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RESUMO
A causa principal de acidentes e fatalidades no trânsito deve-se à falha
humana, normalmente associada ao comportamento e atitudes indevidas do
condutor do veículo, como abuso de velocidade, consumo de álcool e outras
infrações à legislação de trânsito. A análise de comportamento de direção pode ser
utilizada para auxiliar o motorista em apurar a qualidade de sua condução. Nessa
linha, este trabalho desenvolveu um protótipo de software para analisar a direção de
motoristas fazendo uso de machine learning e uma base de dados pública para
geração do seu modelo preditivo. Para isso, foi realizada uma revisão sistemática da
literatura para identificar os métodos de machine learning mais utilizados. Baseados
nos resultados dessa revisão, foram identificadas diversas técnicas, dentre elas,
Dynamic Time Warping (DTW) foi a mais citada e selecionada para compor o
protótipo. O modelo preditivo gerado com DTW e a base de dados escolhida
encontrou uma acurácia de 84,21%. Esse modelo foi utilizado para o
desenvolvimento do protótipo Canary Driver Alert que lê dados gerados por
aplicativo de smartphone e identifica o evento de direção realizado. O Canary Driver
Alert foi avaliado por meio de doze experimentos de viagens com diferentes eventos
de direção e foi observado que em vias com terreno plano identifica adequadamente
os eventos de direção, em particular a aceleração e frenagem. Porém, em vias com
inclinação, foram observados falsos positivos devido ao ângulo dessa inclinação e à
interferência da força da gravidade aplicada nos acelerômetros.
Palavras-chave: Comportamento de direção; Mineração de dados; Aprendizado de
máquina; DTW; Eventos de direção; Protótipo de Software.

ABSTRACT
Driving behavior analysis using a predictive simulator
The main cause of accidents and fatalities in traffic is due to human error, usually
associated with the behavior and improper attitudes of the driver of the vehicle, such
as speed abuse, alcohol consumption and other violations of traffic laws. Driving
behavior analysis can be used to assist the driver in determining the quality of his
driving. Thus, this work developed a software prototype to analyze a driver’s driving
quality using machine learning and a public database to generate its predictive
model. For this, a systematic literature review was carried out to identify the most
used machine learning methods. Based on the results of this review, several
techniques were identified, among them, Dynamic Time Warping (DTW) was the
most cited and selected to compose the prototype. The predictive model generated
with the DTW and the chosen database achieved an accuracy of 84.21%. This model
was used to develop the Canary Driver Alert prototype that reads data generated by
a smartphone application and identifies the driving event that took place. The Canary
Driver Alert was evaluated through twelve travel experiments with different driving
events and it was observed that on roads with flat terrain it adequately identifies the
driving events, in particular acceleration and braking. However, on inclined roads,
false positives were observed due to the angle of this inclination and the interference
of the force of gravity applied to the accelerometers.
Keywords: Driving behavior; Data mining; Machine learning; DTW; Driving event;
Software prototype.
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1 INTRODUÇÃO
1.1 Motivação e justificativas
Em 2018, quase 90% dos acidentes nas rodovias no Brasil ocorreram devido
a fatores humanos, como ilustrado no Quadro 1 (POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL,
2018). Por meio desse Quadro observa-se que mais de 50% dos acidentes estão
relacionados a três aspectos: 1) "Falta de atenção à condução"; 2) "Desobediência
às normas de trânsito pelo condutor" e 3) "Velocidade incompatível". Baseado
nesses dados, percebe-se que o comportamento de direção do motorista de veículos
afeta a segurança no trânsito e é o principal motivo para o envolvimento de
acidentes nas rodovias brasileiras.
Quadro 1 – Números e causas de acidentes nas rodovias brasileiras em 2018

Fonte: Polícia Rodoviária Federal, 2018.
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Considerando dados anteriores, Hoffmann (2005), Mesken et al. (2002) e
Lewin (1982) informam que dentre os elementos relacionados à causa de acidentes,
a maior parte estão associados a fatores humanos, envolvendo comportamentos de
risco como erros e violações de trânsito.
De acordo com a Organização Mundial de Saúde – OMS (2009),
aproximadamente 1,3 milhão de pessoas morrem em acidentes de trânsito
anualmente e em torno de 20 a 50 milhões sobrevivem com traumatismos. Estimase que se nada for feito, os números de mortes no trânsito chegarão à preocupante
marca de 1,9 milhão em 2020, e 2,4 milhões em 2030.
Andrade et al. (2003) destacaram alguns fatores que podem determinar a
origem dos acidentes de trânsito que são: a idade, o gênero, as condições
socioeconômicas, o desrespeito à legislação de trânsito e, especialmente, o abuso
de velocidade e o consumo de bebidas alcoólicas. Waksman e Pirito (2005) também
afirmaram que a relação de acidentes está voltada para as atitudes dos motoristas.
Entre 2002 e 2010, no Brasil, ocorreram em média de 30 a 40 mil óbitos por
ano em acidentes de trânsito (WAISELFISZ, 2012). Conforme dados do Ministério da
Saúde, os gastos anuais com internações por acidentes de trânsito, que envolvem
todas as classes de veículos automotores, chegam a custar, em média, R$ 187
milhões aos cofres públicos brasileiros (BRASIL, 2011). Vale também ressaltar que
os gastos de 2000 a 2010, informados pelo Fundo Nacional de Segurança e
Educação de Trânsito (FUNSET) e pela Receita do Seguro Obrigatório de Danos
Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT),
evidenciam o alto custo das ações voltadas para essa problemática nacional. Foram
gastos aproximadamente R$ 732 milhões pela FUNSET com campanhas e
execução de projetos de publicidade para realização de medidas educativas que
proporcionam a educação para o trânsito (DENATRAN, 2012). Marín e Queiroz
(2000) salientam a importância dessas medidas preventivas que possam estabelecer
o direito à vida e também a um trânsito melhor. Como os autores afirmaram, esse
problema não é fácil de ser resolvido, pois a ingestão de álcool no Brasil tornou-se
um comportamento socialmente e culturalmente aceitável, o que contribui
significativamente para o aumento dos acidentes no trânsito associados ao volante.
Nos Estados Unidos, o custo econômico, em 2010, desses acidentes foi de
242 bilhões de dólares (BLINCOE et al., 2015) e representa aproximadamente 33 mil
mortes, 4 milhões de lesões não letais e 24 milhões de veículos danificados.
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A Psicologia do Trânsito tem um importante papel, contribuindo para amenizar
as causas referentes aos acidentes de trânsito. Ela, no uso de suas atribuições,
estuda o comportamento do ser humano aonde quer que esteja e analisa a relação
causa e efeito em todo contexto e ambiente de trânsito. O psicólogo tem como papel
principal a investigação do comportamento humano, o que em seu âmbito
profissional significa estudar e compreender a relação entre o condutor e o trânsito
(HOFFMANN et al., 2003; PANICHI; WAGNER, 2006; BARTHOLOMEU, 2008).
A análise de comportamento de direção obtido por coleta de dados de
sensores do computador de bordo do veículo e do smartphone pode auxiliar como
ferramenta na investigação do comportamento humano, utilizando processos de
coleta automatizados e aplicação posterior de um modelo de análise, gerando uma
classificação que caracterize a forma de dirigir do motorista.
A análise comportamental de direção de motoristas tem o objetivo de
identificar e melhorar o comportamento do condutor, contribuindo para uma direção
mais segura e consciente. Ela pode ser composta por um processo de coleta
automatizada de dados de condução do veículo como velocidade, aceleração,
direção e localização, obtida por sensores do computador de bordo do veículo e de
smartphones. Posteriormente é aplicado um modelo computacional de análise com o
objetivo de gerar uma classificação da forma de dirigir do motorista.
A coleta dos dados de condução pode ser realizada por vários tipos de
sensores, desde os presentes em smartphones mais básicos até equipamentos
dedicados, como câmeras de monitoramento, caixas telemáticas e adaptadores de
autodiagnóstico de bordo On-Board Diagnostics (OBD).
O smartphone de hoje é um grande feito de engenharia e normalmente
incorpora sensores de movimento avançados. Alguns deles são: o acelerômetro, que
detecta o movimento vetorial; o giroscópio, que determina o movimento rotacional do
celular; o magnetômetro, que mede os campos magnéticos e consegue dizer qual
dos lados está o norte; e o Global Positioning System (GPS), que é responsável pela
localização por meio do uso do sistema de posicionamento global. Devido ao
crescimento e abrangência de mercado dos smartphones, há um potencial para o
desenvolvimento de plataformas de detecção.
O comportamento de direção tem uma relevância crescente em diferentes
contextos de aplicação e podem ser colocados em prática em diversos domínios,
como: na gestão de frotas de veículos (transportadoras), em que os gestores têm
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interesse em monitorar sua frota no uso dos veículos em tempo real; no ramo de
seguros (seguradoras de veículos), com o conceito Usage-Based Insurance (UBI) ou
PayAsYouDrive (PAYD), em que o usuário paga seu seguro de acordo com o uso e
o preço é determinado pelo comportamento individual do motorista; na otimização do
consumo de combustível; e na redução de emissão de CO 2 (CASTIGNANI et al.,
2015).
Para rastrear comportamentos de motoristas, caixas dedicadas de telemática
foram introduzidas, como Ingenie e Fairpay, para registrar diferentes variáveis de
detecção de eventos de direção. A informação gravada nessas caixas pode ser
então manualmente recuperada ou enviada para a Internet por meio de uma
conexão sem fio. No entanto, essas soluções têm alto custo inicial e baixa aceitação
do cliente, que limitam a ampla e rápida implantação da plataforma. Devido ao
crescimento da capacidade de detecção e à proliferação dos equipamentos móveis,
como tablets e smartphones, aplicativos baseados em smartphone têm ganhado
crescente atenção.
No mercado de seguros, os aplicativos Aviva RateMyDrive, StateFarm
DriverFeedback e AXA Drive aparecem como os mais populares para rastrear
comportamentos de motoristas nas plataformas iOS e Android. No caso de
RateMyDrive e DriverFeedback, a pontuação fornecida é usada como entrada para
ajustar o prêmio do seguro, proporcionando até 20% de desconto (CASTIGNANI et
al., 2015). Essas são algumas soluções comerciais que estão disponíveis
atualmente. Entretanto, uma análise técnica dessas soluções não foi possível, visto
que seus métodos de coleta e modelos de análise de dados não estão disponíveis
publicamente.

1.2 Objetivos
1.2.1 Objetivo geral
O objetivo geral deste trabalho é desenvolver um protótipo de software para
analisar a direção de motoristas com o uso de uma base de dados pública e dados
de sensores do smartphone para geração de um modelo preditivo.
Para isso, será realizado um estudo da literatura sobre a análise
comportamental da direção de motoristas, seleção da base de dados pública, estudo
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e análise das diferentes técnicas de machine learning utilizadas neste cenário,
classificação e escolha da técnica mais apta para identificar os eventos de direção
do veículo realizados em uma viagem.

1.2.2 Objetivos específicos


Estudo da literatura sobre o tema análise de comportamento de direção
de motoristas, seus conceitos, práticas e técnicas. Identificar as
tecnologias de sensores em veículos, os processos de classificação de
eventos de direção e os modelos de algoritmos mais utilizados. Com
isso, espera-se encontrar os eventos de direção mais adequados (inputs
da coleta de dados) para desenvolvimento de modelo de classificação
comportamental de direção dos motoristas, além de realizar uma análise
geral sobre a detecção de eventos de direção, suas técnicas, métodos e
aplicações;



Seleção da base de dados pública Driver Behavior Dataset de Ferreira
et al. (2017), disponível para estudos e análise de comportamento de
motoristas na plataforma Github. Essa base fornece os dados
capturados de quatro viagens com 69 exemplos de eventos de direção
de motoristas;



Separar e classificar as diferentes técnicas de machine learning
utilizadas pelos pesquisadores dos estudos analisados e eleger aquela
mais indicada para realizar a tarefa de identificação de eventos de
direção;



Realizar o treinamento e geração de um modelo preditivo que possa
classificar os eventos de direção que ocorrem durante a viagem de um
motorista, por meio da técnica de machine learning eleita e a base de
dados selecionada;



Desenvolver um protótipo que utiliza o modelo preditivo gerado e que
seja capaz de capturar e processar os dados das viagens de motoristas,
identificar os eventos de direção e classificá-los.

Diante do apresentado na subseção anterior, as perguntas de pesquisa que
guiarão o estudo deste trabalho são:
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Quais métodos podem ser utilizados para desenvolver um modelo
preditivo capaz de fornecer resultados que permitam avaliar a viagem de
um motorista?



A técnica Dynamic Time Warping (DTW) pode ser utilizada para
identificar e classificar diferentes eventos de direção? Se sim, como?

Este estudo considera a hipótese de que é possível fazer uso de técnicas de
machine learning para desenvolver um software que avalie a direção dos motoristas.

1.3 Contribuições
Este trabalho contribui em duas linhas, primeiro com uma análise geral dos
métodos de detecção de eventos de direção utilizando sensores do smartphone, e
segundo com uma proposta de classificação das características de direção de
motoristas, fazendo uso do algoritmo DTW.
Ferreira et al. (2017) realizou um estudo de avaliação sobre detecção de
eventos de direção pelo uso dos algoritmos Bayesian Network (BN), Multilayer
Perceptron (MLP), Random Forest (RF) e Support Vector Machine (SVM), sendo o
DTW considerado alvo para estudos futuros. Neste trabalho, foi considerada a base
de dados de Ferreira et al. (2017), sua revalidação e a indicação do DTW. A partir
disso, foi gerado um modelo preditivo com acurácia de 84,21% que foi utilizado no
desenvolvimento de um protótipo de software que permite detectar e classificar
eventos de direção, com a captura desses eventos pelo uso de um software auxiliar.
Ademais, foi demonstrada a viabilidade de utilizar o algoritmo DTW e sua
capacidade de identificar padrões, além da possibilidade do modelo preditivo
identificar e classificar eventos de direção.
O modelo preditivo desenvolvido nesta pesquisa pode ser utilizado no
desenvolvimento de um aplicativo fazendo uso das capacidades do smartphone,
integrado a tecnologia bluetooth com o computador de bordo e a central multimídia
do veículo. Nesse cenário, o aplicativo teria o potencial para identificar eventos de
direção e classificá-los como agressivos ou não em tempo real, contribuindo para a
prevenção de acidentes e fornecendo informações de direção das viagens para
motoristas em geral, empresas do ramo de seguros ou de transportes e qualquer
outra entidade interessada em avaliar a condução do motorista.
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1.4 Método de trabalho
A pesquisa deste trabalho foi realizada por meio do desenvolvimento de um
protótipo e de um experimento para sua avaliação. O método do trabalho foi divido
em duas etapas. A Figura 1 apresenta as atividades da primeira etapa até o exame
de qualificação e a Figura 2 destaca as atividades da segunda etapa até a sua
conclusão.
Figura 1 – Método do trabalho – 1ª etapa

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Os detalhes do processo ilustrado na Figura 1 são descritos a seguir:
1. Escolha do tema, justificativa da escolha, motivação e objetivos: Fase inicial
da pesquisa em que é determinado a direção do trabalho, o argumento
principal e os objetivos geral e específico;
2. Definição do problema: Identificação da contextualização deste trabalho em
que são estudados com mais profundidade os problemas geral e específico,
além do escopo de estudo;
3. Elaboração de questões de pesquisa: Fase em que são desenvolvidas as
linhas de indagação principais que direcionam a pesquisa e determina os
aspectos relevantes a serem investigados;
4. Elaboração de pesquisa exploratória: Pesquisa inicial realizada em bases
de referência acadêmica reconhecidas;
5. Leitura da bibliografia da pesquisa exploratória;
6. Revisão sistemática da literatura: Uso do processo de revisão sistemática,
planejamento e desenvolvimento do protocolo de revisão, segundo
Felizardo et al. (2017);
7. Condução da revisão sistemática: Seleção das fontes de pesquisa,
estabelecimento dos critérios de inclusão e exclusão, definição das palavras
de pesquisa em bases de referência e extração, além do monitoramento
dos dados;
8. Elaboração da síntese da revisão sistemática: Resumo das obras, resultado
da seleção final, consolidação da análise e produção da síntese final;
9. Elaboração de mapa conceitual: Categorização dos conceitos foco,
essenciais e complementares e desenho do mapa;
10. Decisão da satisfatoriedade do conceito: Determina se os conceitos, suas
interligações e classificação seguem um fluxo lógico e ordenado.
a. Em caso negativo: Nova pesquisa do conceito em bases de
referência e atualização do mapa conceitual;
b. Em caso positivo: Elaboração da seção "Fundamentos e conceitos";
As etapas 9 e 10 fizeram parte de um processo iterativo no qual os
conceitos foram consolidados e foi realizada a atualização contínua do
mapa conceitual.
11. Seleção de base pública de dados das viagens de motoristas: Para a
elaboração deste estudo foi selecionada a base pública de dados Driver
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Behavior Dataset, disponível na plataforma Github por Ferreira et al. (2017).
Nesse trabalho, a base foi criada para auxiliar a comunidade geral de
pesquisadores do campo de análise de direção;
12. Estudo das técnicas de machine learning e seleção daquela utilizada:
Estudo e análise dos artigos encontrados na revisão sistemática, com foco
nas técnicas de machine learning, avaliação de suas similaridades,
diferenças e escolha da técnica ∕ algoritmo DTW, utilizada neste trabalho; e
13. Elaboração da proposta de solução.
Figura 2 – Método do trabalho – 2ª etapa

Fonte: Elaborado pelo autor.

Os detalhes do processo ilustrado na Figura 2 são descritos a seguir:
1. Geração de modelo preditivo: Esta etapa utilizou a base de dados pública
selecionada que contém os dados reais de condução naturalista de
motoristas, classificados em: aceleração agressiva, frenagem agressiva,
curva à esquerda agressiva, curva à direita agressiva, mudança de faixa à
esquerda agressiva, mudança de faixa à direita agressiva e evento não
agressivo. Nesta fase, foram separados 70% dos dados para treinamento
e 30% dos dados para validação, conforme orientações do trabalho de
Saiprasert, Pholprasit e Thajchayapong (2015), e foi gerado o modelo
preditivo com o DTW;
2. Desenvolvimento de protótipo: Nesta etapa, foi elaborada uma mini
especificação de requisitos para um protótipo que fez uso do modelo
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gerado na etapa anterior, modelagem de casos de uso e desenvolvimento
fazendo uso da linguagem de programação Python;
3. Testes e análise dos resultados: Aplicação de testes para permitir a
validação e comparação com resultados dos outros trabalhos. Nesta fase,
também foi realizado um experimento para captura de dados novos para
avaliação dos resultados oferecidos pelo protótipo;
4. Escrita da dissertação: É a etapa na qual são redigidas todas as fases
anteriores, especificação da solução, desenvolvimento, tratamento dos
dados, validação e análise dos dados, apresentação dos resultados e
conclusão do estudo;
5. Escrita do artigo: Esta fase tem o objetivo de realizar a escrita de um artigo
para publicação. O tema refere-se ao conteúdo de pesquisa deste
trabalho;
6. Seleção de evento ou revista para publicação: É a fase de pesquisar,
avaliar e selecionar evento ou revista científica para publicação do
trabalho;
7. Submissão do artigo: Esta fase é a atividade de formatação do texto do
artigo e envio para avaliação; e
8. Defesa da dissertação: Apresentação dos resultados consolidados neste
estudo.

1.5 Organização do trabalho
O trabalho está organizado em sete seções:


Seção 1 – Introdução: São apresentadas a motivação, as justificativas, o
objetivo geral, questões de pesquisa, as contribuições, o método de
trabalho e as etapas utilizadas na pesquisa;



Seção 2 – Fundamentos e Conceitos: São destacados o mapa
conceitual, os conceitos: foco, essencial, complementar e seus
relacionamentos. Também são apresentados os princípios e conceitos
relacionados ao tema desta pesquisa;



Seção 3 – Revisão Sistemática: São apresentados a revisão sistemática
da literatura em que são realizados o planejamento sistemático da
pesquisa, elaboração de seu protocolo, definição da seleção das fontes
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de busca, critérios de inclusão e exclusão, a sua condução, resumo e
sua síntese final;


Seção 4 – Análise das técnicas encontradas: São apresentados os
estudos, avaliação e análises das técnicas de machine learning
encontradas, bem como o estudo de comportamento de direção;



Seção 5 – Geração do Modelo Preditivo: São apresentadas as
tecnologias utilizadas, base pública de dados selecionada, geração e
desenvolvimento do modelo preditivo e considerações finais;



Seção 6 – Desenvolvimento do protótipo: São detalhados os requisitos
funcionais e não funcionais, os casos de uso do protótipo, a arquitetura
de solução, resultados da implementação, interface, experimentos e
seus resultados; e



Seção 7 – Conclusão e Trabalhos Futuros: São apresentadas as
conclusões e propostas para trabalhos futuros.
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2 FUNDAMENTOS E CONCEITOS

Nesta seção, são desenvolvidos os conceitos principais da análise de
comportamento de direção de motoristas.
Na subseção 2.1, é apresentado o Mapa Conceitual contendo os conceitos:
foco, essencial, complementar e suas relações. E, na subseção 2.2, é desenvolvida
a fundamentação teórica envolvendo os conceitos relacionados à temática desta
pesquisa.

