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RESUMO

Algoritmos de aprendizado de máquina vêm sendo aplicados em larga escala
em vários segmentos da sociedade, de carros autônomos, cidades inteligentes à
detecção de anomalias e potenciais doenças em exames de imagem. Em um contexto
de cidade inteligente, a digitalização e integração dos diversos dispositivos e sensores
incluindo semáforos são fundamentais para maior eficiência de deslocamento urbano
realizado por pedestres, veículos de passeio, bicicletas, transporte público e de carga.
Acompanhando a maior eficiência que os algoritmos computacionais podem trazer, a
segurança dos sistemas e mais especificamente a segurança dos indivíduos nesses
sistemas tem papel fundamental na viabilidade da implantação das diversas soluções
tecnológicas em estudo, desenvolvimento, aplicação e teste. Inteligência artificial
relacionada à imagem já faz parte do cotidiano de muitas pessoas, sendo um dos
exemplos o desbloqueio de smartphones por reconhecimento facial. A proposição
deste trabalho é realizar pesquisa bibliográfica para encontrar abordagens em estado
da arte para detecção de objetos em sinal de vídeo e a estimativa de velocidade de
deslocamento de pedestres em tempo real; realizar experimento da abordagem
selecionada e a elaboração de diagrama de estados para possível aplicação da
estimativa de deslocamento de pedestres em gerenciamento de semáforos de
trânsito. No experimento realizado, a medição de velocidade apresentou um erro de
7,92% que pode viabilizar ou inviabilizar a técnica em cenários de uso específico.

Palavras Chaves: Detecção de velocidade; detecção de objetos; redes neurais
convolucionais; gerenciamento de tráfego;

ABSTRACT
Detection and estimation of dynamic pedestrian travel time through image
detection and machine learning techniques.

Machine learning algorithms have been applied on a large scale in various
segments of society, from autonomous cars, smart cities and detection of anomalies
and potential diseases in imaging exams. In a smart city context, the digitization and
integration of various devices and sensors, including traffic lights, are fundamental for
greater efficiency in urban displacement performed by pedestrians, passenger
vehicles, bicycles, public and freight transport. Following the greater efficiency that
computational algorithms can bring, the security of systems and more specifically the
security of individuals in these systems plays a fundamental role in the feasibility of
implementing the various technological solutions under study, development,
application and testing. Artificial intelligence related to the image is already part of the
daily lives of many people, one of the examples being the unlocking of smartphones
by facial recognition. The purpose of this work is to present a research to find state-ofthe-art approaches for detecting objects in video signals and estimating the speed of
pedestrian movement in real time; present an experiment of the selected approach and
the elaboration of a state diagram for possible application of the estimation of
pedestrian speed in traffic light management. In the experiment carried out, the speed
measurement presented an error of 7,92% that can make the technique viable or
inviable in some specific use scenarios.

Keywords: Object tracking; real time object detection; convolutional neural network;
traffic management;
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1

INTRODUÇÃO
Segundo (Organização Mundial da Saúde, 2021), globalmente, mais de 3,5 mil

pessoas morrem todos os dias nas vias de trânsito, o que equivale a quase 1,3 milhão de
mortes evitáveis e cerca de 50 milhões de pessoas lesionadas a cada ano, tornando-se a
principal causa de morte de crianças e jovens em todo o mundo. Neste cenário, os acidentes
de trânsito devem causar mais de 13 milhões de mortes e deixar 500 milhões de pessoas
lesionadas durante a próxima década, especialmente em países de baixa e média renda.
Esses números são inaceitáveis, tanto em termos absolutos quanto relativos. Os acidentes
de trânsito continuam sendo uma das principais causas de morte em todo o mundo, embora
cada uma dessas mortes e lesões seja evitável.
A Figura 1 apresenta o plano global da Organização das Nações Unidas pela
segurança no trânsito. Reconhecendo a importância do problema e a necessidade de agir,
governos de todo o mundo declararam unanimemente por meio da Resolução da Assembleia
Geral da ONU 74/299, a Década de Ação pela Segurança no Trânsito 2021-2030, com a meta
explícita de reduzir mortes e lesões no trânsito em pelo menos 50% durante esse período. O
Plano Global descreve as ações recomendadas elaboradas a partir de intervenções
comprovadas e eficazes, bem como as melhores práticas para prevenir lesões no trânsito.
Essa resolução deve ser usada para informar e inspirar planos nacionais e locais que são
ajustados aos contextos locais, recursos disponíveis e capacidade. Esse Plano se destina não
apenas a formuladores de políticas, mas também a outras partes interessadas que podem
influenciar a segurança no trânsito, como sociedade civil, academia, setor privado, líderes
comunitários e jovens.
Figura 1: Plano Global: Década pela segurança no trânsito 2021-2030

