio é um problema que
já nos ultrapassa há muito tempo".
O investigador de Aveiro refere:
"Desde que usamos o Google e o Fa-
cebook, expomos muito da nossa
vida a esses sistemas." Por isso, o do-
cente afirma não saber "até que

Cruzamento
dos softwares
de reconhecimento
facial com redes
sociais pode
comprometer
a privacidade
Para autentificação,
os especialistas
dizem que o
reconhecimento da
face deve ser usado
com passwords,
por exemplo
POLICIA JUDICIARIA
Como se identifica
um criminoso
> Imagine que há um indiví-
duo que comete um homicí-
dio, foge num carro e é fil-
mado pelas câmaras de vigi-



landa da garagem do pré-
dio. A imagem é introduzida
no softwareda polícia, mas
não há ninguém com a
mesma face. Porém, no cru-
zamento de casos por resol-
ver, o indivíduo aparece
como autor de um roubo
com violência. Como a ma-
trícula está registada, o dono
é identificado e reconhecido
como o autor dos dois cri-
mes. Este é, segundo
Joaquim Rodrigues, chefe do
departamento de identifica-
ção judiciária do Labora-
tório de Polícia Científica,
um exemplo de como irá
funcionar o novo sistema de
reconhecimento facial.

ponto o reconhecimento facial vai
mais longe do que aquilo que já
existe". É uma ferramenta "que pode
ter uso abusivo", reconhece Carlos
Ribeiro, do IST, "mas que também
pode ser usada de uma maneira
muito interessante e paranos pro-
teger" - exemplo disso é a identifi-
cação de terroristas após atentados.
Mas existe ainda um outro grande
risco: o do roubo de identidade.

"Usar apenas o rosto como
identificação pode não funcionar,
porque é algo que se consegue
roubar. Ou seja, pode registar-se
um rosto, tirando uma foto na rua
a alguém. É uma característica bio-
métrica fácil de retirar por tercei-
ros. Só não acontece nos sistemas

que fazem a identificação na hora,
nos quais não é possível levar foto",
explica António Neves. Portanto, é
mais fácil de se usar de forma in-
correta, o que jánão acontece com
os sistemas que exigem a impres-
são digital."
Reconhecimento vs. impressão
Um dos exemplos da democratiza-
ção dos sistemas de reconheci-

mento facial é o novo iPhoneX, que
usa uma tecnologia de desblo-
queio com reconhecimento facial.
Ao contrário de outros já criados,
usa um socam CD, não CD, pelo
que não pode ser enganado por
uma fotografia. Uma das questões
levantadas é se este meio de auten-
ticação biométrica do smartphone
é mais ou menos seguro do que a
impressão digital.

David Em, investigador de Se-

gurança na Aspersor LAN, reco-
nhece que a tecnologia de impres-
sões digitais "está certamente
mais bem estabelecida" do que o
reconhecimento facial, uma vez
que é usada por aparelhos de con-
sumo há vários anos. "Mas o de-
bate não é sobre se uma é melhor
do que a outra ou qual é melhor.
Devem ser usadas para se com-
plementar e, desta forma, tornar
os aparelhos mais seguros. Ainda
assim, acredito que 'passarões' e

códigos vão continuar a desem-
penhar um papel, pois há casos
em que é preferível usá-los", argu-
mentou nas respostas enviada ao
DNpore-maíl

P&R
Em que consiste o reco-
nhecimento facial?
> Diz respeito ao reconheci-
mento de pessoas, através
de sistemas computacionais,
usando imagens ou vídeos.
Foi desenvolvido na década de
1960 e foi sendo constante-
mente melhorado, tendo sofri-
do grandes desenvolvimentos
nos últimos dez a 15 anos.

Apresenta vantagens e limita-

ções relativamente a outros
sistemas de biometria, como a

impressão digital.

Como funciona este tipo
de tecnologia?

> 0 processo de reconheci-
mento facial incLui várias

fases, nomeadamente a aqui-
sição de uma imagem (com
pontos gravados como algorit-
mos numa base de dados), a

deteção de faces, a segmenta-
ção, a extração das caracterís-
ticas faciais e, no final, a clas-
sificação da face. A imagem
adquirida tem de ter quaLidade.

Quais as áreas que mais
beneficiam?
> A mais comum é a seguran-
ça, através das câmaras de vi-

gilância. Mas o sistema é

usado para abrir portas, des-

bLoquear smartphones, fazer

pagamentos, pedir emprésti-
mos, fazer check-in nos aero-
portos ou até, como acontece
na China, despender papel
higiénico.

Quais os problemas
associados?
> Tudo o que envolve recolha
de dados biométricos pode Le-

vantar problemas de privaci-
dade. No caso do reconheci-
mento facial, há também o pe-
rigo de roubo de identidade ou

de uma pessoa ser identifica-
da erradamente peLas autori-
dades. Em ambientes com

pouca luz, por exemplo, este

tipo de tecnoLogia não funcio-
na tão bem.