2.1 Mapa conceitual
No mapa conceitual da Figura 3 são apresentados os conceitos e suas
relações que nortearão o desenvolvimento deste trabalho. Os conceitos foram
categorizados por sua relevância e indicados na legenda por cor. Os conceitos com
as caixas em fundo na cor preta são identificados como ―Foco‖ e são as ideias
principais desenvolvidas nesta pesquisa. Os conceitos essenciais têm as caixas com
fundo na cor vermelha e são importantes para o entendimento deste trabalho. As
caixas em laranja são conceitos complementares que exploram detalhes associados
aos outros conceitos.
No mapa, pode-se observar os conceitos foco ―Análise de comportamento de
direção‖, ―Eventos de direção‖, ―Acelerômetro‖ e ―DTW - Dynamic Time Warping‖
que foram utilizados e explorados com profundidade. Além dos conceitos essenciais
"Mineração de dados", "Machine Learning", "Modelo Preditivo", "Aceleração",
"Frenagem", "Mudança de faixa à direita", "Mudança de faixa à esquerda", "Curva à
direita" e ―Curva à esquerda" que subsidiaram o desenvolvimento dos conceitos
foco.
Os conceitos apresentados na Figura 3 não têm a finalidade de elencar todos
os processos e técnicas do tema "Análise de comportamento de direção de
motoristas", mas mostrar aqueles relevantes, segundo a visão do autor desta
pesquisa.
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Figura 3 – Mapa conceitual relacionado ao tema ―Análise de comportamento de motorista‖

Fonte: Elaborado pelo autor.
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2.2 Fundamentação teórica

2.2.1 Análise de comportamento de direção de motoristas
A análise de comportamento de direção de motoristas é estudada pela
Psicologia do Trânsito, e refere-se a uma investigação do modo como os condutores
atuam no trânsito. A Psicologia do Trânsito estuda, por meio de métodos científicos,
a relação entre os participantes do trânsito, que podem ser: pedestres, motoristas de
veículos e vias de trânsito. Existem diversos fatores que influenciam o
comportamento do motorista com potencial para levar à ocorrência de acidentes de
trânsito, não sendo estritamente devidos a condições climáticas, vias e rodovias,
veículos e outros (ROZESTRATEN, 1988).
A definição de trânsito, conforme o artigo 1° do Código de Trânsito Brasileiro
(Lei n.9.503, de 23 de setembro de 1997) é: "Considera-se trânsito a utilização das
vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não,
para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga".
Conforme o relatório "Global status report on road safety 2015" da OMS
(2015), o Brasil tem o maior número de mortes no trânsito por habitante na América
do Sul e o terceiro maior no mundo em números absolutos. Segundo esse relatório,
as causas principais, em ordem de importância, são: excesso de velocidade,
situação das estradas e não utilização de equipamentos de segurança. A OMS
também indica que a melhoria da economia possibilita maior facilidade para a
compra de veículos, em particular motocicletas, aumentando assim o número de
acidentes.
No artigo de Lin et al. (2014), os autores descrevem que no conjunto
motorista, veículo e estrada, o motorista desempenha o papel de controlador e
principal avaliador do percurso. Devido à diversidade de experiências de condução,
emoções e preferências, o motorista se torna o elo mais fraco desse conjunto. Dessa
forma, motoristas diferentes exibem comportamentos distintos, isto é, cada um tem
seu modo característico de direção (também referido como estilo de condução).
Nos trabalhos pesquisados, foi identificado que a análise de comportamento
de direção de motoristas pode ser avaliada por: a) Questionários de comportamento
de direção; b) Simuladores; c) Exame supervisionado por perito e d) Detecção de
eventos de direção utilizando tecnologia de sensores do veículo, que serão descritos
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a seguir. A Figura 4 mostra a posição dos métodos de avaliação, dimensões de
custo e quão fáceis podem ser aplicados para o mundo real de direção (HONG;
MARGINES; DEY, 2014).

Figura 4 – Posição dos métodos existentes de avaliação

Fonte: Adaptado do artigo de Hong, Margines e Dey (2014).

a) Questionários de comportamento de direção:
Diversos questionários foram criados para entender o risco de motoristas,
com perguntas que determinam o perfil, estilo de direção e personalidade no
trânsito. Entre eles são relevantes o Driving Behavior Scale, o Driving Vengeance
Questionnaire, o Driving Anger Scale, o Driving Anger Expression Inventory e o
popular Driving Behavior Questionnaire (DBQ), composto por três fatores: (a) erros;
(b) lapsos; (c) violações de direção. Apesar de vários benefícios, como o baixo custo
e simplicidade de aplicação, questionários não são ideais para uso em processos de
avaliação automatizados e objetivos. Eles também são respondidos depois do
ocorrido e a memória dos motoristas pode não ser confiável (HONG; MARGINES;
DEY, 2014).
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b) Simuladores de direção:
Simuladores de direção são ambientes simulados por meio de aparelhos em
que o motorista controla um veículo virtual e seguro. Um ponto positivo dos
simuladores é que eles podem testar motoristas em situações que seriam perigosas
num cenário real, por exemplo, simulação de um acidente ou quase acidente.
Ambientes de direção simulados são usados com menos frequência para dar
feedback de direção em tempo real, exceto para pesquisas acadêmicas ou para
treinamento, já que podem ser bem caros e não apresentam o risco real (HONG;
MARGINES; DEY, 2014). No Brasil os simuladores não são obrigatórios para
autoescolas desde 16 de setembro de 2019, segundo determinação do Conselho
Nacional de Trânsito, de acordo com a resolução nº 778, de 13 de junho de 2019,
(BRASIL, 2019).

c) Exame supervisionado por perito:
Este tipo de exame é realizado por um especialista certificado e avalia a
habilidade do motorista em treinamento fornecendo feedback em tempo real sobre o
perfil e estilo do motorista. Este exame normalmente é utilizado para adquirir a
licença de motorista. No entanto, é um modo caro devido à contratação do perito
(HONG; MARGINES; DEY, 2014).
d) Tecnologia de sensores de veículos:
Com o grande avanço na tecnologia de sensores móveis, gravadores de
dados em veículos ―in-vehicle data recorder‖ (IVDR) têm emergido como uma
poderosa ferramenta para coletar dados para identificação de estilo de direção.
Essas tecnologias permitem obter uma ampla variedade de informações e
possibilitam o entendimento da interação entre motorista, veículo e ambiente
(TOLEDO; MUSICANT; LOTAN, 2008). Várias plataformas de sensores estão sendo
exploradas, OBDII, radar, câmeras e smartphones para coletar informações e
entender o estilo de direção.
On-board diagnostics (OBD) significa diagnóstico de bordo, é um sistema de
autodiagnóstico incorporado nos veículos para monitorar continuamente sistemas e
componentes do veículo. Quando ocorre um mau funcionamento do elemento que
controla a emissão de gases de escape, o sistema acende uma lâmpada
“Malfunction Indicator Light‖ (MIL) no painel do veículo para avisar ao motorista que
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o veículo deve ser reparado imediatamente. O sistema OBD informa o Electronic
Control Unit (ECU) do veículo para gravar o código padronizado do problema
Diagnostic Trouble Code (DTC) sobre a informação do mau funcionamento na
memória. Uma ferramenta de verificação de OBD pode acessar o DTC do ECU e
rapidamente com precisão confirmar as características do mau funcionamento e
localização da falha de acordo com as instruções do DTC. O sistema OBD pode
monitorar mais de 80 itens de estado de condução em tempo real, como velocidade
do veículo, rotação por minuto do motor, posição do acelerador, temperatura do ar
de admissão, temperatura do líquido de arrefecimento e outros. O sistema OBD é
amplamente utilizado nas oficinas de veículos atuais e concessionárias (JHOU et al.,
2013). Informações adicionais de OBD e scanner automotivo ELM327 podem ser
encontradas no Anexo A.
Este trabalho envolve a análise de comportamento de motoristas pelo uso de
dados do sensor do smartphone, porém os dados do OBD, entrada para esta
proposta, são capturados por outro software, no caso, o aplicativo Torque Pro.
Bergasa et al. (2006) propõem um sistema visual de monitoramento de
vigilância de motoristas em tempo real com monitoramento de olhos, expressão da
face, movimento de pescoço e detecção de fadiga e sonolência. O sistema é
baseado em coleta de imagem em tempo real usando um iluminador ativo
Infravermelho (IR) e implementação de software de monitoramento com alguns
comportamentos visuais que caracterizam o nível de vigilância do motorista. Seis
parâmetros são calculados: percent eye closure (PERCLOS), em português
percentual de fechamento dos olhos; duração de fechamento dos olhos; frequência
do piscar de olhos; frequência do movimento do pescoço; posição da face; e olhar
fixo. Esses parâmetros são combinados usando o classificador fuzzy para inferir o
nível de desatenção do motorista denominado driver’s inattentiveness level (DIL). O
uso de múltiplos parâmetros visuais e a fusão desses parâmetros resultam em uma
identificação de caracterização de desatenção mais robusta e precisa. O sistema foi
testado com diferentes sequências em estradas e com diferentes usuários. Ele não
funciona com motoristas que usam óculos.
Rongben, Lie e Bingliang (2004) estudaram o monitoramento da boca para
identificar fadiga ou distração do motorista e propuseram a localização e
rastreamento de movimento da boca do motorista usando uma câmera montada no
painel do veículo. O sistema primeiramente determina a área de interesse da boca
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por detecção da face usando análise de cor, pigmentação da pele e lábios pelo
classificador Fisher, detecta a boca do motorista e extrai características dos lábios
pela análise do componente conectado, rastreando a boca pelo filtro Kalman em
tempo real. Obtém as características geométricas da região da boca utilizando o
classificador Back Propagation (BP) e Artificial Neural Network (ANN) e tem como
saída os diferentes estados da boca que representam normal, bocejo ou estado de
fala. Os experimentos mostram que novos métodos podem inspecionar a região da
boca com mais precisão e emitir um sinal de alerta quando identificar que o
motorista está cansado, com sono, num estado de distração ou numa conversa.
Li, Zhang e Yang (2010) propuseram a identificação fisiológica em um sistema
de simulação de direção, utilizando sinais de eletroencefalografia capturados por um
instrumento NT-9200 em dois estados, um foi sóbrio e outro foi sonolento. Os
resultados dos experimentos mostraram que o método pode ser usado para
determinar o grau de sonolência do motorista.
Lopez e Pinilla (2012) apresentam a identificação de interações motoristaveículo. No problema de caracterização da maneira de como as pessoas dirigem, a
identificação foi realizada sem o uso de sinais diretos do motorista. É proposto um
classificador de comportamento de direção baseado no desenvolvimento de um
sistema de diagnose inteligente de direção prévia. Isto é obtido por sinais que
podem ser adquiridos pelo sistema de registros de dados do GPS: posição,
velocidade, aceleração e ângulo de direção. O classificador proposto apresenta a
estrutura de um modelo inteligente de comportamento de direção baseado em redes
neurais e usa como entrada de dados transformações estatísticas de sinais de
tempo de diagnóstico de direção: perfis de direção, uso do pedal, aceleração na
troca de pista e estrada. O modelo classificará em duas categorias: agressiva e
moderada.
No entanto, esses trabalhos promissores de abordagem de plataforma de
sensores em veículos tendem a ser caros para a maioria dos consumidores. Para
resolver este problema alguns pesquisadores seguiram o caminho de plataformas de
sensores em smartphone, que são poderosas, amplamente encontradas e
frequentemente disponíveis por proprietários de veículos.
Johnson e Trivedi (2011) destacam o estudo de estilo de direção que pode
ser dividido em duas categorias: típica (não agressiva) e agressiva. Propõem o uso
do Dynamic Time Warping (DTW) e smartphone baseado em fusão de sensores
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(acelerômetro, giroscópio, magnetômetro, GPS e vídeo) para detectar, reconhecer e
gravar

ações

sem

processamento

externo.

Todo

processamento

é

feito

completamente no smartphone.
You et al. (2012) apresentaram o uso de câmera dupla do smartphone. O
aplicativo utiliza as informações da câmera frontal e traseira e outros sensores
embutidos no smartphone para detectar e alertar motoristas nas condições de
condução perigosa dentro e fora do veículo. O programa utiliza algoritmos de visão
computacional e de machine learning para monitorar e detectar se o motorista está
cansado ou distraído, usando a câmera frontal, ao mesmo tempo em que a câmera
traseira monitora as condições da estrada.
Hong, Margines e Dey (2014) relatam que os estudos relacionados às
tecnologias mostram que plataformas de sensores em smartphones podem coletar
informações úteis para caracterizar estilos de direção.

2.2.2 Smartphone
O smartphone é uma classe de telefones móveis que fornece serviços
integrados de comunicação e computação, como comunicação de voz, mensagens,
aplicativos de administração de informações pessoais e capacidade de comunicação
sem fio. O smartphone é um telefone com características e funcionalidades
avançadas além das tradicionais, como fazer chamadas e enviar mensagens
(MITTAL; MATTELA, 2019).
Os smartphones se diferem por sua capacidade de hardware, possibilitam
executar sistemas operacionais móveis e permitem o amplo uso de software, internet
e funcionalidades multimídia, como música, vídeo e jogos, junto com funções do
telefone como chamadas de voz e mensagens de texto. Smartphones normalmente
incluem vários sensores como magnetômetro, sensores de proximidade, barômetro,
giroscópio e acelerômetro, além de protocolos para comunicação sem fio como
Bluetooth, Wi-FI e GPS. Uma característica importante do smartphone é a conexão
com a loja de aplicativos. A loja de aplicativos é um portal centralizado onde os
usuários podem baixar os aplicativos para executar em seus smartphones (KALRA;
BANSAL, 2014).
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Para Kalra e Bansal (2014), os sensores presentes na maioria dos
smartphones mais relevantes utilizados para análise de comportamento de direção
são os seguintes:
a) Acelerômetro: Acelerômetro é um dispositivo eletromecânico capaz de medir as
forças de aceleração. Essas forças podem ser estáticas (eixo z), como a força
constante da gravidade, ou elas podem ser dinâmicas (eixos x e y), como a
movimentação do acelerômetro. É um sensor que mede o movimento da
inclinação e orientação do celular. Para análise de eventos de direção são
relevantes os dados do eixo y, que mede o movimento longitudinal (aceleração
e frenagem) e o eixo x que mede o movimento lateral (curvas e mudanças de
faixa). Esses dados são mensurados pela unidade de m/s²;
b) Giroscópio: O giroscópio detecta a orientação do dispositivo. Ele sempre
mantém a mesma direção independente do rumo do veículo em que está
localizado. O giroscópio funciona baseado na inércia, e é medido em radianos
nos eixos x, y e z;
c) Magnetômetro: Os magnetômetros são instrumentos de medição capazes de
medir o campo magnético como o de um ímã ou da Terra. Para a detecção de
eventos de direção é relevante saber a direção Norte, sendo efetivamente uma
bússola;
d) Global Positioning System (GPS): O GPS é um sistema de navegação baseado
em satélite. Com os valores de longitude e latitude em vários momentos do
percurso, é possível determinar a posição do smartphone e do veículo e o
caminho realizado. Os dados do GPS são utilizados com frequência por
empresas de logísticas;
e) Câmera: A câmera é um dispositivo para captar imagens. No smartphone, a
câmera pode ser utilizada para imagens e vídeos. Dentro da área de análise
comportamental de motoristas, a câmera tem a função de captar expressões e
movimentos faciais, fornecendo os dados para a interpretação dos algoritmos; e
f) Microfone: O microfone é o dispositivo para captar sons. Padrões diferentes
podem ser detectados e identificados, como o som da buzina ou da seta.
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2.2.3 Eventos de direção
De acordo com Saiprasert, Pholprasit e Thajchayapong (2015), erro humano é
um dos três fatores chave que contribuem em acidentes de trânsito, sendo os outros
dois fatores características e estado do veículo e infraestrutura das estradas. Os
elementos fundamentais que caracterizam o comportamento de direção agressiva
vão desde diferentes manobras de direção a eventos que ocorrem durante a viagem,
como aceleração e frenagem bruscas, curvas rápidas e mudanças de faixa
apressadas. Assim, é essencial ser capaz de detectar esses eventos de direção
fundamentais e classificá-los se são ou não agressivos. É importante ser capaz de
reconhecer quando um motorista está exercendo comportamento que é indicativo de
direção agressiva e que pode apontar o risco potencial de acidente.
O smartphone é facilmente acessível, largamente disponível e de baixo custo.
Os modelos de celulares modernos têm grande variedade de sensores embutidos
capazes de identificar, coletar, processar e analisar dados de direção e também
detectar e classificar comportamentos agressivos e avisar motoristas quando estão
sendo descuidados.
Dados do acelerômetro identificam movimento longitudinal e lateral enquanto
que o GPS fornece dados da localização em termos de latitude e longitude
(SAIPRASERT; PHOLPRASIT; THAJCHAYAPONG, 2015). Por esses fatos,
smartphones estão sendo usados como ferramenta para coletar dados para análise
de comportamento de motoristas e condições da estrada. Com todos os dados e
sensores, é possível detectar o movimento do veículo quando o smartphone é
colocado dentro do veículo. Eventos de direção comuns como curva para a
esquerda ou direita, frenagem e aceleração podem ser descobertos. A detecção
desses eventos permite avaliar o comportamento do motorista.
Medições de dois eixos do acelerômetro correspondem à aceleração lateral
no eixo x (curva para esquerda ou direita e mudanças de faixa) e longitudinal no eixo
y (aceleração ou frenagem). A Figura 5 mostra o smartphone comum com os eixos
relevantes do acelerômetro. O GPS fornece a velocidade e a posição do veículo em
que o smartphone se encontra.
No geral, os dados do acelerômetro são medidos na taxa de cinco
amostragens por segundo (5 Hz) em que cada amostra é gravada a cada 200ms. Os
dados do GPS são obtidos na taxa de um por segundo (1 Hz).
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Figura 5 – Eixos do acelerômetro do Smartphone

Fonte: Elaborado pelo autor.

Os eventos de direção fundamentais estão resumidos no Quadro 2, sendo 12
eventos ao total, oito de movimentos laterais e quatro longitudinais, incluindo
eventos normais e agressivos (SAIPRASERT; PHOLPRASIT; THAJCHAYAPONG,
2015).
Quadro 2 – Eventos de Direção

Fonte: Adaptado de Saiprasert, Pholprasit e Thajchayapong (2015).

2.2.4 Mineração de dados
De acordo com Han, Kamber e Pei (2011), a mineração de dados é um
campo de estudo interdisciplinar que poderia ser entendido como a mineração de
conhecimento extraído de uma grande quantidade de dados brutos. Os autores
afirmam que alguns especialistas tratam a mineração de dados como um sinônimo

37

para o termo knowledge discovery from data (KDD) ou descoberta do conhecimento
dos dados, que pode ser dividido em sete fases, como ilustrado na Figura 6. As
fases e uma breve descrição são:
a) Limpeza de dados: Remove ruído e dados inconsistentes;
b) Integração dos dados: Combinação de múltiplas fontes de dados;
c) Seleção de dados: Os dados relevantes são selecionados para análise;
d) Transformação de dados: Os dados são transformados e consolidados em
formas apropriadas para as operações;
e) Mineração de dados: Métodos inteligentes são aplicados para extrair
padrões de dados. Nessa fase, podem ser utilizadas técnicas de machine
learning;
f) Avaliação de padrões: Identifica padrões relevantes; e
g) Apresentação do conhecimento: Técnicas de representação e visualização
do conhecimento são utilizadas para apresentar os resultados aos usuários.
Figura 6 – Processo de Mineração de Dados

Fonte: Elaborado pelo autor.

2.2.5 Machine learning
Machine learning, de acordo com Mitchell (1997), é: ―Um programa de
computador que aprende pela experiência E, com respeito a algum tipo de tarefa T e

38

performance P, se sua performance P nas tarefas em T, na forma medida por P,
melhoram com a experiência E.‖. É o campo de estudos de algoritmos e modelos
estatísticos que capacitam sistemas a aprenderem sem serem programados
diretamente. Machine Learning pode ser dividido em várias categorias. Segundo
Silva, Peres e Boscarioli (2016), algumas delas são:
a) Aprendizado supervisionado: Em que o algoritmo constrói um modelo
matemático (denominado modelo preditivo) utilizando um conjunto de dados
que contém ambos os inputs e outputs desejados pelo supervisor humano. A
partir do modelo gerado e novos inputs, é possível aplicá-lo para predizer
outputs. O algoritmo de aprendizado pode comparar seu resultado com dados
preestabelecidos e encontrar erros para modificar seu modelo;
b) Aprendizado não supervisionado: O modelo matemático é construído com
um conjunto de dados que contém apenas inputs. São usados quando as
informações utilizadas para treinamento não são classificadas nem rotuladas;
c) Aprendizado de reforço: É um método de aprendizado que interage com seu
ambiente, produzindo ações e descobre erros ou recompensas, pesquisa por
tentativa e erro e recompensa atrasada são as características mais relevantes
da aprendizagem por reforço. Este método permite que máquinas e agentes
de software determinem automaticamente o comportamento ideal dentro de
um contexto específico, a fim de maximizar seu desempenho; e
d) Detecção de anomalia: É conhecida também como detecção de outlier, é a
identificação de itens incomuns, eventos e análises suspeitas por serem
excessivamente diferentes do resto dos dados.
Machine learning e mineração de dados utilizam técnicas similares e se
justapõem, mas possuem objetivos diferentes. Machine learning foca na predição
baseada em modelos matemáticos aprendidos com treinamento e mineração de
dados foca na descoberta de propriedades desconhecidas dos dados, como
descreve Silva, Peres e Boscarioli (2016).
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2.2.6 Medidas de performance de machine learning
De acordo com Omary e Mtenzi (2010), em machine learning e data mining as
medidas de performance preferidas para algoritmos de aprendizagem diferem de
acordo com o ponto de vista e histórico dos pesquisadores. Os domínios das
aplicações têm medidas de performance variadas, sendo as mais relevantes a
acurácia e a taxa de erro para alguns pesquisadores, e para outros é mais útil a
precisão, revocação e f1-score.
Acurácia, segundo Kotsiantis (2007), é ―a fração do número das predições
corretas sobre o número total de predições‖. O número de predições, em técnicas de
classificação, é baseado sobre a contagem de registros de testes corretamente ou
incorretamente preditos pelo modelo. Como indicado no Quadro 3, essas contagens
são tabuladas em uma matriz, chamada matriz de confusão, em que as classes
verdades são apresentadas em linhas enquanto as classes preditoras são
apresentadas em colunas. A matriz de confusão demonstra como o classificador se
comporta para classes individuais.
Quadro 3 – Matriz de confusão
Classes preditoras
Classes
verdades
Sim

Não

Sim

Verdadeiro Positivo (VP)

Falso negativo (FN)

Não

Falso positivo (FP)

Verdadeiro negativo (VN)

Fonte: Adaptado de Omary e Mtenzi (2010)

Do Quadro 3, tem-se:
-

VP indica o número de exemplares positivos corretamente preditos
como positivo pelo modelo.

-

VN indica o número de exemplares negativos corretamente preditos
como negativo pelo modelo.

-

FP indica o número de exemplares negativos incorretamente preditos
como positivo pelo modelo.
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-

FN indica o número de exemplares positivos incorretamente preditos
como negativo pelo modelo.