Fonte: ONU (2021)

Segundo (Conselho Federal de Medicina, 2019), no Brasil, a cada 60 minutos, em
média, pelo menos cinco pessoas morrem vítimas de acidente de trânsito. Os desastres nas
ruas e estradas do País também já deixaram mais de 1,6 milhão de feridos nos últimos dez
anos, ao custo direto de quase R$3 bilhões para o Sistema Único de Saúde (SUS). Os
números fazem parte de um levantamento elaborado pelo Conselho Federal de Medicina
(CFM). Segundo a análise do CFM, a cada hora, em média, cerca de 20 pessoas dão entrada
em um hospital da rede pública de saúde com ferimento grave decorrente de acidente de
transporte terrestre. Ao avaliar o volume total de vítimas graves do tráfego nos últimos dez
anos (1.636.878), é possível verificar que 60% desses casos envolveram vítimas com idade
entre 15 e 39 anos, sendo menor a frequência nas faixas etárias que vão de zero a 14 anos
(8,2%) e em maiores de 60 anos (8,4%). Outra constatação: quase 80% das vítimas eram do
sexo masculino. Estimativas conservadoras, segundo ele, calculam em cerca de R$50 bilhões
ao ano os gastos com os acidentes, incluindo atendimento médico-hospitalar, seguros de
veículos, danos a infraestruturas, perda ou roubo de cargas, entre outras despesas. É preciso
lembrar que existem outros custos envolvidos neste contexto, como o do absenteísmo por
doença (falta do trabalhar por atestado ou licença-saúde), com auxílios doença e tudo o mais
que o País tenha investido no indivíduo que veio a óbito ou que ficou inválido em idade
produtiva. Mais grave do que toda essa matemática, porém, são as sequelas físicas e
emocionais, muitas vezes irreversíveis, que cada um destes acidentes deixa na vida das
pessoas.
O Brasil ocupa a quinta posição no ranking mundial de vítimas de trânsito, atrás apenas
da Índia, China, Estados Unidos e Rússia, com cerca de 22 mortes por 100 mil habitantes e
mais de um terço dessas mortes ocorrem por acidentes envolvendo motociclistas (IPEA,
2021) e a Figura 2 mostra a quantidade de mortes no trânsito ocorridas no Brasil de 2007 a
2018 (data do último estudo divulgado).
Figura 2: Mortes por acidentes de trânsito no Brasil de 2007 - 2018

Fonte: Conselho Federal de Medicina (2018)

Dado o enorme problema dos acidentes de trânsito, tanto os fatais quanto os graves,
geram impactos gigantescos na sociedade (humano e material), sendo que do lado
acadêmico e técnico muitos estudos e soluções atualmente visam a aplicação da tecnologia
como uma das vertentes para a mitigação desse impacto na sociedade. Cada vez mais
tecnologias associadas ao reconhecimento de imagem estão sendo empregadas em soluções
que forneçam mais segurança no trânsito. Nos parágrafos abaixo serão mencionadas
algumas abordagens e estudos utilizados como ferramentas para essas soluções e
aplicações.
Redes Neurais Convolucionais (ConvNets ou CNNs) são uma categoria de Redes
Neurais que se mostraram muito eficazes em áreas como reconhecimento e classificação de
imagens. CNNs têm tido sucesso na identificação de rostos, objetos e sinais de trânsito, além
de potencializar a visão em robôs e carros autônomos (HOWARD, 2017).
Segundo (SANCHES, 2017), há uma extensa pesquisa realizada sobre detecção de
comportamento de pedestres, onde mais de dezesseis tipos de sensores diferentes foram
comparados com vários conjuntos de dados públicos. O principal algoritmo utilizado para a
classificação das imagens foi o SVM (Support Vector Machine), além disso, há outras
abordagens baseadas em diferentes algoritmos como Adaboost, HOG (Histogram of oriented
gradients) e técnicas de aprendizado profundo.
(MUTHANNA, 2020) propôs um sistema de detecção de pedestres e a identificação
de sua intenção de atravessar uma via por uma faixa de pedestres, a detecção proposta era
em tempo real sendo uma aplicação para cidades inteligentes utilizando técnicas de
aprendizado profundo em um microcomputador de baixo custo instalados em semáforos de
trânsitos para sua automatização.
Em função do problema exposto, a pergunta norteadora do presente trabalho é:
Através da análise de deslocamento de pedestres, é possível obter a estimativa de
velocidade com acurácia?