Quanto dinheiro movi-
menta este mercado?
> De acordo com um estudo

publicado recentemente no
El País, o mercado do reco-
nhecimento facial movimenta
2800 milhões de euros no
mundo e poderá chegar aos
6438 milhões em 2020, previ-
sões feitas pela consuLtora
MarketsandMarkets.



Joaquim Rodrigues:
"Foi o terrorismo que
desenvolveu esta tecnica ;;

Quando se fala em tecnologias de
reconhecimento facial, Joaquim
Rodrigues, diretor do departamen-
to de identificação judiciária do
Laboratório de Polícia Científica
da Polícia Judiciária, diz que a mar-
gem de manobra para o uso da téc-
nica do reconhecimento facial está

longe de atingir um limite. E espera
que neste ano sepossausar uma
nova aplicação nesta área.

Como é que o Laboratório de
Polícia Científica usa a técnica
do reconhecimento facial?
Trabalhamos no retrato robô, na
aquisição daquilo a que chamamos
os clichés, que é a base de dados de
fotografias associada à base de da-
dos de impressões digitais, e na so-

breposição craniofacial, em cola-
boração com antropólogos. Quan-
do recebemos uma pessoa na
galeria, fazemos a fotografia da
mesma em determinadas posições
previamente definidas. Essas foto-
grafias são arquivadas e servem
para fazer os reconhecimentos, as-
sociadas ao sistema de impressões
digitais. No futuro - espero que ain-
daneste ano -será possível ir bus-
car pessoas à base de dados. Através
das fotografias de uma câmara de
vigilância, podemos procurar a
pessoa na base de dados. O futuro
será este. Tirar os rostos dos suspei-
tos e cruzá-los com as bases de da-
dos. O segredo é que estejam bem
construídas e de acordo com os

protocolos.
Como é que funciona o sistema
nareconstituição craniofacial?
A partir de um crânio limpo (sem

matéria mole), estudamos a com-
patibilidade entre o crânio e a fo-
tografia, sobrepondo-os para dar
uma probabilidade de a pessoa da
fotografia ser a do crânio. Pode ser

importante para identificar cadá-
veres e como complemento de aná-
lises de ADN.
"Estes sistemas
não dizem que
o indivíduo A
é o da fotografia,
mas indica quais
os mais parecidos"
E o retrato robô?
Tem sido muito solicitado, particu-
larmente nos crimes sexuais. É um
crime em que há contacto direto
muito próximo. É uma das formas
de reconhecimento facial e de
identificação humana.
O que permitem estes sistemas?
Dão-nos os indivíduos mais pare-
cidos. Não diz que o indivíduo A é o
da fotografia, mas indica quais são
os mais parecidos. Dá uma lista de
dez, vinte, trinta pessoas. As bases
de dados funcionam assim e não
como se vê nos filmes, onde apare-
ce o nome do indivíduo e os seus
dados. Depois há sempre a inter-
venção do perito, que vai analisar
se é ou não. Estamos a acompa-
nhar o desenvolvimento de um sis-
tema em França que permite, a
uma grande distância, ir à base de
dados procurar os indivíduos que
podem ser concordantes.
São também usados como pre-

venção?
Exatamente. Entra- se na fronteira
entre a prevenção e a vigilância de

espaços públicos. Mas, neste caso,
as imagens são cedidas e trabalha-
das nos softwares na sequência de
ocorrências. É prevenção, mas rea-
tiva. Só como necessidade da in-
vestigação é que se vai fazer a tria-
gem destas imagens.
Há uma grande margem de pro-
gressão nesta área?
Temos grandes expectativas em re-
lação aos sistemas que estão a ser
desenvolvidos. As câmaras de vigi-
lância e os softwares têm cada vez
mais qualidade, o que nos dá um po-
tencial enorme de identificação de

pessoas das quais não temos outras

provas. O segredo está nas bases de
dados. Há uma margem de progres-
são muito grande. Infelizmente, as

tecnologias andam um pouco atrás
dos fenómenos criminais. Foram os
fenómenos ligados ao terrorismo
que potenciaram o desenvolvimen-
to destas ferramentas. O centro de
Londres está praticamente coberto
com câmaras de vigilância, Paris tem
milhares. A margem de manobra é

ilimitada. Estamos longe do limite.
Não está em causa a privacidade
dos cidadãos?
A captura das imagens tem de ser
feita de acordo com a legalidade.
As câmaras de vigilância têm de es-
tar legais e as imagens são usadas

por nós dentro do âmbito de uma
investigação. Não podemos usar
as imagens de uma câmara que
não esteja legalmente instalada.