A acurácia mede apenas o número de predições corretas do classificador e
ignora o número de predições incorretas, como demonstrado na Equação 1. Com
essa limitação a taxa de erro foi adotada para medir o número de predições
incorretas relacionado à performance do classificador.
Acurácia = número de predições corretas / número total de predições

(1)

A taxa de erro mede o número de predições incorretas contra o número de
total de predições, como destacado na Equação 2. Para algumas aplicações é de
interesse saber como o sistema responde às respostas erradas,

Taxa de erro = número de predições incorretas / número total de predições

(2)

A precisão, conforme Equação 3, é uma métrica muito utilizada em situações
em que a detecção de uma classe é mais importante do que outra, como
diagnósticos médicos, reconhecimento de padrões, análise de risco de crédito e
estatísticas.
Precisão, p = VP/ (VP+FP)

(3)

A revocação, segundo Equação 4, representa a proporção do número de itens
em que o sistema selecionou como verdadeiros positivos sobre o número total de
positivos verdadeiros e falsos negativos.

Revocação, r = VP / (VP+FN)

(4)

O F1-Score combina a precisão e a revocação com a mesma importância
num único parâmetro para otimização, como apresentado na Equação 5.

F1-Score = (2x Precisão x Revocação) / (Precisão + Revocação)

(5)

Outras métricas são as curvas Receiver Operating Characteristic (ROC) e
Area Under the ROC Curve (AUC). A curva ROC é uma métrica que considera a
taxa de positivos verdadeiros, falsos positivos, negativos verdadeiros e falsos
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negativos. A curva AUC é derivada da curva ROC e simplifica num único valor,
calculando a área sob a curva.

2.2.7 Algoritmos de machine learning
a) Rede Neural Artificial
Conforme Basheer (2000), Redes Neurais Artificiais são estruturas compostas
de nódulos (elementos de processamento adaptativos simples) densamente
conectados que são capazes de realizar computações paralelas massivas para o
processamento de dados, ilustrado na Figura 7. Apesar das Redes Neurais Artificiais
serem abstrações de suas equivalentes biológicas, elas não têm o objetivo de
replicar a operação de sistemas biológicos, mas de fazer uso do que se sabe sobre
o funcionamento de redes biológicas para resolver problemas complexos. O ponto
central das redes neurais é sua capacidade de processamento de informações
característica de sistemas biológicos, como sua não linearidade, alto paralelismo,
robustez, tolerância para falhas, aprendizado, capacidade de suportar informações
imprecisas e generalizar. Carvalho et al. (2017) e Ferreira et al. (2017) fazem uso da
técnica de redes neurais em seus artigos de detecção e análise do perfil de direção
com o uso de sensores do smartphone.
Figura 7 – Rede Neural Artificial

Fonte: Elaborado pelo autor.
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b) Árvore de Decisão
Uma árvore de decisão é uma estrutura na forma de uma árvore em que cada
nódulo interno significa um teste em um atributo, cada galho representa o resultado
de um teste e cada nódulo terminal possui um rótulo de classe, ilustrado na Figura 8.
O nódulo no topo é a raiz. Alguns algoritmos de árvore de decisão produzem apenas
árvores binárias, em que cada nódulo interno se divide exatamente em dois outros
nódulos, e existe também árvores que produzem resultados não binários (HAN et al.,
2011). No trabalho de Ferreira et al. (2017), um dos algoritmos utilizados é o
Random Forest (RF) que é um algoritmo complexo que utiliza várias árvores de
decisão.
Figura 8 – Árvore de Decisão

Fonte: Elaborado pelo autor.

c) Classificadores Bayesianos
Classificadores Bayesianos são classificadores estatísticos que podem
predizer as probabilidades de ser membro de uma classe específica. Por exemplo, a
probabilidade de uma sequência ordenada e finita de elementos (tupla) pertencer a
uma classe singular. A classificação Bayesiana é baseada no teorema de Bayes.
Estudos compararam esses algoritmos com alguns de árvore de decisão e redes
neurais, e determinaram o classificador Bayesiano simples, Naïve Bayes, com
performance similar, alta precisão e boa velocidade quando aplicados em grandes
bases de dados. (HAN et al., 2011). No artigo ―Estimating Driving Behavior by a
Smartphone” de Eren et al. (2012) é utilizado o algoritmo classificador Bayesiano.
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d) Support Vector Machines
De acordo com Ferreira et al. (2017), Support Vector Machine (SVM) é um
método de aprendizado de máquina supervisionado utilizado para classificação de
dados. O algoritmo busca encontrar um hiperplano otimizado, isto é, um separador
que organiza os dados de treinamento em classes. Um hiperplano otimizado
maximiza a distância entre exemplares na margem que separa diferentes classes.
Esses exemplares nas margens são chamados de vetores de suporte, conforme
demonstrado na Figura 9. Ferreira et al. (2017) utilizam o algoritmo SVM para
realizar a análise de perfil do motorista.
Figura 9 – Support Vector Machine

Fonte: Elaborado pelo autor.

2.2.8 Descrição do algoritmo DTW (Dynamic Time Warping)
O algoritmo Dynamic Time Warping (DTW) foi utilizado extensivamente no
campo da ciência da computação para encontrar modelos em séries temporais
(BERNDT; CLIFFORD, 1994). Originalmente, foi utilizado para comparar diferentes
padrões em reconhecimento automático de fala (SAKOE; CHIBA, 1978) e, em
campos como mineração de dados, o DTW foi aplicado com sucesso para lidar
automaticamente com deformações do tempo e diferentes velocidades associadas
com dados dependentes de tempo. A sua capacidade de comparar diferentes séries
temporais é adequada para reconhecer padrões em um conjunto de dados
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determinados pelo tempo, como identificar eventos de direção na viagem de um
veículo (SAIPRASERT; PHOLPRASIT; THAJCHAYAPONG, 2015).
O DTW é uma técnica utilizada para medir a similaridade entre duas séries
temporais que podem variar em tempo e velocidade. Por exemplo, o caminhar de
duas pessoas em diferentes velocidades, o reconhecimento de fala em diferentes
velocidades e diferentes taxas de pronúncia e, no mercado financeiro, na
comparação de dados de negociações mensais de fevereiro com 28 dias e março
com 31 dias. O conjunto de dados analisado pode não possuir o mesmo número de
elementos, porém o algoritmo possibilita calcular a medição da melhor similaridade
entre os exemplares. A técnica converte os dados em vetores, calcula o caminho
otimizado e obtêm a distância entre esses pontos. Comparar os dados entre séries
temporais assimétricas diretamente (Pareamento Euclidiano) é restritivo e não
identifica as similaridades entre as séries, mas a técnica de pareamento do DTW
permite que duas séries correspondam uniformemente, mesmo que os eixos de
tempo não estejam sincronizados, conforme ilustrado na Figura 10.
Figura 10 – Ilustração de pareamento Euclidiano versus pareamento por DTW

Fonte: Elaborado pelo autor.

O algoritmo DTW é tradicionalmente utilizado no reconhecimento de voz e
correspondência de padrões de som. Como exemplo, a frase ―A ciência está atrás
do que o universo realmente é, não do que nos faz sentir bem.‖ de Carl Sagan foi
gravada e é visualizada no gráfico de áudio em dois exemplos com entonações e
velocidades diferentes, como destacado na Figura 11. Se a abordagem utilizada for
a euclidiana tradicional, os tempos entre o clipe azul e o clipe laranja não coincidirão
e resultará em uma medição inadequada. Com a técnica DTW, o tempo é alinhado e
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permite uma medição mais próxima e adequada entre os dois clipes de áudio,
comparando os padrões de som.
Figura 11 – Áudio de Correspondência Euclidiana versus Correspondência DTW
Correspondência Euclidiana:

Correspondência por DTW:

Fonte: Elaborado pelo autor.

A seguir, serão descritos os procedimentos para calcular a distância DTW de
duas séries temporais com número de elementos diferentes.
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Como exemplo, serão utilizadas a série A com os elementos 1, 6, 2, 3, 0, 9, 4,
3, 6 e 3 (10 elementos) e a série B com os elementos 1, 3, 4, 9, 8, 2, 1, 5, 7 (9
elementos).
O primeiro passo envolve calcular a Matriz DTW e obter o caminho otimizado,
conforme exemplo da Figura 12.
Figura 12 – Exemplo de DTW

Fonte: Adaptado de Saiprasert, Pholprasit e Thajchayapong (2015).

Tendo por base as séries A e B informadas anteriormente, os procedimentos
e as respectivas fórmulas para encontrar os valores discriminados da matriz DTW
correspondente, representada na Figura 13, estão descritos a seguir:
a) Cálculo para a linha 1 da matriz relativo as células 1,1 a 1,9 (primeira
linha):
 Na linha i = 1 e coluna j = 1 inicia-se sempre com o valor zero
 Cálculo linha i = 1 e coluna j = 2:
| Ai – Bj | + Distância [ i , j - 1 ] ; i = 1
|1–3|+0
2 + 0 = 2 é o resultado célula 1,2 da matriz.
 Cálculo da linha i = 1 e coluna j = 3:
| Ai – Bj | + Distância [ i , j - 1 ]
|1–4|+2
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3 + 2 = 5 é o resultado da célula 1,3 da matriz.
 Repetir o cálculo para as demais células coordenadas 1,4 a 1,9.
b) Cálculo para a coluna 1 da matriz envolvendo as células 2,1 a 10,1
(primeira coluna):
 Cálculo da célula 2,1:
| Ai – Bj | + Distância [ i - 1 , j ]

; j=1

|6–1|+0
5 + 0 = 5 é o resultado da matriz 2,1
 Cálculo da célula 3,1:
| Ai – Bj | + Distância [ i - 1 , j ]
|2–1|+5
1 + 5 = 6 é o resultado da célula 3,1 da matriz.
 Repetir o cálculo para as demais células coordenadas 4,1 a 10,1.

c) Cálculo para as demais células iniciando a partir da célula 2,2 da matriz
(todos outros elementos):
 |Ai – Bj| + min (Distância [i – 1,j – 1], Distância [i – 1, j ] , Distância [ i , j
–1]
| 6 – 3 | + min ( 2 , 0 , 5 )
3 + 0 = 3 é o resultado da matriz 2,2
 Cálculo da matriz 3,2:
|Ai – Bj| + min (Distância [i – 1 , j – 1 ], Distância [i – 1, j ] , Distância [ i ,
j–1]
| 2 - 3 | + min ( 3 , 5 , 6 )
1 + 3 = 4 é o resultado da célula 3,2.
 Repetir o cálculo para as demais células.
 Para encontrar o caminho otimizado, inicia-se da coordenada de linha
e coluna de maior índice, com o valor 18 (localizada na coordenada
10,9), busca-se quais as células adjacentes de menor valor do
quadrante à esquerda e para cima, valores 15, 14 e 16, encontrandose o valor 14, no sentido da direita para a esquerda e para cima,
conforme seta vermelha da Figura 13. Na célula de coordenada 9,8
repete-se a busca de qual célula adjacente de menor valor do
quadrante à esquerda e para cima, valores 15,13 e 17, e encontra-se o
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valor 13. Repete-se o procedimento até a matriz 1,1 de valor 0 e
encontra-se o caminho otimizado das duas séries temporais 0, 3, 4, 4,
8, 8, 9, 11, 13, 14 e 18, células de cor laranja da Figura 13.

Figura 13 – Matriz DTW e o caminho otimizado

Fonte: Elaborado pelo autor.

Com a obtenção do caminho otimizado calculado no item anterior, pode-se
relacionar a deformação das séries temporais A e B, conforme ilustrado na Figura
14. As linhas vermelhas indicam os elementos das séries A e B correspondentes.
Figura 14 – Deformação das séries temporais

Fonte: Elaborado pelo autor.

Após encontrar o caminho otimizado, calcula-se a função C - Custo
Acumulado da Matriz, descrita na Equação 6.

49

C (X, Y) = Somatório wk (xnk, ymk)

(6)

Onde:
X = Série temporal A
Y = Série temporal B
Wk = Caminho otimizado
xnk = Elemento da matriz linha i
ymk = Elemento da matriz coluna j

O resultado obtido para o exemplo da matriz DTW é o valor 52, destacado na
célula de cor laranja, como ilustrado na Figura 15. Quanto menor o valor encontrado,
maior será a similaridade das duas séries temporais analisadas.
O objetivo principal é encontrar o valor Distância, porque este será utilizado
na identificação de uma série não conhecida em que são comparadas todas as
distâncias e a menor delas identifica maior similaridade entre duas séries temporais.
Este trabalho estudou um modelo preditivo capaz de comparar séries temporais
desconhecidas com séries temporais rotuladas como eventos de direção
específicos, sendo a menor distância entre séries temporais o fator determinante que
identifica o evento de direção desconhecido. O cálculo da Distância é dado pela
Equação 7.
Matriz [ i , j ] = (Serie_A [ i ] – Serie_B [ j ]) ² + min ( Matriz [ i – 1 ][ j ],
Matriz [ i ][ j – 1],
Matriz [ i – 1 ][ j – 1 ])

( 7)

Baseado na Figura 15, um exemplo de cálculo da Distância para a
coordenada 3,2 da matriz seria:
Matriz [3,2] : ( 2 – 3 )² + min (9, 25, 26) = 1 + 9 = 10.

Repete-se o procedimento até obter o elemento de maior índice de linha e
coluna. No caso, como citado anteriormente, a coordenada 10,9 com o resultado 52
na célula de cor laranja, segundo a Figura 15. Então, esse será o valor Distância
das duas séries temporais A e B do exemplo.
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Figura 15 – Matriz DTW com o cálculo da Distância

Fonte: Elaborado pelo autor.

2.3 Considerações finais
De todos os sensores que identificam o movimento do veículo, o acelerômetro
do smartphone é o mais relevante para este trabalho, pois ele registra os
movimentos laterais e longitudinais, gerando o conjunto de dados necessário para
identificar os eventos de direção.
Os eventos de direção laterais de curvas e mudanças de faixa e longitudinais
de aceleração e frenagem podem ser categorizados em duas classes diferentes,
normal e agressivo. Uma vez identificados os eventos de direção de várias viagens,
é possível classificar a qualidade de direção da viagem do motorista.
Para identificar os diferentes eventos de direção é necessário o uso de uma
técnica de reconhecimento de padrões, como o algoritmo DTW. Do conjunto total de
algoritmos encontrados na seção 3 e analisados na seção 4, o DTW foi o
predominante para a comparação de séries temporais. O DTW é um algoritmo
simples que não requer modelos matemáticos complexos e seu único requisito é
uma base de dados (POLI et al., 2007).
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Os fundamentos utilizados no desenvolvimento do protótipo deste trabalho
envolveram machine learning (aprendizado supervisionado) e o algoritmo DTW,
além das fases da mineração de dados: limpeza de dados, integração de dados,
transformação de dados (pré-processamento), mineração de dados e avaliação de
padrões.
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3 REVISÃO SISTEMÁTICA

Nesta seção, é desenvolvida a revisão sistemática, método utilizado na
avaliação do conhecimento de diferentes estudos.
Na subseção 3.1, é apresentada a introdução com os conceitos principais e
as fases da revisão sistemática. O planejamento da revisão sistemática envolvendo
o seu protocolo e os resultados obtidos são descritos na subseção 3.2. E, na
subseção 3.3, é realizada uma síntese das obras selecionadas.

3.1 Introdução
A fim de tornar esta pesquisa mais completa, incorporando elementos de
controle e abrangência de resultados relevantes, com um caráter imparcial em
relação às referências encontradas e possibilitar a sua reprodução, optou-se por
utilizar a Revisão Sistemática (RS) para identificar e analisar métodos, abordagens e
técnicas existentes na literatura, que ajudem na condução deste trabalho e permitam
responder as questões de pesquisa.
O termo revisão sistemática é usado para se referir a uma metodologia
específica de pesquisa, desenvolvida com o objetivo de reunir, avaliar e interpretar
as evidências literárias disponíveis referentes a uma questão de pesquisa, tópico
específico ou fenômeno de interesse (FELIZARDO et al., 2017).
A revisão sistemática é dividida em três fases que pode ser conduzida de
modo iterativo, a saber:
1) Planejamento: Etapa na qual é identificada a necessidade da revisão
sistemática e se cria o protocolo da pesquisa;
2) Condução: Compreende as atividades de seleção dos estudos primários,
avaliação da qualidade e sua relevância no contexto de interesse, gestão e
síntese dos estudos selecionados;
3) Publicação dos Resultados: Envolve a análise dos resultados obtidos e a
definição final da sua divulgação.
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3.2 Planejamento
3.2.1 Objetivo

O objetivo principal desta revisão sistemática é levantar estudos sobre a
identificação e classificação do comportamento do motorista pelo uso de machine
learning, dados do computador de bordo e sensores do smartphone.
A análise de comportamento de direção é composta por um processo de
coleta automatizada de dados de condução do veículo, como velocidade,
aceleração, direção e localização, obtidos por sensores do computador de bordo do
veículo e de smartphones. Posteriormente é aplicado um modelo computacional de
análise com o objetivo de gerar uma classificação da forma de dirigir do motorista.

3.2.2 Questão de Pesquisa da Revisão

1) Quais métodos podem ser utilizados para desenvolver um modelo preditivo
capaz de fornecer resultados que permitam avaliar a viagem de um motorista?
a) População: Motoristas preocupados em analisar a qualidade de sua
direção, empresas do ramo de seguros ou transportes e entidades
interessadas em avaliar a condução do motorista;
b) Intervenção: Experimento de técnicas de machine learning de algoritmos
supervisionados em dados coletados de direção de motoristas;
c) Controle: Comparação de algoritmos de classificação e análise dos
melhores resultados obtidos; e
d) Resultados: Identificação de técnica ou modelo que proporcione maior
exatidão na classificação de comportamento de direção de motoristas.

3.2.3 Seleção das fontes

a) Critério de definição de fontes:
As fontes devem estar disponíveis via web, preferencialmente em bases
científicas da área de computação (bibliotecas digitais on-line, bases eletrônicas
indexadas, anais de eventos da área, periódicos, revisões sistemáticas anteriores).
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b) Listagem das fontes:
Estas fontes são reconhecidas mundialmente pela produção literária de alta
qualidade e incluem as principais revistas literárias e eventos científicos no campo
da Engenharia de Software:


IEEE Digital Library (http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/);



ACM Digital Library – The ACM Guide to Computing Literature
(http://portal.acm.org/);



SCOPUS Digital Library (http://www.scopus.com/home.url); e



SCIENCE DIRECT (http://www.sciencedirect.com/).

c) Idioma dos trabalhos:
Inglês, por ser o idioma com maior aceitação internacional para trabalhos
científicos.

d) Palavras-chave:
Com base no tema investigado e nas questões de pesquisa, foram definidas
palavras-chave que o caracterizam e que sejam eficazes para busca de estudos
relacionados, considerando sinônimos, conforme Quadro 4.
Quadro 4 – Palavras-chave definidas para buscas de trabalhos
Idioma Inglês
driving behavior
driver behavior
machine learning
data mining
algorithm
classifier model
classification model
smartphone sensor
Obd
Fonte: Elaborado pelo autor.

A lista dos artigos encontrados está no Apêndice A – Resultados da revisão
sistemática.
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3.2.4 Critérios de inclusão e exclusão dos trabalhos
Os critérios de inclusão ou exclusão em uma revisão sistemática limitam a
seleção de trabalhos com base em avaliações qualitativas relevantes de acordo com
o objetivo da pesquisa. Partindo desse contexto, os seguintes critérios foram
estabelecidos para esta revisão:

a) Critérios de Inclusão
a) Trabalhos publicados e disponíveis em base de dados científicos;
b) Publicações feitas entre 2010 a 2019;
c) Estudos sobre técnicas de machine learning na classificação de
comportamento de direção de motoristas;
d) Estudos utilizando os sensores de smartphone acelerômetro, giroscópio,
magnetômetro e GPS;
e) Estudos utilizando captura de dados do computador do veículo on-board
diagnostics (OBD).
b) Critérios de Exclusão
a) Não corresponde à área proposta de pesquisa;
b) Estudos com sensores de áudio;
c) Estudos com sensores de câmera;
d) Artigo incompleto;
e) Estudos que não utilizam sensores do smartphone;
f) Estudos que não tratam sobre identificação e classificação de eventos de
direção;
g) Estudos realizados sobre proceedings; e
h) Estudos que não lidam com movimentos laterais e longitudinais do veículo.

3.2.5 Definição da Estratégia de Seleção de Dados

As pesquisas foram definidas utilizando as palavras-chave para montagem
das strings de busca e período de publicação, extração dos resultados das bases
digitais no formato bibtex e importação para o software State of the Art through
Systematic Review (Start), desenvolvido por Zamboni et al. (2010), organizados por
fontes.
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Os trabalhos obtidos foram analisados, na fase de seleção, com a leitura dos
títulos e resumos e aplicados os critérios de inclusão e exclusão.