1.1 Motivação
Os acidentes de trânsito apresentam um custo humano e financeiro gigantesco e a
aplicação de tecnologia e soluções relativamente simples e infraestruturalmente viáveis
poderiam ser ferramentas importantes para a mitigação desse problema. Segundo (ONU,
2021), a perda de vidas e meios de subsistência, as deficiências causadas, a tristeza e a dor
e os custos financeiros por acidentes de trânsito representam um preço insuportável para
famílias, comunidades, sociedades e sistemas de saúde.

O atual sistema de gerenciamento de tráfego, principalmente em cruzamentos de
trânsito, não contempla o tempo específico demandado por pedestres com mobilidade
reduzida como idosos, cadeirantes e deficientes visuais.
Um estudo feito na Faculdade de Saúde Pública (FSP) da USP constatou que 97,8%
dos idosos da cidade de São Paulo não conseguem caminhar a 4,3 km/h, velocidade exigida
pelo padrão apresentado pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET-SP) para os
semáforos da cidade. Na média, a velocidade alcançada pelos voluntários com mais de 60
anos que participaram do estudo foi bem menor que o exigido: apenas 2,7 km/h (JORNAL da
USP, 2018).
Nesse contexto, a análise e identificação comportamental de pedestres em
cruzamentos de trânsito utilizando reconhecimento de imagem e aprendizado de máquina,
especificamente a estimativa de velocidade de pedestres, tem o objetivo de melhorar o
gerenciamento de semáforos de trânsito, contribuindo para um trânsito mais seguro
especialmente para pedestres com mobilidade reduzida.
Segundo (OLIVEIRA e MANERA, 2018), embora o controle do fluxo de veículos seja
feito pelo semáforo, o mecanismo de controle pode ser feito de diferentes maneiras, um
controlador pode ser configurado de duas formas:
• Tempo fixo: possui plano semafórico constante, ou seja, não altera o tempo de suas
luzes conforme a variação do fluxo;
• Atuado: A determinação do tempo em verde com base nos dados dos sensores do
detector veicular em suas aproximações. Quanto ao modo de controle, os semáforos podem
ter:
I.

Controle local: o controle é feito diretamente no sistema controlador;

II.

Controle centralizado: o controle é feito por um único dispositivo central,
controlando o estado de funcionamento dos semáforos da rede.

Os principais tipos de sensores utilizados para medir o fluxo de veículos para uma
determinada interseção são: sensores magnéticos, sensores infravermelhos e câmeras
digitais (WANG, 2018)
Como alternativa a uma das possíveis aplicações do presente trabalho, se faz
necessário agentes de trânsito nos locais dos cruzamentos realizando controle manual do
fluxo de veículos, fluxo de pedestres e tempos de travessia, pois não há controle automático
embarcado nos atuais sistemas de gerenciamento de tráfego para controle específico de
travessia de pedestres. Outra alternativa atualmente empregada são sensores manuais que
os pedestres necessitam acionar para sinalizar sua intenção de travessia, mas mesmo nesses
casos o tempo de travessia é fixo não levando em conta características de determinados
grupos de pedestres.

1.2 Objetivo
O objetivo deste trabalho é a pesquisa e experimento de abordagens em estado da
arte para a estimativa dinâmica e em tempo real da velocidade de deslocamento de pedestre
por processamento de imagens e visão computacional, além de utilizar a estimativa de
velocidade em um diagrama de estados para proposição da aplicação desse conceito em
automação de gerenciamento de tráfego em cruzamentos de trânsito, pois atualmente o
tempo específico demandado por pedestres com diferentes especificidades como mobilidade
reduzida, crianças, gestantes ou idosos não são considerados no gerenciamento de tráfego.
Como objetivos específicos, este estudo propõe:
●

Realizar pesquisa bibliográfica para encontrar abordagens em estado da arte de
detecção de vídeo, comportamento de pedestres e estimativa de velocidade de
deslocamento utilizando visão computacional;

●

Realizar experimento aplicando a detecção e estimativa do tempo de deslocamento
de pedestres, comparando os resultados a um dispositivo de referência;

●

Utilizar a estimativa de velocidade em um diagrama de estados para possível
aplicação do experimento em automação de gerenciamento de tráfego em
cruzamentos de trânsito. Embora o trabalho descreva a motivação em relação
aos acidentes de trânsito e o impacto que esses acidentes geram na sociedade, a
possível aplicação desse conceito irá requerer uma completa implementação em
relação ao gerencimento de tráfego, sendo o presente trabalho uma inferência
para esse possível desenvolvimento.

Através da análise de deslocamento de pedestres, é possível obter a estimativa de
velocidade com acurácia?

1.3 Contribuições esperadas
Como contribuição acadêmica, este trabalho estende as propostas de (MUTHANA,
2020 e ASH, 2019). (MUTHANNA, 2020) propõe um sistema de detecção de pedestres e a
identificação de sua intenção de atravessar uma via por uma faixa de pedestres, a detecção
proposta implementada foi desenvolvida para detecção de vídeo em tempo real, sendo uma
aplicação para cidades inteligentes utilizando técnicas de aprendizado profundo em um
microcomputador de baixo custo instalados em semáforos de trânsitos para sua
automatização.

(ASH, 2019) propõe uma técnica que pode ajudar pessoas com deficiência visual,
detectando o semáforo de pedestres por suas luzes de indicação e seus estados (atravessar
o semáforo e não atravessar o semáforo) utilizando o vídeo da câmera de um telefone celular.
Ambos os trabalhos utilizam técnicas de visão computacional e de redes neurais
convolucionais, mas nenhum deles faz a tratativa da velocidade de travessia dos pedestres,
e dessa forma, essa importante variável não entra nas proposições de melhoria do
gerenciamento de tráfego. O presente trabalho visa incluir a estimativa de tempo de
deslocamento na abordagem da análise de comportamento de pedestres em tempo real
utilizando visão computacional e redes neurais convolucionais.

1.4 Método do trabalho
O trabalho foi elaborado de acordo com as seguintes atividades:
●

Estudos bibliográficos:
o

Esta atividade contemplou a realização de estudos sobre abordagens de
detecção de pedestres utilizando visão computacional.

●

Definição e detalhamento da proposta:
o

Com base nos trabalhos dos autores citados foi definido o experimento e a
técnica proposta, arquitetura de funcionamento, principais ferramentas, fluxo
de processamento e escopo de utilização.

●

Definição do dispositivo de referência:
o

Esta atividade contemplou a realização de estudos sobre aplicativos Android
para registros de tempos e velocidades de deslocamentos com integração ao
GPS do dispositivo.

●

Desenvolvimento do Experimento:
o

Implementação da detecção de pedestres e estimativa de velocidade
utilizando a técnica proposta referente a redes neurais convolucionais com
modelo de detecção pré treinado Yolo.

●

Comparar a precisão entre o experimento e o dispositivo de referência:
o

Comparação dos dados adquiridos do experimento e do dispositivo de
referência (ambos fazendo a aquisição de dados em paralelo se
referenciando pelos seus timestamps) e a verificação de sua acurácia.

●

Elaboração do diagrama de estados para possível implantação futura em semáforos:

o

Através da detecção de pedestres e da estimativa de suas velocidades é
proposto um diagrama de estados simplificado para possível integração da
saída do experimento ao gerenciamento de tráfego. O diagrama de estados
tem impacto em software (para comunicação entre o experimento e a central
de processamento responsável pelo controle do semáforo) e a integração
com hardware (acionamento inteligente dos semáforos através das
inferências obtidas pelo experimento).

1.5 Organização do Trabalho
A Figura 3 apresenta os blocos de organização do trabalho, onde:
A seção 2, Revisão sistemática da literatura para o estudo comportamental de
pedestres em cruzamentos de trânsito.
A seção 3, Principais conceitos e estado da arte, cita as principais fontes de pesquisa
para o desenvolvimento deste trabalho, definindo as técnicas de desenvolvimento
selecionadas para a elaboração do experimento, sendo no caso específico, a estimativa de
velocidade de deslocamento dinâmico de pedestres.
A seção 4, Desenvolvimento do experimento, descreve o objetivo do experimento,
abordagem, configuração do ambiente, etapas de desenvolvimento e análise dos resultados.
A seção 5, Automação do gerenciamento de semáforos, define o diagrama de estados
para a possível implantação dessa técnica nesse caso específico proposto.
A seção 6, Conclusão, apresenta a conclusão do trabalho, os problemas não cobertos
e sugestões para trabalhos futuros.