3.2.6 Condução da revisão sistemática
A busca das referências utilizadas nesta revisão foi realizada em bases de
dados eletrônicas. Por meio dos critérios de inclusão e exclusão definiram-se os
trabalhos incluídos e excluídos da revisão. As referências que preencheram os
critérios de inclusão foram lidas na íntegra, independentemente do periódico. Cada
plataforma de base de dados eletrônica possui características próprias de pesquisa
e foram utilizadas diferentes strings de busca.
3.2.7 Fonte 1 – IEEE Xplore Digital Library
a) Strings utilizadas na língua inglesa na fonte IEEE Xplore Digital Library:
String 1: ("driving behavior" OR "driver behavior") AND ("machine learning" OR
"machine learn") AND ("classifier model" OR "classifier" OR "model" OR
"classification model" OR "classification" )
Data da seleção: 18/11/2018
Total 44 artigos
String 2: ("driving behavior" OR "driver behavior")AND ("smartphone sensor" OR
"obd")
Data da seleção: 18/11/2018
Total 21 artigos
String 3: ("driving behavior" OR "driver behavior" OR "profiling" OR "driving behavior
profiling" ) AND ("smartphone" OR "obd") AND ("classifier model" OR "classifier" OR
"model" OR "classification model" OR "classification" )
Data da seleção: 18/11/2018
Total 48 artigos
Campos pesquisados: Metadata (Abstract, title text)
Período Considerado: 2013 a 2018
Filtros Utilizados: ―All Results‖
Total de artigos das três strings: 113 artigos
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3.2.8 Fonte 2 – ACM Digital Library
a) Strings utilizadas na língua inglesa na fonte ACM Digital Library:
String: "query": { (+"driving behavior" +"driver behavior") }
Data da seleção: 07/01/2019
Campos pesquisados: Todos
Período Considerado: 2013 a 2019
Filtros Utilizados: "filter": {"publicationYear":{ "gte":2013
}},{owners.owner=HOSTED}
Total de artigos: 14
3.2.9 Fonte 3 – Scopus
a) Strings utilizadas na língua inglesa na fonte Scopus:
String: ({driving behavior} OR {driver behavior}) AND ({smartphone} OR {obd})
AND ({classifier model} OR {classification model} OR {model} OR {classification} )
Data da seleção: 07/01/2019
Campos pesquisados: Todos
Período Considerado: 2013 a 2019
Total de artigos: 55
3.2.10 Fonte 4 – Web of Science
a) String utilizada na língua inglesa na fonte Web of Science:
String: all=(("driving behavior" OR "driver behavior" OR "profiling" OR "driving
behavior profiling" ) AND ("smartphone" OR "obd") AND ("classifier model" OR
"classifier" OR "model" OR "classification model" OR "classification" ))
Data da seleção: 03/02/2019
Campos pesquisados: Todos
Período Considerado: 2013 a 2019
Filtro: Somente artigos
Total de artigos: 36
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3.2.11 Revisão sistemática: Resumo
Nesta subseção são apresentados os totais de artigos selecionados nas fases
de estudo da identificação, seleção e extração separados por bases de referência,
artigos aceitos, rejeitados e duplicados com seus respectivos percentuais.

a) Fase de Estudo da Identificação:
Nesta fase, os artigos foram selecionados e identificados em quatro bases
científicas da área da computação IEEE, ACM, Scopus e Web of Science de acordo
com as palavras-chave e aplicação na pesquisa utilizando as strings de busca
elaboradas que totalizaram 218 artigos, conforme demonstrados abaixo por fonte de
pesquisa:
- IEEE: 113 artigos (52%)
- ACM: 14 artigos (6%)
- Scopus: 55 artigos (25%)
- Web of Science: 36 (17%)
Total de 218 artigos

b) Fase de Seleção:
Nesta fase, os artigos foram selecionados e avaliados com a leitura de
apenas o título e o resumo. Os critérios de inclusão e exclusão, de acordo com a
subseção 3.2.4, foram aplicados e resultaram em 56 artigos aceitos, como
destacado abaixo:
- Artigos aceitos: 56 (26%)
- Artigos rejeitados: 111 (51%)
- Artigos duplicados: 51 (23%)

c) Fase de Extração:
Nesta fase, foi realizada a leitura integral de todos os textos aceitos na fase
de seleção. Uma vez estabelecidos os conceitos principais, detalhados na subseção
2.2, foi verificada uma ampla gama de estudos e diversas abordagens para análise
de comportamento de motoristas. Foi necessário então estabelecer uma abordagem
foco em que seria possível medir e comparar dados fornecidos por uma fonte
acessível e de baixo custo. A pesquisa demonstrou quatro abordagens para análise
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de comportamento de motoristas, como descrito na subseção 2.2.1, sendo elas
questionários, simuladores, exames supervisionados por peritos e detecção de
eventos de direção utilizando tecnologia de sensores no veículo, sendo o último uma
abordagem acessível, de baixo custo, disponível ao público em geral e capaz de
gerar dados mensuráveis e confiáveis.
O smartphone é uma plataforma disponível universalmente e é repleta de
sensores, incluindo o acelerômetro, que fornece dados contínuos da viagem do
motorista, por essa razão foi determinado que os artigos aceitos para a síntese final
deveriam necessariamente incluir o uso de medidas do acelerômetro do smartphone.
Os estudos de Carvalho et al. (2017), Castignani et al. (2015 e 2017) e
Engelbrecht et al. (2015) tiveram foco numa abordagem em detecção de eventos de
direção utilizando o sensor acelerômetro do smartphone pelo uso de técnicas de
machine learning, sendo a fase de extração distribuída do seguinte modo:
a) Artigos aceitos: 4 (7%)
b) Artigos rejeitados: 41 (73%)
c) Artigos duplicados: 11 (20%)

d) Nova pesquisa exploratória:
Os quatro artigos aceitos não formaram uma base de estudos suficiente para
o desenvolvimento do trabalho, mas todos os quatro fizeram referências a artigos
similares. Uma nova pesquisa exploratória foi realizada sobre a base de referências
dos artigos e quatro trabalhos foram selecionados, sendo eles: Eren et al. (2012),
Fazeen et al. (2012) e Johnson e Trivedi (2011) da base IEEE e Saiprasert,
Pholprasit e Thajchayapong (2015) da base Springer.
Esses quatro artigos possibilitaram complementar o desenvolvimento da
abordagem foco e o trabalho de Saiprasert se demonstrou essencial para o
entendimento e elaboração deste estudo.
Em nova pesquisa na plataforma IEEE pelo termo “systematic review” e
“driving behavior” foi encontrado o artigo "Systematic literature review on driving
behavior" de Vilaça, Cunha e Ferreira (2017), que elaboraram um trabalho de
revisão sistemática da literatura sobre comportamento de direção e abordaram o
conceito de comportamento de direção. Os autores selecionaram um total inicial de
3343 artigos, e após a aplicação de processo de filtros, obteve-se um total final de
405 estudos considerados para análise detalhada. Os estudos com mais alto
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impacto foram divididos nas categorias: Reconhecimento de atividade; Identificação
do estado do motorista; Categorização do comportamento de direção; Categorização
sem comportamento de direção; Reconhecimento de condição de direção; Predição
de eventos; Padrões de manobras; e Sustentabilidade. Uma análise inicial revelou
que a maioria dos estudos sobre comportamento de direção são empíricos e uma
percepção inicial relativa ao tema foi a diversidade de abordagens e perspectivas
envolvendo o estudo de comportamento de direção e a ausência de consenso de
uma definição do comportamento do motorista. Os autores expressaram que foi um
desafio para o trabalho de pesquisa. Em essência, um comportamento de direção é
um conceito abstrato caracterizado por um evento ou conjunto de eventos que
ocorre enquanto um motorista dirige. A identificação de eventos depende de
diferentes fontes de dados e uma lógica associada à detecção do evento. Essa
revisão sistemática foi importante para o desenvolvimento deste trabalho, a visão
geral e classificação detalhada permitiu o autor deste trabalho ter perspectiva das
técnicas mais utilizadas na análise de comportamento de direção de motoristas e
concentrar os esforços de pesquisa nas categorias de detecção de evento de
direção, uso de dados do smartphone e classificação de eventos pelo uso de
machine learning.
Depois de iniciar a geração do modelo preditivo, a base de dados selecionada
para o treinamento se mostrou de baixa acurácia para a detecção de eventos. A
busca por nova base de dados orientada para eventos de direção indicou o artigo de
Ferreira et al. (2017) da base "Plos One", que não apenas forneceu uma nova base
de dados pública como também apresentou soluções para a detecção de eventos
pelo uso de janela móvel.

3.3 Síntese Final

Nesta subseção, são apresentados o protocolo da revisão sistemática, seus
resultados e um resumo das obras selecionadas, com uma análise consolidada das
principais diferenças e equivalências identificadas na leitura detalhada destes
estudos, enfatizando as abordagens, ferramentas, métodos e técnicas utilizadas na
análise de comportamento de direção de motoristas.
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A Figura 16 ilustra a distribuição dos artigos selecionados da fase de
investigação por fonte de pesquisa e o Quadro 5 destaca os artigos selecionados da
fase de extração e nova pesquisa exploratória por fonte de busca, ano e fonte. O
Quadro 6 apresenta os artigos que foram selecionados na avaliação final para o
estudo das técnicas de análise de comportamento de direção. Estes trabalhos
especificamente incluem: Captura de dados por meio de sensores do smartphone;
Identificação de eventos de direção e; Uso de algoritmos de machine learning. O
trabalho de Vilaça, Cunha e Ferreira (2017) é uma revisão sistemática geral de todas
as técnicas de identificação de comportamento de motoristas e portanto não foi
incluso no Quadro 6, que apresenta estudos específicos.
Figura 16 – Gráfico da distribuição de estudos por fonte de pesquisa

Fonte: Elaborado pelo autor.
Quadro 5 – Artigos classificados por fonte de busca e data de publicação
DATA DE PUBLICAÇÃO
FONTE DE BUSCA
2011
2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total
IEEE
1
2
2
3
8
Plos One
1
1
Springer
1
1
Total Geral
1
2
3
4
10
Fonte: Elaborado pelo autor.
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Quadro 6 – Estudos selecionados na avaliação final

Artigo

Referência
Bibliográfica

Título da Pesquisa

Driver Behavior Profiling Using
Smartphones: A Low-Cost Platform for
Driver Monitoring
Exploiting the use of recurrent neural
72
networks for driver behavior profiling
Performance Comparison of Dynamic
Time Warping (DTW) and a Maximum
76
Likelihood (ML) Classifier in Measuring
Driver Behavior with Smartphones
Smartphone-Based Adaptive Driving
Maneuver Detection: A Large-Scale
91
Evaluation Study
Estimating Driving Behavior by a
219
Smartphone
220 Safe Driving Using Mobile Phones
Driver behavior profiling: An investigation
221 with different smartphone sensors and
machine learning
Driving style recognition using a
222
smartphone as a sensor platform
Detection of Driving Events using Sensory
223
Data on Smartphone
Fonte: Elaborado pelo autor.
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Fontes

Castignani et al. (2015)

IEEE

Carvalho et al. (2017)

IEEE

Engelbrecht et al. (2015)

IEEE

Castignani et al. (2017)

IEEE

Eren et al. (2012)

IEEE

Fazeen et al. (2012)

IEEE

Ferreira et al. (2017)

PLOS
ONE

Johnson e Trivedi (2011)

IEEE

Saiprasert, Pholprasit e
Thajchayapong (2015)

Springer

Como aspectos descritos pelos artigos, tem-se:
a. a proliferação dos aparelhos mobile celulares e tablets, que proporcionam
avanço na utilização da plataforma de sensores e conectividade, e o uso de
sensores de smartphones como acelerômetro, giroscópio, magnetômetro e
GPS, individualmente ou combinados.
b. a identificação e classificação de eventos de direção, sejam estes a
aceleração, frenagem, trocas de faixa ou curvas. É incluso também a
categorização pelo uso de um rótulo de comportamento, como agressivo
ou não agressivo.
c. a utilização de diferentes técnicas e algoritmos de machine learning, sendo
citados: Redes Neurais, Lógica Fuzzy, Dynamic Time Warping (DTW),
Maximum Likelihood (ML), Multivariate Normal (MVN), Detecção de Ponto
Final, Classificador Bayesian, Reconhecimento de Padrões, Árvore de
Decisão, Support Vector Machine (SVM) e Algoritmo baseado em regras.
A avaliação das técnicas e algoritmos encontrados nos estudos selecionados
é apresentada no Seção 4.
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4 ANÁLISE DAS TÉCNICAS ENCONTRADAS
4.1 Introdução
Nesta seção, foi realizada uma análise resumida dos trabalhos selecionados
na revisão sistemática em relação às técnicas utilizadas na análise de
comportamento de direção de motoristas, como apresentado no Quadro 7.
Quadro 7 – Técnicas e sensores de sistemas baseados em smartphone
Referência

Carvalho et al.
(2017)

Castignani et al.
(2015)

Castignani et al.
(2017)

Exploiting the use of
recurrent neural
networks for driver
behavior profiling
Driver behavior profiling
Using Smartphones: A
Low-Cost Platform for
Driver Monitoring
Smartphone-Based
Adaptive Driving
Maneuver Detection: A
Large-Scale Evaluation
Study
Performance
Comparison of Dynamic
Time Warping (DTW)
and a Maximum
Likelihood (ML)
Classifier in Measuring
Driver Behavior with
Smartphones

Técnica de
Detecção

Sensores utilizados

Recurrent Neural
Networks (RNN)

Acelerômetro

Lógica Fuzzy

GPS, acelerômetro,
magnetômetro, tempo
e hora do dia

Multivariate
Normal
Acelerômetro e GPS
distribution (MVN)

Classificador
Maximum
Likelihood (ML) e
DTW

GPS, acelerômetro e
giroscópio

Eren et al. (2012)

Estimating Driving
Behavior by a
Smartphone

Detecção de
ponto final, DTW
e classificador
Bayesian

Acelerômetro,
giroscópio,
magnetômetro

Fazeen et al.
(2012)

Safe Driving Using
Mobile Phones

Reconhecimento
de padrão

Acelerômetro e GPS

Engelbrecht et al.
(2015)

(cont.)
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(cont.)

Ferreira et al.
(2017)

Driver behavior profiling:
An investigation with
different smartphone
sensors and machine
learning

Bayesian
Network,
Multilayer
Perceptron,
Random Forest e
Support Vector
Machine

Driving style recognition
Detecção de
using a smartphone as
ponto final e DTW
a sensor platform
Algoritmo
baseado em
regra, algoritmo
Saiprasert,
reconhecimento
Detection of Driving
Pholprasit e
de padrão com
Events using Sensory
DTW e algoritmo
Thajchayapong
Data on Smartphone
(2015)
de
correspondência
padrão auto
ativada
Fonte: Elaborado pelo autor.
Johnson e Trivedi
(2011)

Acelerômetro,
giroscópio,
magnetômetro

Acelerômetro,
giroscópio,
magnetômetro e GPS

Acelerômetro e GPS

4.2 Análise dos artigos
Carvalho et al. (2017) apresentam uma investigação com a Recurrent Neural
Networks (RNN) para classificar eventos de direção empregando dados coletados
por acelerômetros de smartphone para obter o perfil de comportamento de motorista.
Os resultados mostram que configurações específicas de RNN sobre dados de
acelerômetro oferecem boa acurácia, sendo um passo para o desenvolvimento de
sistemas de transporte mais seguros. Esse trabalho recomenda, para trabalhos
futuros, a coleta de um maior número de exemplos de eventos de direção usando
diferentes veículos, sensores, estradas e condições de clima.
Castignani et al. (2015) apresentam o sistema Sensefleet, uma aplicação para
dispositivos móveis de identificação de perfil de motorista e pontuação. O software é
capaz de detectar aceleração, frenagem e eventos de excesso de velocidade por
meio de fusão de movimento dos sensores e dados do GPS, a fim de identificar a
taxa de risco de eventos de direção. A aplicação utiliza lógica Fuzzy em cada
parâmetro após a fase de calibração em um veículo específico. Os dados do tempo
e hora do dia são também considerados para cada evento. Um sistema de
pontuação é implementado, quando o motorista inicia uma viagem com 100 pontos e
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uma quantidade predefinida é subtraída para cada tipo de evento e condições para
os quais o evento ocorre, ou seja, mais pontos serão subtraídos para um evento que
acontece à noite na neve do que na luz do dia em tempo ensolarado. Pontos serão
adicionados, quando nenhum evento é detectado para um intervalo predefinido. Os
resultados mostraram uma pontuação média de 74,4 para um percurso calmo e 20,3
para um percurso agressivo. O sistema permite distinções entre condução agressiva
e comportamento calmo.
Castignani et al. (2017) propõem um mecanismo de detecção de manobra de
direção que iterativamente constrói um modelo estatístico de motorista e veículo
para smartphone usando um modelo Multivariado Normal (MVN) para detectar riscos
de manobras de direção. O treinamento do mecanismo adapta o modelo de perfil
para o veículo, motorista e topologia da estrada. O estudo mostra que o modelo é
capaz de detectar manobras e pontuar para diferentes motoristas, veículos e
condições da estrada. Por meio de extensas pesquisas, foi confirmado que a função
de pontuação proposta representa com precisão os estilos de direção percebidos
pelos usuários com possíveis aplicações em telemática de seguros, carona solidária
e compartilhamento de carona.
Engelbrecht et al. (2015) propõem o classificador Maximum Likelihood (ML)
para identificar e classificar a imprudência de manobras de direção usando sensores
embutidos e GPS do smartphone. O artigo avalia a performance do classificador ML
em relação ao algoritmo Dynamic Time Warping (DTW). O classificador ML obteve
melhores resultados do que o algoritmo DTW. O sistema poderia ser usado para
monitorar motoristas e fornecer feedback de direção segura, além de permitir que
uma companhia de seguro o utilize para ajuste de prêmio (custo) do seguro.
O sistema desenvolvido por Eren et al. (2012) categoriza uma pessoa
dirigindo como seguro ou arriscado. Manobras repentinas, viradas, troca de pista,
frenagem e aceleração são vistas como eventos de risco. Estes eventos são
detectados por somente uso do acelerômetro, giroscópio e magnetômetro do
smartphone. O sistema de detecção de eventos é similar ao do trabalho de Johnson,
Pholprasit e Thajchayapong (2015). Os filtros são aplicados aos dados brutos do
sensor para eliminação de ruído. Similarmente, o algoritmo de detecção de ponto de
término é usado para identificar eventos e o algoritmo DTW também é usado para
comparar dados de entrada com modelo de eventos. Um classificador Bayesiano é
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usado para rotular o comportamento do motorista como seguro ou arriscado de
acordo com a probabilidade calculada.
Fazeen et al. (2012) propõem uma aplicação inovadora de um avançado
sistema de assistência ao motorista, advanced driver-assistance systems (ADAS)
que utiliza o dispositivo móvel para analisar e advertir as condições de segurança.
Os atuais smartphones são equipados com vários sensores que podem ajudar em
melhorias de segurança nas estradas. O sistema utiliza os três eixos do
acelerômetro e GPS do smartphone baseado em Android para registrar e analisar
vários comportamentos de motoristas e condições da estrada que podem
potencialmente ser arriscados para a saúde do motorista, público vizinho e o veículo.
A definição da medição dos três eixos do acelerômetro é demonstrada no Quadro 8:
Quadro 8 – Medição dos três eixos do acelerômetro
Eixo
Direção
x
Esquerda / Direita
y
Frente / Atrás
z

Para cima / Para baixo

Tipo de Direção
Curva / Mudança de pista
Aceleração / Frenagem
Vibrações / Anomalias da
estrada

Fonte: Adaptado de Fazeen et al. (2012).

O trabalho de Fazeen et al. (2012) aponta um meio barato e conveniente de
dispositivo móvel que analisa e adverte o motorista em situações perigosas que
surgem em manobras de veículos e fatores ambientais. O objetivo do sistema é
reconhecer e classificar o comportamento de direção e mapear as condições da
superfície das estradas. O resultado obteve 85,6% de precisão para o sistema global
de classificação de anomalias rodoviárias.
Ferreira et al. (2017) realizaram um trabalho investigativo com quatro
algoritmos e três sensores do smartphone com o intuito de estimar qual conjunto de
técnicas e sensores possui maior performance. As técnicas analisadas foram BN,
MLP, RF e SVM e os sensores utilizados foram acelerômetros, giroscópios e
magnetômetros. É notável também o desenvolvimento da janela móvel para a
análise de dados brutos, em que os dados dos eixos do acelerômetro x, y e z são
agrupados numa janela que abrange o tempo de um segundo da viagem, que por
sua vez desliza a cada segundo. O tamanho da janela é o equivalente à duração
máxima de um evento de direção, determinado, experimentalmente, para ser de até
seis segundos.
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Johnson e Trivedi (2011) apresentaram uma abordagem de predição de estilo
de direção. Os dados foram coletados dos sensores do smartphone, acelerômetro,
giroscópio, magnetômetro, GPS e vídeo, posteriormente, foram unidos e foi utilizado
o classificador baseado no algoritmo Dynamic Time Warping (DTW) para categorizar
o estilo de direção em normal, agressivo e muito agressivo. Seu sistema é conhecido
como MIROAD: Mobile Sensor Platform for Intelligent Recognition Of Aggressive
Driving, em português "Plataforma de sensor móvel para reconhecimento inteligente
de direção agressiva". O sistema detecta eventos de direção como curva à
esquerda, curva à direita, curva em U, curva agressiva à direita, curva agressiva à
esquerda, aceleração, aceleração agressiva, frenagem e frenagem agressiva.
Saiprasert, Pholprasit e Thajchayapong (2015) propõem três algoritmos que
detectam eventos de direção usando sensores de movimento do smartphone. Os
algoritmos propostos classificam os eventos em agressivos ou não, baseados nos
dados brutos capturados de vários sensores do smartphone. O primeiro algoritmo de
detecção é baseado em regras e requer somente dados coletados do receptor GPS,
a fim de torná-lo adequado para implementação em smartphones de baixo custo. O
segundo algoritmo de detecção implementa a técnica de correspondência de
padrão. O terceiro algoritmo, correspondência de padrão auto ativada, é uma versão
mais robusta da correspondência de padrão que necessita de poder computacional
reduzido e é mais flexível devido ao limite variável estabelecido que permite a
detecção mais precisa de eventos de direção. O segundo e terceiro algoritmos
utilizam o sensor acelerômetro e são mais adequados para smartphones médios e
superiores. Para medir os dados brutos do smartphone, dois sensores são
considerados, o acelerômetro com os três eixos que medem a força da aceleração
originada pelo movimento do celular ou gravidade e o receptor GPS para fornecer
posição e dados de velocidade. Os eixos do acelerômetro correspondem à
aceleração lateral eixo x, longitudinal eixo y e vertical eixo z. Nesse trabalho, foram
considerados somente os movimentos lateral e longitudinal e se referem
respectivamente ao movimento curva à esquerda e à direita e para frente e para
trás, e podem identificar os eventos de direção, conforme abaixo:
 Movimento lateral eixo x:
Curva à esquerda (normal e agressiva)
Curva à direita (normal e agressiva)
Mudança de faixa à esquerda (normal e agressiva)
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Mudança de faixa à direita (normal e agressiva)
 Movimento longitudinal eixo y:
Frenagem (normal e agressiva)
Aceleração (normal e agressiva)
O algoritmo de correspondência padrão é baseado na técnica Dynamic Time
Warping (DTW) e é utilizado para encontrar modelos em séries temporais.

4.3 Considerações finais

Foi realizada uma análise das técnicas envolvendo os nove artigos
selecionados que tratam da detecção de eventos de direção. A técnica de machine
learning predominante foi o DTW, estudada nos trabalhos de Engelbrecht et al.
(2015), Eren et al. (2012), Johnson e Trivedi (2011) e Saiprasert, Pholprasit e
Thajchayapong (2015). Os quatro trabalhos relatam as características positivas de
utilizar os sensores do smartphone em conjunto com um algoritmo capaz de
comparar séries temporais com eficiência, acurácia e capacidade de encontrar
padrões na identificação de eventos. Por esses motivos, o DTW foi selecionado.
Como métrica de avaliação do modelo preditivo, foi selecionada a acurácia.
Essa escolha foi devido a acurácia ter sido a métrica mais utilizada nos textos
selecionados, como destacado no Quadro 9.
A abordagem de detecção de eventos de direção deste trabalho foi
determinada pelo embasamento fornecido pelo artigo de Saiprasert, Pholprasit e
Thajchayapong (2015). Os autores utilizaram o sensor acelerômetro e eixos x-lateral,
y-longitudinal, respectivamente nos movimentos curva à esquerda, curva à direita,
aceleração e frenagem.
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Quadro 9 – Trabalhos e medidas de performance
Referência
Carvalho et al. (2017)
Castignani et al. (2015)

Exploiting the use of recurrent neural
networks for driver behavior profiling
Driver behavior profiling Using
Smartphones: A Low-Cost Platform for
Driver Monitoring

Medidas de
performance
Acurácia
Acurácia

Castignani et al. (2017)

Smartphone-Based Adaptive Driving
Maneuver Detection: A Large-Scale
Evaluation Study

Avaliação
baseada em
pesquisa

Engelbrecht et al. (2015)

Performance Comparison of Dynamic
Time Warping (DTW) and a Maximum
Likelihood (ML) Classifier in Measuring
Driver Behavior with Smartphones

Acurácia,
revocação e
precisão

Eren et al. (2012)

Estimating Driving Behavior by a
Smartphone

Acurácia

Fazeen et al. (2012)

Safe Driving Using Mobile Phones

Acurácia

Ferreira et al. (2017)
Johnson e Trivedi (2011)
Saiprasert, Pholprasit e
Thajchayapong (2015)

Fonte: Elaborado pelo autor.