Figura 3: Organização do trabalho

Fonte: Elaborado pelo autor

2

REVISÃO DA LITERATURA
O objetivo deste capítulo é a revisão sistemática do estudo comportamental de

pedestres com mobilidade reduzida em cruzamentos de trânsito. Como objetivos específicos,
esta revisão propõe:
i.

Encontrar combinações de algoritmos de aprendizado de máquina na literatura que
demonstrem melhor eficácia e acurácia na análise comportamental de pedestres em
cruzamentos de trânsito;

ii.

Prover subsídio teórico encontrado na literatura para a implementação do
experimento;

iii.

Colaborar no entendimento do dimensionamento da possível implementação da
técnica do experimento em gerenciamento de tráfego através do diagrama de estados
simplificado a ser proposto;
Através da análise de deslocamento de pedestres é possível obter a estimativa da

velocidade do pedestre com acurácia?
●

População: Pedestres, incluindo indivíduos com mobilidade reduzida em
cruzamentos.

●

Intervenção: Experimento de técnicas e algoritmos de aprendizado de máquina
para estimativa de velocidade de deslocamento da população em questão.

●

Controle: Comparação de algoritmos de detecção de imagem, seleção e
aplicação em experimento para estimativa de velocidade de deslocamento.

●

Resultado: Obtenção de experimento computacional para estimativa de
velocidade de deslocamento e validação de seus resultados comparativamente a
um dispositivo de referência.

Resultados da revisão da literatura, strings, critérios de aceitação, critérios de
exclusão:

Palavras-chave:
Inglês: pedestrian crossing, pedestrian behavior, pedestrian recognition, human
behavior recognition, human body recognition, pedestrian detection, image recognition, video
recognition, machine learning, artificial intelligence, traffic management, traffic light
management, traffic, traffic engineering computing.
●

Strings de busca (Primeira Iteração):

(“pedestrian recognition”) AND (“image recognition”) AND (“machine learning”) AND
(“traffic management”).
●

Strings de busca (Segunda Iteração):

(“Pedestrian” OR “pedestrian crossing” OR “pedestrian behavior” OR “pedestrian
recognition” OR “human behavior recognition” OR “human body recognition”) AND (“image
recognition” OR “video recognition”) AND (“machine learning” OR “artificial intelligence”) AND
(“traffic management” OR “traffic light management” OR “traffic”).
●

Strings de busca (Terceira Iteração):

(“Pedestrian” OR “pedestrian crossing” OR “pedestrian behavior” OR “pedestrian
recognition” OR “human behavior recognition” OR “human body recognition” OR “pedestrian
detection”) AND (“image recognition” OR “video recognition”) AND (“machine learning” OR
“artificial intelligence”) AND (“traffic management” OR “traffic light management” OR “traffic”
OR “traffic engineering computing”).

Critérios de seleção das bases de busca
●

Bibliotecas digitais de conteúdos científicos indexados;

●

Bibliotecas digitais com disponibilidade de textos completos na íntegra;

●

Bibliotecas digitais que permitam adaptação da string de busca para campos e
comandos customizados;

●

Bibliotecas digitais que permitam a exportação dos resultados;

●

Bibliotecas digitais que permitam a integração com aplicativos gerenciadores de
bibliografias;

●

Bibliotecas digitais de teses e dissertações de universidades brasileiras.

Listas das fontes de busca
●

IEEE Xplorer

●

ACM Digital Library

●

Scopus

●

Web of Science

●

Science Direct

●

OasisBR

●

USP (Teses e dissertações)

●

Estratégia de busca para a identificação dos artigos:
●

Manual (pesquisa nos mecanismos de buscas através de palavras chaves
definidas

Identificação por sinônimos
●

Busca por sinônimos;
●

Realimentação da busca após análise dos resultados (iteração 1,
iteração 2 e iteração 3);

●

Strings de Busca utilizada (IEEE Xplore
●

25 artigos encontrados) :

((“Pedestrian” OR “pedestrian crossing” OR “pedestrian behavior” OR
“pedestrian recognition” OR “human behavior recognition” OR “human
body recognition”) AND (“image recognition” OR “video recognition”)
AND (“machine learning” OR “artificial intelligence”) AND (“traffic
management” OR “traffic light management”)).

Identificação dos artigos – Tabelas 1 e 2
Tabela 1 - Identificação dos artigos I/II

Fonte: Elaborado pelo autor

Tabela 2 - Identificação dos artigos II/II

Fonte: Elaborado pelo autor

Estratégia para seleção dos estudos
As strings de buscas serão submetidas aos portais de busca devidamente
selecionados e os artigos retornados serão catalogados na tabela de controle.
Estes artigos serão submetidos ao critério de exclusão de remoção de estudos
duplicados, neste caso, havendo duplicidade, apenas um exemplar do artigo será considerado
para a fase seguinte.
Os artigos remanescentes do passo anterior, serão submetidos aos demais critérios
de Inclusão/Exclusão com base na leitura do título e resumo. (Para inclusão/exclusão, basta
que o estudo seja classificado em apenas um dos critérios pré-definidos, sendo que a
exclusão poderá ser de forma direta quando nenhum critério de inclusão foi atendido).
Os artigos que forem aceitos no passo anterior, serão submetidos aos critérios de
Inclusão/Exclusão novamente, com base na leitura do texto completo.

Critérios de inclusão (aceitos)
●

A. Estudo apresenta abordagem, técnica, ferramenta ou método para
identificação de pedestre por reconhecimento de imagem em tempo real;

●

B. Estudo apresenta técnica(s) para reconhecimento de imagem utilizando
inteligência artificial;

●

C. Estudo apresenta abordagem, técnica, ferramenta ou método para
balanceamento entre algoritmo (performance) e necessidade computacional
(infraestrutura);

●

D. Estudo apresenta proposta e/ou técnica para resultados (benchmark) de
análises em resultados de algoritmos de inteligência artificial para detecção de
imagem;

●

E. Estudo apresenta técnica(s) para gerenciamento de tráfego.

Critérios de exclusão (não aceitos)
●

F. Detecção de imagem por stereo câmera ou fonte similar;

●

G.Veículos autônomos;

●

H. Comportamento do motorista;

●

I. Trajetória do pedestre e cenários;

●

J. Re-identificação de pedestres;

●

K. Utilização de sensores adicionais como infrared;

Seleção dos artigos – Tabela 3 e Tabela 4

Tabela 3 - Seleção dos artigos tabela I

Fonte: Elaborado pelo autor

Tabela 4 - Seleção dos artigos tabela II

Fonte: Elaborado pelo autor

Estratégia para sumarização dos dados
● Os estudos analisados após a leitura integral, irão compor a base de
artigos para a composição do trabalho.

Extração dos artigos resultantes – Tabela 5

Tabela 5 - Extração dos artigos resultantes

Fonte: Elaborado pelo autor

Análise qualitativa
Pela análise qualitativa dos estudos, uma pesquisa exploratória complementar foi
realizada, a Tabela 6 apresenta uma lista desses artigos.
Tabela 6 - Artigos da análise exploratória

Fonte: Elaborado pelo autor

Síntese dos resultados
Os trabalhos coletados e analisados demonstram recorrentes estudos para detecção
de pedestres em abordagens de gerenciamento de tráfego aplicando inteligência artificial.
Como um estudo complementar, a estimativa de velocidade de pedestres se mostrou
um trabalho interessante do ponto de vista acadêmico e social a se complementar aos artigos
e dissertações pré existentes.

3

PRINCIPAIS CONCEITOS E ESTADO DA ARTE

3.1

Introdução
Nesta seção são apresentados os conceitos básicos e estudos relacionados ao estado