Driver behavior profiling: An investigation
with different smartphone sensors and
machine learning
Driving style recognition using a
smartphone as a sensor platform
Detection of Driving Events using Sensory
Data on Smartphone

AUC
(area under the
ROC curve)
Acurácia
Acurácia

70

5 GERAÇÃO DO MODELO PREDITIVO
Tendo por base os trabalhos selecionados na revisão sistemática, foi
verificado que a técnica DTW foi a mais utilizada e é adequada para avaliação de
séries temporais. Nesta seção, é apresentado o detalhamento das etapas da
geração do modelo preditivo fazendo uso da DTW.
A base de dados selecionada e o processo de categorização são descritos na
subseção 5.1. Na subseção 5.2, é detalhado o pré-processamento dos dados. A
geração do modelo preditivo e o treinamento do algoritmo de classificação são
retratados na subseção 5.3. Na subseção 5.4, é apresentado o processo de
desenvolvimento do modelo preditivo. Na subseção 5.5, são apresentadas as
tecnologias utilizadas para a geração do modelo preditivo e, por fim, na subseção
5.6, são abordadas as considerações finais.

5.1 Base pública de dados: Características e Detalhes
Para geração do modelo preditivo foi utilizada a base pública Driver Behavior
Dataset, disponível na plataforma Github por Ferreira et al. (2017). Essa base
contém um conjunto de dados de medições dos sensores do smartphone destinado
ao estudo e análise do comportamento de eventos de direção de motoristas e
contempla quatro arquivos de quatro viagens distintas do tipo comma separated
values (CSV) de nomenclatura "acelerometro_terra.csv", como demonstrado na
Figura 17, com a definição dos campos descritas no Quadro 10, gerados pelo
aplicativo coletor com os registros do acelerômetro. A base possui quatro arquivos
de nomenclatura " groundTruth.csv" que informam a associação do tipo de evento
realizado no arquivo "acelerometro_terra.csv" correspondente.
Considerando as viagens de cada arquivo "acelerometro_terra.csv", a
quantidade de linhas de cada um deles é: viagem 1 tem 64.646 linhas; viagem 2
possui 20.676 linhas; viagem 3 contém 30.015 linhas; e viagem 4 com 41.179 linhas,
totalizando 156.516 linhas e 14.514 Kbytes de tamanho.
Os dados são de quatro viagens de automóvel de aproximadamente treze
minutos cada realizado por dois motoristas. O arquivo contém os campos timestamp
(data, hora, minuto e segundo de quando o registro foi coletado), uptimeNanos
(Tempo em nanosegundos desde que o smartphone iniciou a gravação do registro),

71

eixos X, Y e Z do acelerômetro do smartphone medido em m/s², coletados na taxa de
50 Hz, isto é, 50 registros gravados a cada segundo.
Figura 17 – Arquivo acelerometro_terra.csv da viagem 1

Fonte: Adaptado de Ferreira et al. (2017)
Quadro 10 – Descrição dos dados do arquivo acelerometro_terra.csv
Nome do campo
Descrição do campo e medida utilizada
Marca temporal, data, hora, minuto e
Timestamp
segundo de quando o registro foi coletado
Tempo em nanosegundos desde que o
UptimeNanos
smartphone iniciou a gravação do registro
Medido em m/s²
Aceleração no eixo X
Medido em m/s²
Aceleração no eixo Y
Medido em m/s²
Aceleração no eixo Z
Fonte: Adaptado de Ferreira et al. (2017)

As condições das coletas, configuração e rotulagem de dados foram as
seguintes:


O veículo utilizado foi o Honda Civic 2011;



O smartphone utilizado foi o Motorola XT1058 com Android versão 5.1;



O smartphone foi fixado no para-brisa do carro por meio de suporte para
celular e não foi movido, nem operado durante a coleta;



A taxa de captura dos dados variam entre 50 e 200 Hz, dependendo do
sensor;



O veículo foi dirigido por dois motoristas com mais de 15 anos de
experiência de direção de veículo;



O tempo estava ensolarado e a estrada estava limpa e pavimentada
com asfalto;
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O aplicativo coletor dos dados dos sensores registram o tempo com a
precisão de milissegundos;



Durante a coleta, havia duas pessoas no carro. Motorista e assistente no
banco de passageiro que filmou as viagens;



O vídeo gravado mostra a visão do para-brisa do veículo, os
movimentos do motorista, o volante do carro, velocímetro, tacômetro e o
smartphone mostrando a hora atual do painel do carro. Com esta
composição, uma pessoa assistiu ao vídeo posteriormente e anotou
exatamente quando o evento iniciou e terminou; e



De acordo com um cronograma predefinido, o assistente pedia ao
motorista para executar um tipo de evento de direção específico, por
exemplo, frenagem agressiva.

Os quatro arquivos de nomenclatura ―groundTruth.csv‖ de cada

viagem,

conforme demonstrado na Figura 18, informam o tipo do evento, o instante do início
do evento e o instante final do evento medido em segundos. Os arquivos
―groundTruth.csv‖ indicam os rótulos dos eventos de seus arquivos correspondentes
"acelerometro_terra.csv". Na subseção 5.2 é descrito o processo que associa os
eventos do arquivo ―groundTruth.csv‖ com o arquivo "acelerometro_terra.csv" para
rotular os eventos.
Figura 18 – Arquivo groundTruth.csv da viagem 1

Fonte: Adaptado de Ferreira et al. (2017)
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Os rótulos dos eventos de direção definidos são: aceleração agressiva,
frenagem agressiva, curva à esquerda agressiva, curva à direita agressiva, mudança
de faixa à esquerda agressiva, mudança de faixa à direita agressiva e evento não
agressivo, como apresentado no Quadro 11 com seu número de rótulo e quantidade
de exemplos realizados.
Quadro 11 – Tipos de eventos de direção rotulados
Tipos de evento de direção

Número
do Rótulo

Aceleração agressiva
Frenagem agressiva
Curva à direita agressiva
Curva à esquerda agressiva
Mudança de faixa à direita agressiva
Mudança de faixa à esquerda agressiva
Evento não agressivo
Total
Fonte: Adaptado de Ferreira et al. (2017)

1
2
3
4
5
6
7

Quantidade
de
exemplos
12
12
11
11
5
4
14
69

5.2 Pré-processamento dos dados
A base de dados pública foi manualmente rotulada de acordo com as
informações de Ferreira et al. (2017), em que os valores de 1 até 7 foram atribuídos
segundo o arquivo ―groundTruth.csv‖.
Na fase de pré-processamento dos dados, foi necessário realizar tratamento
dos quatro arquivos ―acelerometro_terra.csv‖, pois a coluna upTimeNanos indica o
valor em nanosegundos e o arquivo ―groundTruth.csv‖, nas colunas início e fim,
indicam o intervalo do evento em segundos.
Para realizar a conversão foi desenvolvido o programa batch prog03.py na
linguagem Python, encontrado no Apêndice B, que converte o campo upTimeNanos
de nanosegundos para segundos e gera o arquivo de saída com o novo campo
convertido. Os quatro arquivos ―acelerometro_terra.csv‖ de cada viagem foram então
renomeados

para

―acelerometro_terra_1.csv‖,

―acelerometro_terra_3.csv‖

e

―acelerometro_terra_2.csv‖,

―acelerometro_terra_4.csv‖,

que

correspondem

respectivamente às viagens 1, 2, 3 e 4. Estes arquivos foram processados pelo
programa batch prog03.py e geraram os arquivos de saída denominados
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―acelerometro_terra_1_saida.csv‖,

―acelerometro_terra_2_saida.csv‖,

―acelerometro_terra_3_saida.csv‖ e ―acelerometro_terra_4_saida.csv‖.
Os arquivos de saída foram carregados em planilha de formato xls e
acrescidos das colunas ―rótulo‖ e ―sequência do evento‖ para que a série do evento
utilizada na próxima fase do tratamento dos dados seja distinta na base. Essas duas
novas colunas foram rotuladas manualmente e de acordo com as indicações do
arquivo ―groundTruth.csv‖ de cada viagem. Cada linha do arquivo ―groundTruth.csv‖
de sua respectiva viagem indica o tipo de evento de direção e seu instante de início
e fim em segundos para ser associado no arquivo ―acelerometro_terra_1_saida.csv‖
correspondente.
Na Figura 19, é ilustrado o exemplo da linha 2 do arquivo ―groundTruth.csv‖
associado

a

viagem

1,

que

apresenta:

rótulo

do

evento

igual

a

―evento_nao_agressivo‖; instante de início ―2 segundos‖; instante final ―6.5
segundos‖;

sua

associação

―acelerometro_terra_1_saida.csv‖;

Coluna

correspondente

ao

―F‖

convertido

nanosegundos

arquivo
em

segundos localizado entre as linhas de valores de 2.002838395 a 6.596947962;
Coluna ―G‖ rótulo registrado manualmente com o número 7-Evento não agressivo; E
Coluna ―H‖ sequência do evento registrado manualmente com o número 100 para
que a série temporal deste evento seja distinta na base de dados.
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Figura 19 - GroundTruth e acelerometro_terra

Fonte: Elaborado pelo autor.

O processo de rotulagem foi repetido para os demais eventos do arquivo
―groundTruth.csv‖ da viagem 1 e completou-se o preenchimento das colunas ―rótulo‖
e ―sequência do evento‖ como 101, depois 102 e assim por diante. Repetiu-se o
procedimento para os demais arquivos das viagens 2, 3 e 4 e assim finalizou-se o
processo de rotulagem de todas as viagens.
Os

dados

dos

quatro

―acelerometro_terra_2_saida.csv‖,

arquivos

―acelerometro_terra_1_saida.csv‖,

―acelerometro_terra_3_saida.csv‖

e

―acelerometro_terra_4_saida.csv‖ foram reunidos em um único arquivo consolidado
e rotulado de eventos denominado ―BASE_SAIDA_T.CSV‖. Foram considerados
somente os registros rotulados e os demais registros não rotulados foram
descartados.
O arquivo ―BASE_SAIDA_T.CSV‖, conforme ilustrado na Figura 20, apresenta
as colunas: Data, Hora, Nanosegundo, dados do acelerômetro do Eixo X, Eixo Y e
Eixo Z, Conversão de Nanosegundo para Segundo, Rótulo e coluna ―Sequência do
Evento‖ para que a série do evento a ser utilizada na próxima fase do tratamento
dos dados seja distinta na base de dados. A base consolidada totaliza quatro
viagens, 12.646 registros e 69 eventos rotulados.
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Figura 20 - Base consolidada e rotulada dos eventos de direção

Fonte: Elaborado pelo autor.

A partir da base consolidada e rotulada, foi necessário realizar o tratamento
das informações para associar os valores do acelerômetro dos eixos x e y aos
eventos correspondentes de acordo com o sentido do movimento longitudinal ou
lateral. A geração desses dados foi obtida por meio de um programa desenvolvido
na linguagem Python, denominado prog04.py e localizado no Apêndice C, e sua
função é ler os dados consolidados do arquivo ―BASE_SAIDA_T.CSV‖, processá-los
e gerar novo arquivo denominado ―TREINO23.TXT‖, apresentado na Figura 21.
Figura 21 – Dados exemplares da base de treino

Fonte: Elaborado pelo autor.

O conjunto das linhas verticais destacado em vermelho na Figura 20 foram
reposicionadas no formato horizontal conforme destacado na Figura 21. Cada
conjunto de linhas da ―Sequência do Evento‖ formam uma linha da série temporal do
arquivo ―TREINO23.TXT‖. Os dados foram dispostos em lista, adequado para a
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utilização da função do algoritmo DTW. Para eventos longitudinais foram utilizados
os valores do eixo Y e para eventos laterais foram utilizados os dados do eixo X,
conforme ilustrado nos exemplos dos Quadros 12 e 13.
Quadro 12 – Dados dos exemplares do rótulo 1- aceleração agressiva
Número
Valor do
Valor do
Linha
do rótulo
eixo Y1
eixo Y2
7
1
-1.3467535631706178
8
1
-1.376798755060804
...
...
...
Fonte: Elaborado pelo autor.

Valor do
eixo Yn

-1.0379116810124573
-0.8355477362292341
...

...
...
...

Quadro 13 – Dados dos exemplares do rótulo 3 - curva à direita agressiva
Número
Valor do
Valor do
Valor do
Linha
eixo Xn
do rótulo
eixo X1
eixo X2
20
3
0.5334927579847974
0.4074244963986864
...
21
3
-0.5524221441913522
-0.8026680598453133
...
...
...
...
...
...
Fonte: Elaborado pelo autor.

No Quadro 14 são descritos os rótulos de eventos de direção de 1 a 7, eixos
do acelerômetro e o sentido de direção do movimento.
Quadro 14 – Resumo dos rótulos dos dados exemplares
Eixo do
Rótulos de eventos de direção
Acelerômetro

Sentido de
direção

1- Aceleração agressiva

Y

Longitudinal

2- Frenagem agressiva

Y

Longitudinal

3- Curva à esquerda agressiva

X

Lateral

4- Curva à direita agressiva

X

Lateral

5- Mudança de faixa à esquerda agressiva

X

Lateral

6- Mudança de faixa à direita agressiva

X

Lateral

7- Evento não agressivo

Y

Longitudinal

Fonte: Elaborado pelo autor.

5.3 Geração do modelo preditivo
Após a finalização do pré-processamento, elaboração dos dados exemplares,
categorização dos tipos de eventos de direção e valores dos acelerômetros, foram
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realizados a divisão aleatória dos exemplares em 70% para treino (50 eventos) e
30% para testes (19 eventos), proporcionalmente por tipo de evento.
Foi utilizada a abordagem do algoritmo de correspondência padrão conforme
trabalho de Saiprasert, Pholprasit e Thajchayapong (2015) baseado na técnica DTW
de medição de similaridade de séries temporais, destacado na subseção 4.2.
O processo desenvolvido foi realizado na seguinte ordem:
1) A série temporal do registro da base de teste é lida;
2) A série temporal do registro da base de treino é lida;
3) As duas séries são submetidas ao algoritmo DTW, que calcula a distância
entre elas, segundo descrição da subseção 2.2.8;
4) O resultado obtido do valor da distância e o rótulo são armazenados nas
variáveis v_menor_distancia e v_rotulo da base de treino;
5) O programa lê o próximo registro da base de treino, se for o término dos
registros da base de treino, o processo irá para o passo 6. Se não for o
término dos registros da base de treino, o processo retorna para o passo 2;
6) Neste passo é obtido o menor valor da distância de todas as séries da base
de treino que está armazenado em v_menor_distancia e seu rótulo em
v_rotulo. Esse valor de menor distância indica a maior similaridade entre as
séries da base de treino e da base de teste;
7) O processo compara a variável v_rótulo obtida da base de treino com o
rótulo da base de teste, se o rótulo for igual, o modelo obteve sucesso na
identificação do evento de direção. Se o rótulo for diferente, o modelo não
identificou o evento corretamente;
8) Este resultado é registrado como acerto ou erro para a estatística de
acurácia;
9) O resultado é registrado na matriz de confusão com os rótulos da base de
treino e da base de teste; e
10) O processo lê a próxima série temporal da base de teste e são repetidos os
passos de 2 a 10 até o término da leitura de todos os registros da base de
teste.
O algoritmo obtém o caminho otimizado das séries temporais e calcula a
distância entre eles, quanto menor o valor encontrado, maior será a similaridade das
séries. Neste trabalho, a técnica DTW foi utilizada para detecção de eventos de
direção do motorista.
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O resultado obtido na classificação foi de 84,21% de acurácia, ou seja, dos 19
eventos de teste, 16 eventos foram identificados corretamente. No Quadro 15 são
demonstrados os resultados obtidos.
Quadro 15 – Resultados obtidos
Acurácia

Número de eventos de teste

Número de eventos identificados
corretamente

84,21%

19

16

Fonte: Elaborado pelo autor.

Os resultados obtidos pela geração do Modelo Preditivo foram 16 eventos
identificados corretamente e 3 eventos identificados incorretamente, os quais foram
representados na Matriz de Confusão ilustrada no Quadro 16.
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Quadro 16 – Matriz de Confusão
EVENTOS DE
DIREÇÃO

ACELERAÇÃO
AGRESSIVA

FREADA
AGRESSIVA

CURVA
DIREITA
AGRESSIVA

CURVA
ESQUERDA
AGRESSIVA

MUDANÇA
DE FAIXA À
DIREITA
AGRESSIVA

MUDANÇA
DE FAIXA À
ESQUERDA
AGRESSIVA

EVENTO
NÃO
AGRESSIVO

ACELERAÇÃO
AGRESSIVA

3

1

0

0

0

0

0

FREADA
AGRESSIVA

0

3

0

0

0

0

0

CURVA
DIREITA
AGRESSIVA

0

0

3

0

0

0

0

CURVA
ESQUERDA
AGRESSIVA

0

0

0

3

0

0

0

MUDANÇA DE
FAIXA À
DIREITA
AGRESSIVA

0

0

0

0

2

0

0

MUDANÇA DE
FAIXA À
ESQUERDA
AGRESSIVA

0

0

0

0

0

1

0

EVENTO NÃO
AGRESSIVO

2

0

0

0

0

0

1

Fonte: Elaborado pelo autor.

5.4 Descrição do desenvolvimento do modelo preditivo
Esta

subseção

descreverá

o

desenvolvimento

do

modelo

preditivo,

experimentos, adversidades e soluções encontradas na elaboração do modelo.
O processo teve início na compreensão do algoritmo DTW, de sua utilização
em cenário real, quais as fórmulas matemáticas utilizadas e por fim saber efetuar os
cálculos manualmente. Essa fase possibilitou o aprendizado do funcionamento e
utilização do algoritmo DTW.
Após este entendimento, foi pesquisado o uso aplicado do algoritmo em um
programa classificador de séries temporais criado por Roque López (2017) que
utiliza o DTW para identificar movimentos do videogame Nintendo Wii. Os rótulos
dos movimentos são direita, esquerda, quadrado, tênis, movimento em Z, para
baixo, para cima, círculo, diagonal para baixo à esquerda, diagonal para cima à
esquerda e diagonal para cima à direita. A compreensão do funcionamento do
programa possibilitou projetar o modelo preditivo baseado na aplicação do algoritmo
DTW para identificação de eventos de direção do motorista.
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Nos primeiros testes foi utilizada a base de dados pública das viagens de seis
motoristas do trabalho de Romera, Bergasa e Arroyo (2016) contendo os rótulos
normal, agressivo e sonolento. Após 16 testes, os resultados alcançaram a acurácia
máxima de 34,33%. O número de rótulos da base de dados se demonstrou
insuficiente para as viagens registradas. Cada viagem dessa base de dados tinha
em torno de 6000 registros que categorizava uma viagem inteira em três rótulos e
sem identificação individual dos eventos de direção. Baseado nos resultados, foi
avaliado que o modelo preditivo fundamentado no algoritmo DTW e gerado com
essa base era incapaz de identificar o perfil do motorista pela comparação da
viagem inteira.
A partir disso, foi adotada a abordagem de analisar a viagem em unidades
menores, selecionando e classificando eventos de direção individuais, e pesquisar
nova base de dados pública. Considerando uma nova busca, foi selecionada a base
de dados Driver Behavior Dataset de Ferreira et al. (2017). Esta base possui os
registros de quatro viagens e são rotuladas em eventos de aceleração agressiva,
frenagem agressiva, curva à direita agressiva, curva à esquerda agressiva, mudança
de faixa à direita agressiva, mudança de faixa à esquerda agressiva e eventos não
agressivos. Com esta nova base de treino o modelo preditivo obteve a acurácia de
84,21%.
Uma vez determinada a necessidade de analisar segmentos da viagem ao
invés de sua totalidade, era necessário estabelecer o tamanho adequado da série
temporal. Ferreira et al. (2017) determinou por experimentação que os eventos de
direção tinham duração entre 2 segundos (eventos mais agressivos) a 6 segundos
(não agressivos) e propôs o uso de uma janela móvel ou deslizante para identificar
eventos individuais. O modelo proposto é o de uma janela composta por 6 segundos
que desliza em incrementos de 1 segundo, deste modo a janela captura
completamente qualquer evento de direção.
O trabalho de Ferreira et al. (2017) avaliou as performances dos algoritmos
BN, MLP, RF e SVM para identificação de eventos de direção utilizando dados de
sensores de smartphones e sua base de dados contribuiu para este trabalho. Sua
métrica de performance foi a curva ROC, em que ele comparou os quatro algoritmos
com diferentes configurações. O algoritmo com a melhor performance foi o RF,
seguida do MLP. Nos trabalhos futuros do seu artigo, é sugerido o uso do algoritmo
DTW, tema de pesquisa deste trabalho.
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5.5 Tecnologias utilizadas

As tecnologias utilizadas na realização das etapas de geração do modelo
preditivo fazem parte das bibliotecas da linguagem de programação Python. Uma
delas é a DTW, que é utilizada para medição de similaridade entre duas séries
temporais, e a outra é a biblioteca DTWAlign, que visualiza o caminho do
alinhamento de séries temporais. O modelo foi desenvolvido na plataforma
Anaconda, que permite gerir distribuições de Python para a ciência de dados
(ANACONDA, 2020). A Integrated Development Environment (IDE) Spyder foi
utilizada para a edição de scripts, testes e debugging. Os testes unitários das
bibliotecas, execução dos comandos e visualização dos gráficos foram realizados no
ambiente computacional web Jupyter Notebook.