da arte em relação a algoritmos e abordagens de detecção de objetos em tempo real utilizando
redes neurais convolucionais, além de demonstrar comparativos entre eles na literatura que
apresentam melhor eficácia e acurácia em relação ao custo computacional para detecção de
objetos em tempo real. Esses estudos serão utilizados como referência para auxiliar, apoiar
e fundamentar conceitos e práticas utilizadas neste trabalho.
3.2 Visão computacional
Introdução ao processamento de imagens e visão computacional
Atualmente, o processamento de imagens está entre as tecnologias com maior
ascensão. Essa tecnologia se configura por ser um método para executar algumas operações
em imagens, a fim de obter uma imagem aprimorada ou extrair algumas informações úteis
dela. É uma técnica de processamento de sinal na qual a entrada é uma imagem e a saída
pode ser uma imagem ou características (features) associadas à imagem de entrada. Ela
também forma uma das áreas centrais de pesquisa na área de ciência da computação.
O processamento de imagens inclui basicamente três etapas:
● Importação da imagem através de ferramentas de aquisição de imagem;
● Análise e manipulação da imagem;
● Saída em que o resultado pode ser a imagem alterada ou dados baseados na
análise de imagem.
Visão computacional é o processo de modelagem e replicação da visão humana
utilizando softwares e hardwares específicos. No presente trabalho, esse aspecto foi
caracterizado pelo processo de detecção de pedestres, e a estimativa de sua velocidade de
deslocamento por meio de imagens detectadas através de câmera de vídeo.
Para a arquitetura da implementação do experimento, a abordagem mais adequada à
detecção de objetos em tempo real foi ponto fundamental para a conceituação teórica do
trabalho.

3.3 Detecção de objetos em tempo real
3.3.1 OpenCV
OpenCV (Open Source Computer Vision Library) é uma biblioteca de software para
visão computacional e aprendizado de máquina de código aberto. O OpenCV foi construído
para fornecer uma infraestrutura comum para aplicativos de visão computacional, o OpenCV
torna mais fácil para as aos usuários utilizar e customizar seu código (OPENCV, 2018).
A biblioteca tem mais de 2.500 algoritmos otimizados, que incluem um conjunto
abrangente de algoritmos de visão computacional e aprendizado de máquina clássicos e de
última geração. Esses algoritmos podem ser usados para detectar e reconhecer rostos,
identificar objetos, classificar ações humanas em vídeos, rastrear movimentos de câmeras,
rastrear objetos em movimento, extrair modelos 3D de objetos, produzir nuvens de pontos 3D
de câmeras estéreo, juntar imagens para produzir uma alta resolução em uma imagem de
uma cena inteira, além da remoção de olhos vermelhos em imagens tiradas com flash. O
OpenCV tem mais de 47 mil usuários ao redor do mundo divididos em diversas comunidades,
e o número estimado de downloads já realizados é superior a 18 milhões. A biblioteca é
amplamente utilizada em empresas, grupos de pesquisa e por órgãos governamentais
(OPENCV, 2018).
Junto com empresas bem estabelecidas como Google, Yahoo, Microsoft, Intel, IBM,
Sony, Honda e Toyota que utilizam a biblioteca, os usos implantados do OpenCV vão desde
juntar imagens do Google street view, detectar intrusões em vídeos de vigilância em Israel,
monitorar equipamentos de mina na China, ajudar robôs a navegar e pegar objetos, detectar
acidentes de afogamento em piscinas na Europa, exibir arte interativa na Espanha e Nova
York, verificar se há destroços nas pistas de decolagem na Turquia, inspeção em rótulos de
produtos em fábricas ao redor do mundo até a detecção rápida de rostos no Japão (OPENCV,
2018).
Possui interfaces C ++, Python, Java e MATLAB e suporta Windows, Linux, Android e
Mac OS. O OpenCV se inclina principalmente para aplicativos de visão computacional e é
escrito nativamente em C ++.

3.3.2 Redes Neurais Convolucionais
Com a evolução das ANNs (redes neurais artificiais), tem-se desenvolvido as CNNs
(redes neurais convolucionais). Em relação às CNNs, no geral, os métodos apresentados na
literatura para classificação se baseiam na utilização de recursos específicos para extração
de características dos dados a serem classificados, de tal forma que esses dados sirvam de
entrada para o sistema classificador. A grande vantagem da rede CNN para o problema de

classificação diz respeito à capacidade que ela possui de aprender estas características por
ela mesma, eliminado assim a necessidade de uma fase anterior de extração (HIJAZI, 2015).
A Figura 4 apresenta a arquitetura de uma rede CNN. Uma Rede Neural Convolucional
(CNN) pode ser considerada como uma variante da rede neural Perceptron de Múltiplas
Camadas (MLP). Ao invés de utilizar camadas ocultas totalmente conectadas, como a MLP,
a arquitetura de uma CNN se baseia na alternação de camadas de convolução – camada que
dá o nome a rede; e camadas de pooling. Cada camada possuirá um conjunto de filtros,
também conhecido como kernel, que serão responsáveis por extrair características locais de
uma entrada. Com isso, diversos mapas de convolução e pooling podem ser criados, contendo
diversas características específicas como: bordas, intensidade de cor, contornos e formas
específicas. Cada mapa de características possuirá um conjunto de pesos compartilhados,
que diminui a complexidade computacional da rede (Vargas, 2016).
Figura 4: Ilustração da arquitetura de uma CNN