5.6 Considerações finais
Nesta subseção, foram apresentados os detalhes da base pública
selecionada dos eventos de direção de motoristas fornecida por Ferreira et al.
(2017), o pré-processamento, a geração do modelo preditivo pela técnica DTW,
resultados obtidos, descrição do desenvolvimento do modelo preditivo e tecnologias
utilizadas.
O modelo preditivo resultado deste trabalho teve acurácia de 84,21%, próximo
ao valor dos artigos estudados baseados em DTW, como demonstrado no Quadro
17. Engelbrecht et al. (2015) realizam seu estudo sobre dois algoritmos, DTW e
Maximum Likelihood (ML), tendo o segundo a média de acurácia superior de 91,5%
contra 84,5% do DTW, mas é importante ressaltar que manobras como aceleração
e frenagem agressivas não são consideradas no estudo. Eren et al. (2012) utilizam
uma abordagem robusta composta por quatro algoritmos, um para limpeza de dados
e três para a detecção de eventos, sendo eles Bayes Classification, detecção de
ponto final e DTW. Johnson e Trivedi (2011) desenvolveram a solução comercial
MIROAD, que apesar de ser apresentada com a maior acurácia, o autor relata baixa
acurácia para alguns eventos, como a curva em U, que pela medição dos
acelerômetros alcança a acurácia de apenas 23%.
No trabalho de Saiprasert, Pholprasit e Thajchayapong (2015), os autores
descrevem que os resultados podem ser melhorados treinando novamente o
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algoritmo com mais padrões de eventos e o mesmo se aplica ao modelo preditivo
deste trabalho, uma maior gama de exemplares em diferentes condições de clima,
rodovias e motoristas capacita maior precisão na detecção de eventos e
provavelmente uma melhora na acurácia.
Ressalta-se que os trabalhos de Engelbrecht et al. (2015), Eren et al. (2012) e
Johnson e Trivedi (2011) utilizam o DTW associado a outro algoritmo e é
apresentada a acurácia média. Por sua vez, em sua segunda abordagem,
Saiprasert, Pholprasit e Thajchayapong (2015) utilizam somente o algoritmo DTW.
O modelo preditivo baseado em DTW se demonstrou simples e eficiente ao
comparar séries temporais e identificar padrões de eventos de direção similares.
Quadro 17 – Comparação de acurácia do DTW
Referência

Média de Acurácia

Engelbrecht et al. (2015)

Performance Comparison of Dynamic
Time Warping (DTW) and a Maximum
Likelihood (ML) Classifier in Measuring
Driver Behavior with Smartphones

84,50% (DTW e ML)

Eren et al. (2012)

Estimating Driving Behavior by a
Smartphone

93,3% (DTW e Bayes
Classification)

Johnson e Trivedi (2011)

Driving style recognition using a
smartphone as a sensor platform

97% (MIROAD)

Saiprasert, Pholprasit e
Thajchayapong (2015)

Detection of Driving Events using
Sensory Data on Smartphone

72,87%

Fonte: Elaborado pelo autor.
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6 DESENVOLVIMENTO DO PROTÓTIPO
Esta seção descreve as etapas e procedimentos do desenvolvimento do
protótipo de software que tem como objetivo possibilitar a análise de comportamento
de condução de direção do motorista a partir da captura dos dados da viagem do
condutor por meio do smartphone posicionado no painel do veículo.
Na subseção 6.1, é apresentada uma breve introdução. Na subseção 6.2, são
descritos os requisitos funcionais e não funcionais do protótipo de software,
nomeado como Canary Driver Alert. O diagrama de Caso de uso é exposto na
subseção 6.3. Na subseção 6.4, são destacados a modelagem, arquitetura e
implementação da solução do protótipo. Os resultados da implementação e a
interface da solução obtida são exibidos na subseção 6.5; Na subseção 6.6, são
apresentados os testes e resultados que expõem os experimentos e suas
repercussões. Enfim, na subseção 6.7, são descritas as considerações finais.
6.1 Introdução

A análise de comportamento de direção deve ter como resultado a
identificação do modo de dirigir do motorista nos tipos de eventos: aceleração
agressiva, frenagem agressiva, curva e mudança de faixa à esquerda e direita
agressiva e evento não agressivo. O protótipo deve exibir os tipos de eventos
identificados, a quantidade de eventos detectados, a data e hora dos eventos e data
e hora do início e final da viagem no painel do percurso realizado do motorista.
Os dados de entrada de uma viagem, a serem alimentados no protótipo,
podem ser capturados por meio de uma aplicação. Uma dessas aplicações é o
Torque Pro, escolhida devido ao seu baixo custo (ARAUJO et al., 2012). No entanto,
qualquer outro software pode ser utilizado, desde que seja capaz de capturar os
dados dos sensores e transcrevê-los num arquivo de texto.
O Torque Pro gera os dados da viagem num arquivo de formato CSV
nomeado ―trackLog-AAAA-mmm-DD_HH-MM-SS.csv‖ que pode ser transferido via
e-mail, upload na nuvem Google Drive ou endereço de servidor. Este arquivo possui
45 categorias de informações diferentes, dentre elas data e hora do GPS, longitude,
latitude, altitude e valores dos eixos x, y e z do acelerômetro. Estes dados são
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gerados na frequência configurada de acordo com o usuário, de 0,1 segundo a 5
segundos.
6.2 Requisitos funcionais e não funcionais

Nos próximos itens são apresentados os requisitos funcionais do Canary Driver
Alert:


O usuário deve copiar manualmente o arquivo da viagem denominado
―trackLog-AAAA-mmm-DD_HH-MM-SS.csv‖ gerado pelo Torque Pro e
disponibilizado pelo e-mail, Google Drive ou endereço de servidor para o
computador pessoal no qual está instalado o Canary Driver Alert;



O usuário deve colocar manualmente o arquivo da viagem ―trackLogAAAA-mmm-DD_HH-MM-SS.csv‖ na pasta Entrada, localizada na pasta
de instalação do protótipo;



O sistema deve executar o tratamento (pré-processamento) dos dados
da viagem a fim de converter os dados do acelerômetro medido em
gravidade g para m/s2;



O

sistema

deve

estruturar

as séries temporais nos domínios

longitudinais obtidos pelo eixo Y e laterais obtidos pelo eixo X do
acelerômetro. Os eventos de direção do motorista identificados no
sentido longitudinal são aceleração agressiva e frenagem agressiva, no
sentido lateral os eventos são

curva à esquerda agressiva, curva à

direita agressiva, mudança de faixa à esquerda agressiva e mudança de
faixa à direita agressiva;


O sistema deve utilizar o modelo preditivo descrito na subseção 6.3 e
classificar os eventos de direção da viagem;



O sistema deve ao final do processamento exibir um painel com o
resumo da viagem e as informações de data e hora do início e final da
viagem. Ao encontrar os eventos, devem ser exibidos o tipo de evento,
descrição, data e hora do início e final do evento e totalizar a quantidade
de cada tipo de evento identificado.

Nos próximos itens são apresentados os requisitos não funcionais:

86



Compatibilidade com o sistema operacional Windows;



Interoperabilidade com outros aplicativos de captura de dados de
smartphone. O sistema deve permitir a entrada (input) de arquivos de
outros aplicativos de smartphone capazes de capturar os dados e de
gerar arquivos de dados da viagem que contenham no mínimo as
informações de data e hora da captura e valores dos eixos x, y e z do
acelerômetro.

6.3 Caso de uso do protótipo
Esta subseção descreve o caso de uso do protótipo com a finalidade de
demonstrar a funcionalidade Consultar análise da viagem da solução. Na Figura 22
é ilustrado o diagrama de caso de uso, considerando a abordagem UML - Unified
Modeling Language.
Figura 22 – Caso de Uso

Fonte: Elaborado pelo autor.

A descrição textual do caso de uso é apresentada a seguir:
1 – Consultar análise da viagem
Ator: Motorista
Precondições: Motorista identificado
Cenário Principal de Sucesso:
a) Consulta da análise da viagem:
 O caso de uso inicia quando o motorista clica no botão ―Consultar‖;
 O sistema efetua a consulta da análise dos dados da viagem, e
efetua os procedimentos conforme descrito na etapa 6 da subseção
6.4;
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 O sistema exibe na tela as informações: lista de eventos agressivos
identificados com data e hora de início e fim do evento e totalização
por tipo de evento; e
 O caso de uso é finalizado.
6.4 Arquitetura da solução do protótipo de software

Nesta

subseção,

são

apresentadas

a

modelagem,

arquitetura

e

a

implementação da solução do Canary Driver Alert. Ele tem como finalidade realizar o
pré-processamento dos dados do acelerômetro da viagem do motorista, aplicar o
modelo preditivo relatado no seção 5, identificar e classificar os eventos de direção e
exibir as informações identificadas na tela painel do protótipo.
Na Figura 23, é ilustrada a arquitetura do protótipo. Nessa figura, tem-se a
seguinte sequência de etapas:
1) O motorista realiza uma viagem;
2) O aplicativo Torque Pro captura os dados do acelerômetro e gera arquivo
no formato do tipo CSV denominado ―trackLog-AAAA-mmm-DD_HH-MMSS.csv‖;
3) O arquivo com os dados da viagem é copiado para a pasta Entrada do
protótipo Canary Driver Alert;
4) É realizado o pré-processamento e transformação dos dados pelo programa
prog07.py;
5) Os dados transformados são processados pelo modelo preditivo;
6) O modelo identifica e classifica os eventos de direção;
7) A análise dos eventos de direção são exibidos na tela painel do protótipo.
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Figura 23 – Arquitetura da solução do protótipo de software

Fonte: Elaborado pelo autor.

Baseado na Figura 23, na etapa 1, o motorista inicia o aplicativo Torque Pro
com o smartphone fixado na janela interior do veículo, como indicado na Figura 24.
Ele inicia a viagem e o aplicativo captura os dados do acelerômetro.
Figura 24 – Smartphone fixado na janela interior do veículo

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Na etapa 2, o motorista realiza manobras com o veículo, que por sua vez são
detectadas pelos sensores do smartphone. Ao término da viagem o motorista
encerra o aplicativo Torque Pro, ilustrado na Figura 25, gerando o arquivo de dados
no formato CSV denominado ―trackLog-AAAA-mmm-DD_HH-MM-SS.csv‖ como
demonstrado na Figura 26 e pode ser enviado para o e-mail, para o Google Drive ou
servidor escolhido.
Figura 25 – Telas do aplicativo Torque Pro

Fonte: Adaptado do aplicativo Torque Pro.

A taxa de gravação do Torque Pro é de 10 registros a cada segundo (10 Hz).
Os principais dados capturados da viagem são GPS Time, Longitude, Latitude,
Altitude (m), GPS Speed (km/h), Gravity X (G), Gravity Y (G), Gravity Z (G),
Acceleration Sensor (X axis) (g), Acceleration Sensor (Y axis) (g), Acceleration
Sensor (Z axis) (g), Kilometers Per Litre, e outras informações que podem ser
identificadas.
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Figura 26 – Exemplo de arquivo CSV gerado pelo aplicativo Torque Pro

Fonte: Adaptado do aplicativo Torque Pro dos dados de 23 de julho de 2019.

Na etapa 3, o arquivo ―trackLog-AAAA-mmm-DD_HH-MM-SS.csv‖ é copiado
do e-mail, Google Drive ou servidor escolhido para o computador pessoal na pasta
Entrada onde está instalado o protótipo Canary Driver Alert.
Na etapa 4, é realizado o pré-processamento em que ocorre a transformação
dos dados, esse processo é realizado por um programa na linguagem Python
prog07.py, encontrado no Apêndice D. Nesta etapa, é efetuada a limpeza dos dados
que retira os sinais com erro, em seguida é realizada a separação dos valores dos
eixos X e Y e a preparação da série temporal de cada eixo do acelerômetro. Os
valores dos eixos estão na unidade g e são convertidos para m/s2, conforme
demonstrado no Quadro 18.
Quadro 18 - Exemplo dos registros do eixo X em m/s²
Linha

Valor eixo X1

Valor eixo X2

Valor eixo X3

Valor eixo Xn

1
0.01903646
0.01903646
2
0.11275445
0.11275445
3
0.18060236
0.17279254
n
...
...
Fonte: Elaborado pelo autor.

0.00439303
0.16107778
0.15961345
...

...
...
...
...

Nos testes, foi notado que uma série temporal de uma viagem completa, por
exemplo, de 15 minutos (900 seg) é muito longa para ser comparado com um evento
de 6 segundos da base de treino, ou seja, a comparação é inadequada (900 seg x 6
seg). Nesse cenário, é conveniente realizar comparações com pedaços de tempo de
tamanho compatível. Então, como solução, foi implementado o conceito de janela
móvel de Ferreira et al. (2017), em que uma viagem é dividida em pedaços de 6
segundos e, cada um deles, é comparado com a base de treino de mesmo tamanho.
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Na

etapa

de

pré-processamento

é

realizada

a

leitura

dos dados

transformados pelo uso da janela móvel, conforme exemplo ilustrado na Figura 27
em que cada segmento contém 10 séries temporais de um eixo do acelerômetro.
Como determinado por Ferreira et al. (2017), o tempo médio do evento de direção
mais longo (não agressivo) é de 6 segundos e um evento mais curto (agressivo) é de
2 segundos, sendo assim, o tamanho da janela móvel utilizada pelo protótipo é
também de 6 segundos, capaz de capturar até mesmo o evento mais lento. A janela
separa 60 séries temporais de cada eixo do acelerômetro do arquivo CSV, depois
ela se move 1 segundo e separa o próximo grupo de 60 séries temporais. Ela repete
este processo até o fim da leitura de todos os dados da viagem e gera a base de
dados transformados.
Figura 27 – Exemplo de janela móvel.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Na etapa 5, é realizado o carregamento da base de dados transformados no
modelo preditivo.
Na etapa 6, o modelo preditivo identifica e classifica os eventos de direção
conforme a sequência abaixo:
1) A série temporal do registro da base de dados transformados é lida;
2) A série temporal do registro da base de treino é lida;
3) As duas séries são submetidas ao algoritmo DTW, que calcula a distância
entre elas, conforme descrito na subseção 2.2.8;
4) O resultado obtido do valor da distância e o rótulo são armazenados nas
variáveis v_menor_distancia e v_rotulo da base de treino;
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5) O programa lê o próximo registro da base de treino. Se for o término dos
registros da base de treino, o processo irá para a etapa 6. Se não for o
término dos registros da base de treino, retorna para a sequência 2;
6) Neste passo, é obtido o menor valor da distância de todas as séries da base
de treino que está armazenado em v_menor_distancia e seu rótulo em
v_rotulo. Esse valor de menor distância indica a maior similaridade entre as
séries da base de treino e da base de dados transformados;
7) Uma vez adquirido o valor da variável v_rótulo, o evento de direção é
identificado e classificado. São armazenadas as informações do v_rótulo,
descrição do rótulo, data e hora da série temporal da base de dados
processados na lista de eventos identificados; e
8) O processo lê o próximo registro da base de dados transformados e são
repetidas as sequências de 2 a 8 até o término da leitura de todos os
registros da base de dados transformados.
Na etapa 7, os registros de eventos de direção com marca temporal repetidos
são removidos para assim evitar duplicidades. O protótipo exibe na tela painel a
quantidade e percentual dos eventos identificados, sendo estes aceleração
agressiva, frenagem agressiva, curva à esquerda agressiva, curva à direita
agressiva, mudança de faixa à esquerda agressiva, mudança de faixa à direita
agressiva e eventos não agressivos. Na caixa do painel são exibidos os seguintes
dados: Data e hora do início da viagem, lista dos eventos identificados, número do
rótulo, descrição do tipo de evento de direção, data e hora do evento e data e hora
do final da viagem.
É demonstrada uma síntese da sequência das funcionalidades do protótipo da
solução de software na Figura 28 por meio do diagrama de atividades.
Figura 28 – Diagrama de atividades de identificação de eventos de direção

Fonte: Elaborado pelo autor.
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6.5 Resultados da implementação e interface da solução
Nesta subseção, é apresentada a tela do protótipo de software denominado
Canary Driver Alert, ilustrada na Figura 29. A tela foi desenvolvida com a biblioteca
PySimpleGUI para Python, destinado para criações de interfaces gráficas com
recursos de janelas, botões, barra de menu, listbox e outros. O motorista executa o
protótipo e clica no botão ―Consultar‖ descrito na etapa 6 da subseção 6.3. Então, o
protótipo realiza o processamento dos dados e no fim do processo exibe as
informações encontradas. São exibidos a quantidade e percentual de eventos
identificados de cada tipo de evento, como aceleração agressiva, frenagem
agressiva, curva à direita agressiva, curva à esquerda agressiva, mudança de faixa à
direita agressiva, mudança de faixa à esquerda agressiva e evento não agressivo.
Na parte inferior da tela, são exibidas a lista dos eventos identificados e a data e
hora das ocorrências.
Figura 29 – Tela do Protótipo de Software Canary Driver Alert

Fonte: Elaborado pelo autor.
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6.6 Experimento e resultados
Nesta subseção, são detalhados os resultados de quatro experimentos dos
doze realizados, que foram obtidos na identificação de eventos de direção de
motoristas com a finalidade de validar o protótipo de software. Os resultados dos
experimentos 5 a 12 estão no Apêndice E.
Os experimentos foram realizados em dois veículos, um Honda Fit 2012 de
câmbio automático e um Corsa Sedan 1998 de câmbio manual. Foram utilizados um
smartphone moto G5 com o sistema operacional Android 8.1.0 Oreo, aplicativo
Torque Pro, versão 1.8.205, câmera veicular Fhd 1080 led visão noturna Fd, cartão
de memória de 32 Gb e suporte de ventosa para celular.
O smartphone foi fixado internamente nos veículos de teste na posição
horizontal com a tela direcionada para cima. A câmera veicular foi instalada no parabrisa do lado interno para gravação das viagens, como ilustrado na Figura 30. O
áudio e vídeo são gravados automaticamente no cartão de memória e a imagem
exibe a data e hora da gravação, que permite a validação do evento ocorrido. O
motorista é o próprio autor do trabalho, possui 37 anos de experiência de condução,
dirigiu os veículos em cenário real de vias locais e coletoras, em condição regular e
em dias de sol e pouco trânsito. Experimentos com eventos de curvas e mudanças
de faixa agressivas não foram realizados devido ao risco de acidentes em ruas reais.
Para experimentos e testes na sua totalidade é necessário de um ambiente
controlado de pista de testes automotivas especializada para tais finalidades.

95

Figura 30 – Câmera veicular

Fonte: Elaborado pelo autor.

Os experimentos descritos a seguir foram destacados pelo protótipo de
software Canary Driver Alert para evidenciar a similaridade dos eventos de direção
da base de treino com os eventos identificados nas viagens. Os gráficos foram
gerados na plataforma Notebook Jupyter e a biblioteca DTWAlign, que permite a
visualização da justaposição das linhas dos valores dos acelerômetros. As linhas
azuis representam os valores do evento da base de treino e as linhas vermelhas
representam os valores deformados pelo algoritmo DTW do evento da viagem.
 Experimento 1: Evento de Frenagem Agressiva
Neste experimento o motorista realizou uma frenagem agressiva e o Canary
Driver Alert identificou corretamente o evento realizado pelo motorista, conforme a
linha marcada em azul ilustrada na Figura 31 . Nela são exibidas as informações:
Tipo de evento descoberto ―2-Frenagem agressiva‖; ―treino 11‖, identificando a linha
da base de treino correspondendo a série temporal; ―teste 276‖, destacando a linha
da base do experimento relativa a série temporal; ―dist 114.3‖, é o resultado do
cálculo da distância entre as duas séries temporais de treino e experimento; e, ao
final da linha, a data e hora da série temporal da base do experimento, realizada em
15 de março de 2020, às 09:40:39.
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Figura 31 – Experimento 1 – Protótipo Canary Driver Alert

Fonte: Elaborado pelo autor.

O gráfico do alinhamento DTW e sua similaridade é ilustrado na Figura 32. A
linha azul ilustra o evento de frenagem agressiva da base de treino e a linha
vermelha ilustra o evento realizado pelo motorista, em que o sistema identificou
corretamente o evento. Os valores da série temporal são do eixo Y do acelerômetro.
Figura 32 – Experimento 1 - Evento Frenagem Agressiva

Fonte: Elaborado pelo autor.
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 Experimento 2: Evento Aceleração Agressiva
Neste experimento o motorista realizou uma aceleração agressiva e o Canary
Driver Alert identificou corretamente o evento realizado pelo motorista. segundo a
linha marcada em azul da Figura 33. Nessa figura são exibidas as informações: Tipo
de evento descoberto ―1-Aceleração agressiva‖; ―treino 5‖, identificando a linha da
base de treino correspondendo a série temporal; ―teste 458‖, destacando a linha da
base do experimento relativa a série temporal; ―dist 51.86‖, é o resultado do cálculo
da distância entre as duas séries temporais de treino e experimento; e, ao final da
linha, a data e hora da série temporal da base do experimento, realizada em 15 de
março de 2020, às 09:43:41.
Figura 33 – Experimento 2 – Protótipo Canary Driver Alert

Fonte: Elaborado pelo autor.

O gráfico do alinhamento DTW e sua similaridade é ilustrado na Figura 34. A
linha azul representa o evento de aceleração agressiva da base de treino e a linha
vermelha representa o evento realizado pelo motorista. Os valores da série temporal
são do eixo Y do acelerômetro.
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Figura 34 – Experimento 2 - Evento Aceleração Agressiva

Fonte: Elaborado pelo autor.

 Experimento 3: Evento Aceleração Agressiva
No experimento 3 o motorista realizou uma aceleração agressiva, e o Canary
Driver Alert identificou corretamente o evento realizado pelo motorista, como exibido
no protótipo Canary Driver Alert na Figura 35 com a linha marcada em azul, que
exibe as informações: Tipo de evento descoberto ―1-Aceleração agressiva‖, ―treino
5‖, identificando a linha da base de treino correspondendo a série temporal; ―teste
264‖, destacando a linha da base do experimento relativa a série temporal; ―dist
72.7‖, é o resultado do cálculo da distância entre as duas séries temporais de treino
e experimento; e, ao final da linha, a data e hora da série temporal da base do
experimento, realizada em 15 de março de 2020, às 09:40:27.
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Figura 35 – Experimento 3 – Protótipo Canary Driver Alert

Fonte: Elaborado pelo autor.

O gráfico do alinhamento das séries temporais e sua similaridade é ilustrado
na Figura 36. A linha azul representa o evento de aceleração agressiva da base de
treino e a linha vermelha representa o evento realizado pelo motorista. Os valores da
série temporal são do eixo Y do acelerômetro.
Figura 36 – Experimento 3 - Evento Aceleração Agressiva

Fonte: Elaborado pelo autor.
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 Experimento 4: Evento Aceleração Agressiva
Neste experimento o motorista realizou uma aceleração agressiva e o Canary
Driver Alert identificou incorretamente o evento de frenagem agressiva, conforme
ilustrado na Figura 37. Na caixa inferior é exibida a linha marcada em azul, que
apresenta as informações: Tipo de evento descoberto ―2-Frenagem agressiva‖,
―treino 14‖, identificando a linha da base de treino correspondendo a série temporal,
―teste 260‖, destacando a linha da base do experimento relativa a série temporal;
―dist 54.61‖, é o resultado do cálculo da distância entre as duas séries temporais de
treino e experimento; e, ao final da linha, a data e hora da série temporal da base do
experimento, realizada em 15 de março de 2020, às 09:40:23.
Uma observação importante é que o evento ocorreu em uma rua levemente
em inclinação de subida. A posição do smartphone em subidas ou descidas altera o
valor do eixo Y e, consequentemente, altera os valores da série temporal. Para
resolver este problema, é necessário implementar um mecanismo que corrija a
posição do smartphone quando o veículo encontra-se em uma via inclinada como
uma subida, descida ou inclinação lateral.
Figura 37 – Experimento 4 – Protótipo Canary Driver Alert

Fonte: Elaborado pelo autor.
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O gráfico do alinhamento das séries temporais e sua similaridade é ilustrado
na Figura 38. A linha azul é o evento de frenagem agressiva da base de treino e a
linha vermelha é o evento realizado pelo motorista, que no caso do experimento foi
uma aceleração agressiva. A figura demonstra a similaridade visual dos eventos,
porém identificada erroneamente. Os valores da série temporal são do eixo Y do
acelerômetro.
Figura 38 – Experimento 4 – Evento identificado incorretamente

Fonte: Elaborado pelo autor.

No Quadro 19 é apresentada uma síntese dos doze experimentos,
identificando os resultados reais e os obtidos pelo protótipo Canary Driver Alert, em
que os itens do quadro na cor verde indicam identificação correta do evento pelo
protótipo e na cor laranja indicam identificação incorreta. O protótipo obteve um
percentual de 83,3% de acertos nos experimentos realizados.
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Quadro 19 – Síntese dos doze experimentos
Número do
Evento
Identificação
Experimento
realizado
do Protótipo
1
Frenagem
Frenagem
agressiva
agressiva
2
Aceleração
Aceleração
agressiva
agressiva
3
Aceleração
Aceleração
agressiva
agressiva
4
Aceleração
Frenagem
agressiva
agressiva
5
Frenagem
Frenagem
agressiva
agressiva
6
Frenagem
Frenagem
agressiva
agressiva
7
Aceleração
Aceleração
agressiva
agressiva
8
Aceleração
Aceleração
agressiva
agressiva
9
Aceleração
Aceleração
agressiva
agressiva
10
Aceleração
Aceleração
agressiva
agressiva
11
Aceleração
Aceleração
agressiva
agressiva
12
Aceleração
Frenagem
agressiva
agressiva
Fonte: Elaborado pelo autor.

Data e Hora do
experimento
15-03-2020
09:40:39
15-03-2020
09:43:41
15-03-2020
09:40:27
15-03-2020
09:40:23
21-06-2020
17:21:33
21-06-2020
17:23:03
21-06-2020
17:21:39
21-06-2020
17:21:59
21-06-2020
17:22:59
21-06-2020
17:23:59
21-06-2020
17:24:47
21-06-2020
17:28:13

6.7 Considerações finais

O protótipo desenvolvido tem o objetivo de identificar os eventos de direção
do motorista de uma viagem realizada. Após uma viagem, o motorista que utiliza o
aplicativo capaz de registrar os dados da viagem pode exportar esses dados para o
protótipo. O sistema efetua a leitura desses dados e identifica eventos de direção
realizados pelo motorista por meio do modelo preditivo baseado no algoritmo DTW.
Os doze experimentos realizados em ambiente real de ruas e avenidas foram
limitados a eventos de aceleração e frenagem devido ao risco de acidentes em
curvas e mudanças de faixa em aceleração agressiva. Em dez dos experimentos
foram encontrados eventos no protótipo similares ao realizado pelo motorista. No
entanto, dois deles foram evidenciados eventos incorretos, que podem indicar, por
exemplo, problemas na captura dos dados. O protótipo de software desenvolvido,
que utiliza o algoritmo DTW, demonstrou-se efetivo na identificação de eventos de
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direção e tem potencial para se tornar um aplicativo capaz de alertar o motorista e
melhorar a qualidade da sua direção.
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7 CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS

O objetivo principal deste trabalho foi desenvolver um protótipo de software
capaz de analisar a viagem de um motorista fazendo uso de machine learning e
dados de uma base pública para geração de um modelo preditivo. Para alcançar
este objetivo foi realizada a revisão sistemática da literatura sobre o tema análise
comportamental da direção de motoristas e análise da técnica mais apropriada para
a classificação da viagem.
A partir dos trabalhos selecionados e estudados, os seguintes itens foram
relevantes: i) A pesquisa demonstrou a existência de uma ampla gama de técnicas
de análise de comportamento da direção de motoristas, ii) a importância da análise
dos eventos de direção e os vários algoritmos capazes de identificá-los e iii) qual
destas técnicas é a mais adequada considerando os métodos de detecção
disponíveis.
Vilaça, Cunha e Ferreira (2017) afirmam em sua pesquisa essa grande
quantidade de técnicas para análise de comportamento de motoristas, o que ratifica
o ―item i‖ da pesquisa realizada na revisão sistemática deste trabalho. Os autores
classificaram os artigos de maior impacto por diferentes categorias de pesquisa,
sendo a identificação do estado do motorista (agressivo e não agressivo) e a
categorização do comportamento do motorista foco deste trabalho. Saiprasert,
Pholprasit e Thajchayapong (2015) certificam o ―item ii‖ com seu trabalho focado na
identificação de eventos de direção.
Com a revisão sistemática, foi possível responder a pergunta que guiou este
estudo: ―Quais métodos podem ser utilizados para desenvolver um modelo preditivo
capaz de fornecer resultados que permitam avaliar a viagem de um motorista?‖ As
técnicas de machine learning encontradas em nove trabalhos selecionados para
identificar e categorizar eventos de direção foram: o algoritmo Recurrent Neural
Networks (RNN) em Carvalho et al. (2017); Lógica Fuzzy em Castignani et al.
(2015); Multivariate Normal Distribution (MVN) em Castignani et al. (2017);
Classificador Maximum Likelihood (ML) e DTW em Engelbrecht et al. (2015);
Detecção de ponto final, DTW e classificador Bayesian em Eren et al. (2012);
Reconhecimento de padrão em Fazeen et al. (2012); Bayesian Network (BN),
Multlayer Perceptron (MLP), Random Forest (RF) e Support Vector Machine (SVM)
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em Ferreira et al. (2017); Detecção de ponto final e DTW em Johnson e Trivedi
(2011); Algoritmo baseado em regra, algoritmo de reconhecimento de padrão com
DTW e algoritmo de correspondência padrão auto ativada em Saiprasert, Pholprasit
e Thajchayapong (2015). Dos trabalhos selecionados, a técnica DTW foi utilizada
quatro vezes e por esta razão foi a escolhida nesta pesquisa, reforçando o ―item iii‖.
A segunda pergunta, ―A técnica DTW pode ser utilizada para identificar e
classificar diferentes eventos de direção? Se sim, como?‖ foi possível responder ao
estudar o artigo de

Saiprasert, Pholprasit e Thajchayapong (2015). Esse artigo

utiliza três algoritmos que detectam eventos de direção, fazem uso dos dados
fornecidos pelos sensores do smartphone e foi focado na detecção e classificação
de eventos de direção, sendo eles curvas, mudanças de faixa, aceleração e
frenagem, podendo ser agressivos ou não. Ainda apresenta os eventos de direção
de maneira distinta, de modo que é possível diferenciá-los pela medição dos valores
dos acelerômetros, e uma vez estabelecido o padrão de um evento pela base de
treino, é possível calcular a similaridade de dois diferentes eventos por meio do
algoritmo DTW.
Os detalhes do funcionamento do algoritmo DTW são descritos em Bernet e
Clifford (1994). Por meio do seu estudo, foi verificado que os valores das séries
temporais podem ser colocados para formar uma matriz, em que cada elemento
corresponde com outros elementos das séries temporais. Um caminho distorcido
alinha os elementos das séries, de modo que a distância entre elas é minimizada.
Quanto menor o valor da distância, maior a similaridade entre os padrões de uma
série temporal.
A base de dados pública Driver Behavior Dataset, disponível na plataforma
Github por Ferreira et al. (2017), foi a selecionada. Ela apresenta quatro viagens de
aproximadamente treze minutos cada, com 156.516 registros, 69 exemplos e dados
dos eixos X, Y e Z do acelerômetro. Os movimentos do veículo são identificados em
sete eventos de direção categorizados em rótulos numerados de um a sete, sendo
eles: aceleração agressiva, frenagem agressiva, curva à esquerda agressiva, curva
à direita agressiva, mudança de faixa à esquerda agressiva, mudança de faixa à
direita agressiva e evento não agressivo. A captura dos dados foi realizada por um
aplicativo coletor que capturou os dados do sensor acelerômetro do smartphone
Motorola instalado no para-brisa de um veículo Honda, dirigido por dois motoristas
com mais de 15 anos de experiência de direção. As viagens foram gravadas por
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uma câmera veicular e durante a coleta havia duas pessoas no carro, motorista e
assistente no banco de passageiro que filmou as viagens. Conforme um cronograma
predefinido, o assistente pedia ao motorista para executar um tipo de evento de
direção específico e o mesmo anotava hora de início e fim do evento.
Para alcançar a base de dados final de treino; foi realizado préprocessamento das informações disponibilizadas, como tratamentos de conversão
da unidade do instante capturado do evento de nanosegundos para segundos,
associação manual do início e fim dos eventos e por fim a rotulagem dos eventos.
Os registros dessa base foram utilizados para treinamento do algoritmo de
correspondência de padrões baseado no algoritmo DTW e geração do modelo
preditivo. Os exemplares da base pública de dados selecionada foram divididos em
70% para a base de treinamento e 30% para a base de teste, distribuídos
proporcionalmente por tipo de evento, e a métrica de avaliação do modelo preditivo
apresentou acurácia de 84,21%. Johnson e Trivedi (2011) apresentam em seu
trabalho a acurácia total de 91%, mas esta taxa foi alcançada pelo uso de técnicas
compostas envolvendo diversos sensores do smartphone. Considerando somente os
acelerômetros, a taxa de acurácia desse artigo é de 77%. Uma base de dados com
maior número de eventos tem a possibilidade de aumentar a acurácia obtida nesta
pesquisa.
Depois do estudo das métricas do modelo preditivo gerado, esse modelo foi
utilizado para o desenvolvimento de um protótipo nomeado Canary Driver Alert, que
emprega o algoritmo DTW, adaptado de Saiprasert, Pholprasit e Thajchayapong
(2015), e baseado na aplicação de classificação de movimentos do videogame Wii,
de Roque López (2017). A arquitetura do protótipo consiste na captura de dados do
sensor do smartphone por um aplicativo de terceiro denominado Torque Pro e que
ao término da viagem transmite os dados para um servidor. É realizado
manualmente a cópia dos dados para o computador pessoal no qual está instalado o
protótipo, efetua-se o pré-processamento e após o acionamento do botão consulta, o
protótipo processa os dados aplicando o modelo preditivo, identifica os eventos e
exibe ao final do processamento o resumo dos tipos de eventos encontrados,
quantidades e percentual em relação ao total de eventos da viagem do motorista.
Foram realizados 12 experimentos com diferentes eventos de direção
utilizando o protótipo Canary Driver Alert. Os experimentos foram realizados em dois
veículos, um Honda Fit 2012 e um Corsa Sedan 1998, o motorista foi o próprio autor
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deste trabalho que dirigiu em ruas e avenidas em cenários reais em dias de sol e
pouco trânsito acompanhado de um assistente para anotações. Utilizou-se uma
câmera veicular para gravação das viagens para auxiliar na validação dos eventos
identificados pelo protótipo. Eventos de curvas e mudanças de faixa agressivas não
foram realizados por motivo de segurança para evitar o risco de acidentes. Foram
realizadas somente acelerações e frenagens agressivas de modo controlado. Para
testes e experimentos em sua completude é necessário pista em ambiente seguro e
apropriado. Em vias com inclinação como subidas, o protótipo gera falsos positivos
devido ao ângulo de inclinação e à interferência da força da gravidade aplicada nos
acelerômetros. Em terreno plano, o protótipo identifica adequadamente os eventos
de direção, em particular a aceleração e frenagem.
Por fim, o modelo preditivo desenvolvido nesta pesquisa possui ampla gama
de oportunidades e potencial para futuros trabalhos e a possibilidade de produzir um
aplicativo capaz de auxiliar na segurança e qualidade da direção do motorista.
Três pontos foram identificados como importantes para trabalhos futuros: a)
desenvolver um mecanismo capaz de considerar a aceleração originada pela força
da gravidade e corrigir os dados fornecidos de acordo com o sensor do giroscópio;
b) adaptar o modelo preditivo de modo que seja capaz de realizar a análise em
tempo real e alertar o motorista quando eventos agressivos são realizados; c)
realizar testes dentro de ambiente controlado, com pista fechada para manobras e
motoristas profissionais capazes de realizar manobras agressivas com segurança.
Outros aspectos a serem considerados são: desenvolver a capacidade de
captura de dados dos sensores sem depender de aplicativos de terceiros, uma vez
que a biblioteca de comunicação com sensores está disponível; aumentar a acurácia
do modelo ao utilizar outros sensores como demonstrado por Johnson e Trivedi
(2011); desenvolver um aplicativo integrado com o computador de bordo e
plataforma multimídia do veículo; e otimizar a performance do algoritmo DTW, seja
por utilizar a técnica de banda de Sakoe e Shiba (1978) ou utilizar o módulo DTW
compilado em C. Finalmente, existe a possibilidade de estudar e avaliar outras
técnicas para a identificação e análise de eventos de direção, como SVM e lógica
fuzzy.
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APÊNDICE B – CÓDIGO FONTE DO PROGRAMA PROG03.PY
=============================================================
Programa prog03.py
Programa batch para converter o campo de nanosegundos para segundos.
# -*- coding: utf-8 -*"""
Created on Thu Feb 6 22:09:33 2020
@author : EDUARDO
@objetivo: LE O ARQUIVO DE ENTRADA "acelerometro_terra_1.csv"
E GERA O ARQUIVO DE SAIDA "acelerometro_terra_1_saida.csv"
CONVERTE O VALOR DO CAMPO NANOSEGUNDOS PARA SEGUNDOS
"""
import time
def read_data(file_path):
print('Lendo arquivo: ' , file_path)
f = open(file_path, 'r')
lines = f.readlines()
'''Grava arquivo de saida'''
arquivo = open('acelerometro_terra_1_saida.csv','w')
v_linha = ''
v_nanoseg = 0
v_nanosegpri = 0
v_qtd = 0
v_nanoseglong = 0.0
for line in lines:
#print(line)
seq = line.split(',')
v_qtd = v_qtd + 1
if v_qtd == 1:
v_nanoseg = 0
v_nanosegpri = int(seq[1])
else:
v_nanoseg = int(seq[1])
v_nanoseglong = (v_nanoseg - v_nanosegpri) / 1000000000
v_linha = line.strip('\n') + ',' + str(v_nanoseglong) + '\n'
arquivo.write(v_linha)
arquivo.close()
f.close()
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if __name__ == '__main__':
arquivo = "acelerometro_terra_1.csv"
print("Running...")
start = time.time()
print('Global Init Time(seg): ', round(start,4))
read_data(arquivo)
end = time.time()
duration = end - start
print('Global End Time(seg): ', round(duration,4))
=============================================================
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APÊNDICE C – CÓDIGO FONTE DO PROGRAMA PROG04.PY
=============================================================
Programa prog04.py
Programa batch para ler o arquivo ―BASE_SAIDA_T.CSV‖ e gerar o arquivo de saída
―TREINO23.TXT‖.
# -*- coding: utf-8 -*"""
Created on Thu Feb 6 22:09:33 2020
@author: EDUARDO - LE BASE_SAIDA_T.CSV SE ROTULO 1,2,7 UTILIZA EIXO Y
SENAO EIXO X
E GERA ARQUIVO DE SAIDA TREINO23.TXT
"""
import time
def read_data(file_path):
print('Lendo arquivo: ' , file_path)
f = open(file_path, 'r')
lines = f.readlines()
'''Grava arquivo de saida'''
arquivo = open('TREINO23.TXT','w')
v_rotulo_ant = ''
v_rotulo = '0'
v_linha = ''
v_qtd = 0
v_lote = ''
v_lote_ant = ''
for line in lines:
#print(line)
seq = line.split('|')
v_qtd = v_qtd + 1
if v_lote_ant == '':
v_lote_ant = seq[8]
v_lote_ant = v_lote_ant.strip()
v_rotulo_ant = seq[7]
v_lote = seq[8]
v_lote = v_lote.strip()
v_rotulo = seq[7]
v_rotulo = v_rotulo.strip()
if (v_lote_ant != v_lote):
v_linha = v_linha + '\n'
arquivo.write(v_rotulo_ant.strip('\n') + ' ' + v_linha.strip(" "))
v_linha = ''
v_rotulo_ant = v_rotulo
v_lote_ant = v_lote
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#print ('v_rotulo: ' + v_rotulo)
if (v_rotulo in ['1','2','7']):
v_linha = v_linha + ' ' + seq[4] # eixo Y
else:
v_linha = v_linha + ' ' + seq[3] # eixo X
v_linha = v_linha + '\n'
arquivo.write(v_rotulo_ant.strip('\n') + ' ' + v_linha.strip(" "))
arquivo.close()
f.close()
if __name__ == '__main__':
arquivo = "BASE_SAIDA_T.CSV"
print("Running...")
start = time.time()
print('Global Init Time(seg): ', round(start,4))
read_data(arquivo)
end = time.time()
duration = end - start
print('Global End Time(seg): ', round(duration,4))
=============================================================

146

APÊNDICE D – CÓDIGO FONTE DO PROGRAMA PROG07.PY
=============================================================
Programa prog07.py
Programa batch para ler o arquivo de entrada ―trackLog-AAAA-mmm-DD_HH-MM-SS.csv‖ e
gerar o arquivo de saída "teste-AAAA-mmm-DD_HH-MM-SS.txt"
# -*- coding: utf-8 -*"""
Created on Thu Feb 6 22:09:33 2020
@author: EDUARDO - LE ARQUIVO DE ENTRADA ―trackLog-AAAA-mmm-DD_HHMM-SS.csv‖ E
GERA O ARQUIVO DE SAIDA "teste-AAAA-mmm-DD_HH-MM-SS.txt" SEM
ROTULO
1) LE EIXO X = SEQ[29]
1) LE EIXO Y = SEQ[30]
"""
import time
def read_data(file_path):
print('Lendo arquivo: ' , file_path)
f = open(file_path, 'r')
lines = f.readlines()
'''Grava arquivo de saida'''
arquivo = open('teste-AAAA-mmm-DD_HH-MM-SS.txt','w')
print('Gerando arquivo saida: ' , '')
v_indice_ant = 0
v_true = 1
v_qtd = 0
v_aux = ''
v_num_x = float
v_num_y = float
v_tot_linhas = 0
v_data_hora = ''
v_mes_str = ''
#v_mes_num = 0
v_mes_nn_str = ''
# Obtem total de linhas do arquivo
v_tot_linhas = len(lines)
while v_true == 1:
#v_rotulo = '9'
v_linha_x = ''
v_linha_y = ''
v_ocorrencia = 0
v_device_time = ''
v_indice_atual = 0
v_qtd = 0
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for line in lines:
#print(line)
seq = line.split(',')
v_qtd = v_qtd + 1
# Linha Campo Device Time e' desprezada
if seq[0] == 'GPS Time':
continue
v_device_time = seq[1]
# Monta Variavel Indice
v_aux = v_device_time[12:14] + v_device_time[15:17] + v_device_time[18:20] +
v_device_time[21:24]
v_indice_atual = int(v_aux)
#Converte mes jan e retorna 01
v_mes_str = v_device_time[3:6]
v_mes_nn_str = meses_num(v_mes_str)
#Formata data no formatdo AAAAMMDD
v_data_hora = v_device_time[7:11] + v_mes_nn_str + v_device_time[0:2] +
str(v_indice_atual).zfill(9)
#if v_indice_atual == 103551938:
# print('Linha')
# Despreza indices menores
if v_indice_atual <= v_indice_ant:
continue
v_ocorrencia = v_ocorrencia + 1
# Aos 2 segundos guarda indice
if v_ocorrencia == 20:
v_indice_ant = v_indice_atual
#print('v_indice_atual: ' + str(v_indice_atual))
v_num_x = float(seq[29])
v_num_y = float(seq[30])
#v_num_x = v_num_x * 9.80665
#v_num_y = v_num_y * 9.80665
v_num_x = v_num_x * 10
v_num_y = v_num_y * 10
#v_linha_x = v_linha_x + ' ' + seq[29] # Campo eixo X
#v_linha_y = v_linha_y + ' ' + seq[30] # Campo eixo Y
v_linha_x = v_linha_x + ' ' + str(v_num_x) # Campo eixo X
v_linha_y = v_linha_y + ' ' + str(v_num_y) # Campo eixo Y
# Termina a serie com 60 ocorrencias igual a 6 segundos e sai do for
if v_ocorrencia == 60:
v_linha_x = v_linha_x + '\n'
arquivo.write(v_data_hora + '1 ' + v_linha_x.strip(" "))
v_linha_y = v_linha_y + '\n'
arquivo.write(v_data_hora + '2 ' + v_linha_y.strip(" "))
#print('v_linha_x: ' + str(v_linha_x))
break
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if v_tot_linhas == v_qtd:
v_linha_x = v_linha_x + '\n'
arquivo.write(v_data_hora + '1 ' + v_linha_x.strip(" "))
v_linha_y = v_linha_y + '\n'
arquivo.write(v_data_hora + '2 ' + v_linha_y.strip(" "))
#print('v_linha_x: ' + str(v_linha_x))
break
arquivo.close()
f.close()
def meses_num(v_mes_str):
#Recebe v_mes_str em string em innles e retorna string MM
v_mes_num_str = ''
if v_mes_str == 'jan':
v_mes_num_str = '01'
if v_mes_str == 'feb':
v_mes_num_str = '02'
if v_mes_str == 'mar':
v_mes_num_str = '03'
if v_mes_str == 'apr':
v_mes_num_str = '04'
if v_mes_str == 'may':
v_mes_num_str = '05'
if v_mes_str == 'jun':
v_mes_num_str = '06'
if v_mes_str == 'jul':
v_mes_num_str = '07'
if v_mes_str == 'aug':
v_mes_num_str = '08'
if v_mes_str == 'sep':
v_mes_num_str = '09'
if v_mes_str == 'oct':
v_mes_num_str = '10'
if v_mes_str == 'nov':
v_mes_num_str = '11'
if v_mes_str == 'dec':
v_mes_num_str = '12'
return v_mes_num_str
if __name__ == '__main__':
arquivo = "trackLog-AAAA-mmm-DD_HH-MM-SS.csv"
print("Running ...")
start = time.time()
print('Global Init Time(seg): ', round(start,4))
read_data(arquivo)
end = time.time()
duration = end - start
print('Global End Time(seg): ', round(duration,4))
=============================================================
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APÊNDICE E - RESULTADOS DOS EXPERIMENTOS 5 A 12
 Experimento 5: Evento de Frenagem Agressiva
Neste experimento o motorista realizou uma frenagem agressiva e o Canary
Driver Alert identificou corretamente o evento realizado pelo motorista, conforme
ilustrado na Figura 39 com a linha marcada em azul, que exibe as informações: Tipo
de evento descoberto ―2-Frenagem agressiva‖; ―treino 17‖, identificando a linha da
base de treino correspondendo a série temporal; ―teste 390‖, que destaca a linha da
base do experimento relativa a série temporal; ―dist 53.63‖, é o resultado do cálculo
da distância entre as duas séries temporais de treino e experimento; e, ao final da
linha, a data e hora da série temporal da base do experimento, realizada em 21 de
março de 2020, às 17:21:33.
Figura 39 – Experimento 5 – Protótipo Canary Driver Alert

Fonte: Elaborado pelo autor.

O gráfico do alinhamento das séries temporais e sua similaridade é ilustrado na
Figura 40. A linha azul representa o evento de frenagem agressiva da base de treino
e a linha vermelha representa o evento realizado pelo motorista. Os valores da série
temporal são do eixo Y do acelerômetro.
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Figura 40 – Experimento 5 – Evento Frenagem Agressiva

Fonte: Elaborado pelo autor.

 Experimento 6: Evento de Frenagem Agressiva
Neste experimento o motorista realizou uma frenagem agressiva e o Canary
Driver Alert identificou corretamente o evento realizado pelo motorista, conforme
ilustrado na Figura 41 com a linha marcada em azul, que exibe as informações: Tipo
de evento descoberto ―2-Frenagem agressiva‖; ―treino 19‖, identificando a linha da
base de treino correspondendo a série temporal; ―teste 480‖, que destaca a linha da
base do experimento relativa a série temporal; ―dist 75.02‖, é o resultado do cálculo
da distância entre as duas séries temporais de treino e experimento; e, ao final da
linha, a data e hora da série temporal da base do experimento, realizada em 21 de
março de 2020, às 17:23:03.
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Figura 41 – Experimento 6 – Protótipo Canary Driver Alert

Fonte: Elaborado pelo autor.

O gráfico do alinhamento das séries temporais e sua similaridade é ilustrado na
Figura 42. A linha azul representa o evento de frenagem agressiva da base de treino
e a linha vermelha representa o evento realizado pelo motorista. Os valores da série
temporal são do eixo Y do acelerômetro.
Figura 42 – Experimento 6 – Evento Frenagem Agressiva

Fonte: Elaborado pelo autor.

152

 Experimento 7: Evento de Aceleração Agressiva
Neste experimento o motorista realizou uma aceleração agressiva e o Canary
Driver Alert identificou corretamente o evento realizado pelo motorista, conforme
ilustrado na Figura 43 com a linha marcada em azul, que exibe as informações: Tipo
de evento descoberto ―2-Aceleração agressiva‖; ―treino 7‖, identificando a linha da
base de treino correspondendo a série temporal; ―teste 396‖, que destaca a linha da
base do experimento relativa a série temporal; ―dist 69.06‖, é o resultado do cálculo
da distância entre as duas séries temporais de treino e experimento; e, ao final da
linha, a data e hora da série temporal da base do experimento, realizada em 21 de
março de 2020, às 17:21:39.
Figura 43 – Experimento 7 – Protótipo Canary Driver Alert

Fonte: Elaborado pelo autor.
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O gráfico do alinhamento das séries temporais e sua similaridade é ilustrado na
Figura 44. A linha azul representa o evento de aceleração agressiva da base de
treino e a linha vermelha representa o evento realizado pelo motorista. Os valores da
série temporal são do eixo Y do acelerômetro.
Figura 44 – Experimento 7 – Evento Aceleração Agressiva

Fonte: Elaborado pelo autor.

 Experimento 8: Evento de Aceleração Agressiva
Neste experimento o motorista realizou uma aceleração agressiva e o Canary
Driver Alert identificou corretamente o evento realizado pelo motorista, conforme
ilustrado na Figura 45 com a linha marcada em azul, que exibe as informações: Tipo
de evento descoberto ―2-Aceleração agressiva‖; ―treino 6‖, identificando a linha da
base de treino correspondendo a série temporal; ―teste 416‖, que destaca a linha da
base do experimento relativa a série temporal; ―dist 56.98‖, é o resultado do cálculo
da distância entre as duas séries temporais de treino e experimento; e, ao final da
linha, a data e hora da série temporal da base do experimento, realizada em 21 de
março de 2020, às 17:21:59.
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Figura 45 – Experimento 8 – Protótipo Canary Driver Alert

Fonte: Elaborado pelo autor.

O gráfico do alinhamento das séries temporais e sua similaridade é ilustrado na
Figura 46. A linha azul representa o evento de aceleração agressiva da base de
treino e a linha vermelha representa o evento realizado pelo motorista. Os valores da
série temporal são do eixo Y do acelerômetro.
Figura 46 – Experimento 8 – Evento Aceleração Agressiva

Fonte: Elaborado pelo autor.
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 Experimento 9: Evento de Aceleração Agressiva
Neste experimento o motorista realizou uma aceleração agressiva e o Canary
Driver Alert identificou corretamente o evento realizado pelo motorista, conforme
ilustrado na Figura 47 com a linha marcada em azul, que exibe as informações: Tipo
de evento descoberto ―2-Aceleração agressiva‖; ―treino 7‖, identificando a linha da
base de treino correspondendo a série temporal; ―teste 476‖, que destaca a linha da
base do experimento relativa a série temporal; ―dist 102.69‖, é o resultado do cálculo
da distância entre as duas séries temporais de treino e experimento; e, ao final da
linha, a data e hora da série temporal da base do experimento, realizada em 21 de
março de 2020, às 17:22:59.
Figura 47 – Experimento 9 – Protótipo Canary Driver Alert

Fonte: Elaborado pelo autor.

O gráfico do alinhamento das séries temporais e sua similaridade é ilustrado na
Figura 48. A linha azul representa o evento de aceleração agressiva da base de
treino e a linha vermelha representa o evento realizado pelo motorista. Os valores da
série temporal são do eixo Y do acelerômetro.
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Figura 48 – Experimento 9 – Evento Aceleração Agressiva

Fonte: Elaborado pelo autor.

 Experimento 10: Evento de Aceleração Agressiva
Neste experimento o motorista realizou uma aceleração agressiva e o Canary
Driver Alert identificou corretamente o evento realizado pelo motorista, conforme
ilustrado na Figura 49 com a linha marcada em azul, que exibe as informações: Tipo
de evento descoberto ―2-Aceleração agressiva‖; ―treino 5‖, identificando a linha da
base de treino correspondendo a série temporal; ―teste 536‖, que destaca a linha da
base do experimento relativa a série temporal; ―dist 54.84‖, é o resultado do cálculo
da distância entre as duas séries temporais de treino e experimento; e, ao final da
linha, a data e hora da série temporal da base do experimento, realizada em 21 de
março de 2020, às 17:23:59.
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Figura 49 – Experimento 10 – Protótipo Canary Driver Alert

Fonte: Elaborado pelo autor.

O gráfico do alinhamento das séries temporais e sua similaridade é ilustrado na
Figura 50. A linha azul representa o evento de aceleração agressiva da base de
treino e a linha vermelha representa o evento realizado pelo motorista. Os valores da
série temporal são do eixo Y do acelerômetro.
Figura 50 – Experimento 10 – Evento Aceleração Agressiva

Fonte: Elaborado pelo autor.
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 Experimento 11: Evento de Aceleração Agressiva
Neste experimento o motorista realizou uma aceleração agressiva e o Canary
Driver Alert identificou corretamente o evento realizado pelo motorista, conforme
ilustrado na Figura 51 com a linha marcada em azul, que exibe as informações: Tipo
de evento descoberto ―2-Aceleração agressiva‖; ―treino 5‖, identificando a linha da
base de treino correspondendo a série temporal; ―teste 584‖, que destaca a linha da
base do experimento relativa a série temporal; ―dist 91.07‖, é o resultado do cálculo
da distância entre as duas séries temporais de treino e experimento; e, ao final da
linha, a data e hora da série temporal da base do experimento, realizada em 21 de
março de 2020, às 17:24:47.
Figura 51 – Experimento 11 – Protótipo Canary Driver Alert

Fonte: Elaborado pelo autor.

O gráfico do alinhamento das séries temporais e sua similaridade é ilustrado na
Figura 52. A linha azul representa o evento de aceleração agressiva da base de
treino e a linha vermelha representa o evento realizado pelo motorista. Os valores da
série temporal são do eixo Y do acelerômetro.
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Figura 52 – Experimento 11 – Evento Aceleração Agressiva

Fonte: Elaborado pelo autor.

 Experimento 12: Evento Aceleração Agressiva
Neste experimento o motorista realizou uma aceleração agressiva e o Canary
Driver Alert identificou incorretamente como evento de frenagem agressiva,
conforme ilustrado na Figura 53. Na caixa inferior é exibida a linha marcada em azul,
que apresenta as informações: Tipo de evento descoberto ―2-Frenagem agressiva‖,
―treino 13‖, identificando a linha da base de treino correspondendo a série temporal,
―teste 790‖, que destaca a linha da base do experimento relativa a série temporal;
―dist 65.12‖, é o resultado do cálculo da distância entre as duas séries temporais de
treino e experimento; e, ao final da linha, a data e hora da série temporal da base do
experimento, realizada em 21 de junho de 2020, às 17:28:13.
Uma observação importante é que o evento ocorreu em uma rua levemente
em inclinação de subida. A posição do smartphone em subidas ou descidas altera o
valor do eixo Y e, consequentemente, altera os valores da série temporal. Para
resolver este problema é necessário implementar um mecanismo que corrija a
posição do smartphone quando o veículo encontra-se em uma via inclinada como
uma subida, descida ou inclinação lateral.
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Figura 53 – Experimento 12 – Protótipo Canary Driver Alert

Fonte: Elaborado pelo autor.

O gráfico do alinhamento das séries temporais e sua similaridade é ilustrado
na Figura 54. A linha azul é o evento de frenagem agressiva da base de treino e a
linha vermelha é o evento realizado pelo motorista, que no caso do experimento foi
uma aceleração agressiva. A figura demonstra a similaridade visual dos eventos,
porém identificada erroneamente. Os valores da série temporal são do eixo Y do
acelerômetro.
Figura 54 – Experimento 12 – Evento Aceleração Agressiva

Fonte: Elaborado pelo autor.
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ANEXO A – CONCEITOS SUPLEMENTARES
Neste anexo, são descritos os conceitos suplementares sobre a captura de
informações do veículo.
1. On-board diagnostics (OBD) e lâmpada MIL
A luz de advertência de injeção eletrônica ou ―malfunction indicator light‖ (MIL)
ou ―Check Engine‖, conforme Figura 55, pode apresentar três diferentes tipos de
sinais. Piscadas ocasionais indicam problemas momentâneos. A luz fica ligada
constantemente se o problema for mais sério, como a segurança do veículo ou
adversidade na emissão de gases. A luz piscante e constante indica problemas
graves que pode causar danos sérios ao motor se não for desligado imediatamente.
Nas três situações são realizadas gravações no computador central do veículo das
leituras dos sensores (JHOU et al., 2013).
Figura 55 – Malfunction Indicator Light (MIL)

Fonte: Elaborado pelo autor.
O OBD foi desenvolvido para estar de acordo com a legislação do Estado da
Califórnia, que em 1966 requisitou um sistema de controle de emissões de todos os
carros para combater os problemas de poluição do ar na bacia de Los Angeles. O
governo dos Estados Unidos expandiu a área efetiva dessa legislação para todo o
território nacional em 1968 (ESTADOS UNIDOS, 2018).
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No ano de 1970, o Congresso americano constituiu o Clean Air Act e
estabeleceu a Environment Proctecion Agency (EPA), que deu início à instauração
de uma série de padrões de emissão de poluentes e requisitos para a manutenção
de veículos. Para alcançar esses padrões, os fabricantes direcionaram seus
esforços para a injeção de combustível e sistemas de ignição eletrônicos,
desenvolveram sensores para medir o desempenho do motor e ajustar os sistemas
para produzir o mínimo de poluição possível. Esses sensores também fornecem
assistência diagnóstica preventiva (ESTADOS UNIDOS, 2018).
No início, existiam poucas padronizações e cada fabricante produzia seus
próprios sistemas. Em 1988, a Society of Automotive Engineers (SAE) estabeleceu
um conjunto padrão de conector e testes para diagnóstico. A EPA adaptou a maioria
dos seus padrões dos programas de diagnóstico e recomendações da SAE. O OBD
II é um conjunto expandido de padrões e práticas desenvolvidas pela SAE e
adotadas pela EPA e o California Air Resources Board (CARB) para implementação,
a partir de janeiro de 1996. Em 2001, a União Europeia estabeleceu o European on
board diagnostics (EOBD) equivalente ao OBD II e tornou-se obrigatório em todos os
veículos a gasolina vendidos na União Europeia. No Quadro 24 são demonstradas
as diferentes siglas utilizadas para descrever o OBD em diferentes países e ano de
implantação (ESTADOS UNIDOS, 2018).
Quadro 24 – Siglas OBD e descrição dos países que são aplicadas

Fonte: Elaborado pelo autor.
No Brasil, a resolução nº 354, de 13 de dezembro de 2004 do Conselho
Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), determina os requisitos para adoção de
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sistemas de diagnose de bordo (OBD) nos veículos automotores leves visando
preservar a funcionalidade dos sistemas de controle de emissão, e estabelece que,
a partir de 2007, todos os veículos leves produzidos ou importados devem utilizar o
sistema de diagnose de bordo denominado OBDBr-1 e, a partir de 2010, determina
também a implantação do sistema OBDBr-2 (BRASIL, 2004). Segundo essa mesma
resolução, o sistema OBDBr-1 deve possuir as características mínimas para a
detecção de falhas nos seguintes componentes (quando aplicável) para a avaliação
de funcionamento dos sistemas de ignição e de injeção de combustível:
a) Sensor pressão absoluta ou fluxo de ar;
b) Sensor posição da borboleta;
c) Sensor de temperatura de arrefecimento;
d) Sensor de temperatura de ar;
e) Sensor oxigênio (somente o sensor pré-catalisador);
f) Sensor de velocidade do veículo;
g) Sensor de posição do eixo comando de válvulas;
h) Sensor de posição do virabrequim;
i) Sistemas de recirculação dos gases de escape (EGR);
j) Sensor para detecção de detonação;
k) Válvulas injetoras;
l) Sistema de ignição;
m) Módulo controle eletrônico do motor;
n) Lâmpada indicadora de mau funcionamento (MIL); e
o) Outros componentes que o fabricante julgue relevantes para a correta
avaliação do funcionamento do veículo e controle de emissões de
poluentes.
O sistema OBDBr-2 é complementar às funções e características do OBDBr-1,
deve detectar e registrar a existência de falhas de combustão, deterioração dos
sensores de oxigênio primário e eficiência de conversão do catalisador que gera
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aumento de emissões, bem como apresentar características mínimas para a
detecção de falhas nos seguintes componentes, quando aplicável:
a) Sensores de oxigênio (pré e pós-catalisador);
b) Válvula de controle da purga do canister; e
c) Outros componentes que o fabricante julgue relevantes para a correta
avaliação do funcionamento do veículo e controle de emissões de
poluentes.
A localização do conector OBD II varia de acordo com o fabricante, mas
normalmente é encontrado dentro do porta-luvas, próximo do console central,
embaixo do volante, atrás de painéis, na área entre os bancos do passageiro e
motorista e em alguns casos até mesmo acima da porta do passageiro. A
especificação SAE J1962 estabelece dois padrões de conectores, tipo A para
veículos com 12 volts e o tipo B para veículos com 24 volts, ambos os tipos são
―fêmeas‖ com 16 pinos (ELM ELECTRONICS, 2018).
Há cinco protocolos permitidos com a interface OBD II (SIM; SITOHANG,
2014):
 SAE J1850 PWM(padrão da Ford Motor Company);
 SAE J1850 VPW (padrão da General Motors);
 ISO 9141-2 (usado pela Chrysler e veículos europeus e asiáticos);
 ISO 14230 KWP2000 (Keyword Protocol 2000 e usado pela maioria dos
fabricantes europeus e asiáticos); e
 ISO 15765 CAN (Desenvolvido pela Bosch e usado na maioria dos veículos
modernos).
2. Scanner automotivo ELM327
O scanner automotivo ELM327, ilustrado na Figura 56, é um micro controlador
programado e produzido pela ELM Electronics para traduzir a interface OBD
encontrada nos veículos mais modernos. O ELM327 foi criado para atuar como uma
ponte entre as portas do OBD II dos veículos e a interface serial RS232 padrão. O
ELM327 detecta automaticamente nove protocolos OBD, conforme Quadro 25, e
dispõe de suporte para comunicação em alta velocidade, padrão J1939 para
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caminhões e ônibus, possui modo de economia de energia e é completamente
customizável, podendo alterá-lo de acordo com as necessidades. O ELM327
comunica-se com um Personal Computer (PC) por meio da conexão serial RS232.
Computadores modernos geralmente não possuem a conexão serial RS232, no
entanto, há alternativas de conexão, como criar uma ―porta serial virtual‖. Os
dispositivos mais comuns são adaptadores USB para RS232, mas há diversos
outros, como PC cards, dispositivos Ethernet ou Bluetooth para adaptador serial e
WI-FI. Isto possibilita a conexão do OBD com o PC, SmartPhone ou Tablet (ELM
ELECTRONICS, 2018).
Figura 56 – Scanner automotivo ELM327 versão Bluetooth

Fonte: ELM Electronics.
Há um grande número de aplicativos disponíveis no mercado que podem
conectar ao ELM327. As funções dos aplicativos podem proporcionar:
 Leitor de diagnóstico de código de problemas (DTC) Diagnostic Trouble
Code e possibilita apagar código de erro;
 Ferramentas Scanners automotivas; e
 Instrumentação suplementar do motorista, dentre eles um dos aplicativos
mais populares é o Torque.
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Quadro 25 – Protocolos suportados ELM327

Fonte:
Manual
ELM
327.
Disponível
em:
<https://www.elmelectronics.com/wpcontent/uploads/2016/07/ELM327DS.pdf>. Acesso em: 20 jan. 2019.
Conforme o site da ELM Electronics1, existe a procura por informações do OBD
e a questão mais comum é: ―Qual protocolo OBD meu carro usa?‖. De acordo com a
ELM Electronics: ―Há uma grande chance de seu carro não usar qualquer protocolo
OBD. Muitos veículos são capazes de comunicar com algumas formas de
ferramenta scan, mas podem não usar um protocolo OBD. Se seu carro é mais velho
ou de um país que não requer OBD, então seu carro pode não responder às
requisições de dados do OBD. A habilidade do veículo comunicar usando OBDII
depende da idade do veículo e da marca do fabricante‖. No site do ELM Electronics
há informações para auxiliar o usuário a identificar o protocolo de seu veículo na
tabela de países, ano que foi regulamentado, tipo do veículo e características do
conector. Porém, o fabricante não assegura a precisão dos dados, pois na maioria
dos países há um período de datas para a completa regulamentação, e também um
período de adaptação em que os requisitos do OBD aumentam com o tempo. Em
alguns casos, os fabricantes não publicam seus requisitos abertamente e têm
diferentes requisitos para áreas urbanas ou rurais.

1

https://www.elmelectronics.com/help/obd/.
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3. Smartphones, informações adicionais
Os smartphones se multiplicaram exponencialmente atingindo 58% dos adultos
na América do Norte. O nível de recursos do smartphone é elevado o suficiente para
competir com os mais avançados computadores pessoais, Personal Computer (PC),
mudando as tendências para adotá-lo como o principal dispositivo móvel (ABUALI,
2015).
Conforme relatório da Gartner (COSTELLO; HIPPOLD, 2018), ilustrado no
Quadro 26, a venda mundial de smartphones voltou a crescer no primeiro
quadrimestre de 2018. Cerca de 383 milhões de smartphones foram vendidos e
deste total, 85,9% são com o sistema operacional Android da Google e 14,1% com o
sistema operacional IOS da Apple, e um percentual insignificante de outros sistemas
operacionais demonstrado no Quadro 27. O Android sozinho é mais popular do que
o sistema operacional desktop Windows.
Quadro 26 – Vendas mundiais de Smartphones (2018)

Quadro 27 – Vendas mundiais de Smartphones por OS (2018)
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4. Módulo de aquisição de dados
Módulo ou mecanismo de aquisição de dados é o software ou aplicativo (APP),
responsável por coletar os dados do veículo do On-Board Diagnostics (OBD),
sensores do smartphone e GPS. Um exemplo de mecanismo de aquisição de dados
é o APP Torque Pro, que é uma ferramenta de diagnóstico de performance do
veículo capaz de monitorar o desempenho da maioria dos carros. O programa grava
os dados da viagem como data e hora, longitude, latitude, velocidade do GPS, RPM
do motor, velocidade do veículo, posição da marcha, distância da viagem, situação
do pedal de frenagem, situação do pedal de embreagem e outros dados. A interface
pode ser personalizada com medidores de velocidade, rotação por minuto (RPM) do
motor, emissão de CO2, temperatura, consumo de combustível e GPS (ABUALI,
2015).