Fonte: VARGAS (2016)

3.3.2.1

Camada de Convolução

Uma camada de convolução consiste em neurônios que se conectam a sub-regiões
das imagens de entradas ou saídas da camadas anteriores, onde é aplicado um conjunto de
filtros convolucionais que são responsáveis por percorrer toda a imagem e extrair mapas de
recursos (filtros). Cada filtro possui um conjunto de pesos, assim, diferentes filtros aprendem
diferentes tipos de características da entrada. A Figura 5 mostra um exemplo de aplicação de
extração de features. Temos então o exemplo de filtro de borda vertical, onde uma entrada de
6x6, com valores em escala de cinza, é percorrida a cada passo por um filtro de tamanho 3,
ou seja, com um stride de 1, sendo o stride um fator fundamental para a construção dessa
camada, indicando a forma como o próximo filtro avança sobre a entrada, se 1 a 1 ou 2 a 2 ,
e assim por diante. (Lecun, 2015).

Figura 5: Extração de Features

Fonte: LECUN (2015)

Além do stride, outra técnica bastante empregada na camada de convolução é o
padding, que adiciona zeros ao redor das bordas da imagem, tornando possível a extração
de características contidas próximas a essas bordas. A Figura 6 abaixo demonstra um filtro
padding de tamanho 1 com uma borda extra com valor igual a zero.

Figura 6: Exemplo da utilização de um padding

Fonte: LECUN (2015)

3.3.2.2

Camada de Normalização em lote

Consiste em normalizar os dados fornecidos a cada camada oculta. A normalização é
aplicada a cada lote determinado, para aumentar a eficiência durante a aplicação da
transformação. Conforme demonstra a literatura e de acordo com os experimentos realizados
pelos autores da técnica, ela também produz um efeito de regularização sobre o treinamento.
Uma aceleração significativa do tempo de treinamento também foi observada, resultado da
redução da quantidade de passos de treinamento necessários, quando comparada ao tempo
de treinamento sem o uso da normalização (PASCAL, 2010).

3.3.2.3

Unidade linear retificada (Rectified Linear Unit – ReLU)

As camadas de convolução e de normalização em lote geralmente são seguidas por
uma função de ativação não linear, como uma ReLU. A ReLU executa uma operação de limiar
para cada elemento, sem alterar o tamanho de sua entrada, de tal forma que qualquer entrada
de valor inferior a zero é definida como zero (KRIZHEVSKY, 2012).
Foi demonstrado por meio de experimentos realizados por (KRIZHEVSKY, 2012), que
em geral, a função ReLU através da sua propriedade de não-linearidade e não saturação,
produz tempo e erro de treinamento menor, comparado com as funções sigmóide e tangente
hiperbólica, que implementa a não-linearidade saturante. A funcionalidade ReLU está
ilustrada na Figura 7 abaixo.

Figura 7: Representação gráfica da funcionalidade ReLU

Fonte: HIJAZI (2015)

As atualizações dos pesos da rede em cada iteração são proporcionais ao seu
gradiente. Por exemplo, o gradiente da função nas regiões superior a 1 ou inferior a -1 é
basicamente zero, uma vez que a saída de certos neurônios entra nesse intervalo, seu
gradiente será próximo de zero e os pesos deixarão de ser alterados. Isso é considerado
problemático se ocorrer no início do processo de treinamento. Com a função de ativação
ReLU, os pesos de um neurônio podem continuar a crescer na mesma proporção ao longo do
processo de treinamento.(KRIZHEVSKY, 2012).

3.3.2.4

Camadas de Pooling

Também conhecida como sub amostragem, essa camada reduz a dimensão de um
mapa de características e funções fornecido como entrada e produz outro mapa de

característica, sendo um mapa resumido do primeiro. Há várias formas de sub amostragem
que podem ser aplicadas a um mapa: selecionar o valor máximo (max pooling), a média
(average pooling) ou a norma do conjunto (L2- pooling), entre outras. A Figura 8 apresenta
um mapa de característica resultante da operação de max-pooling com o uso de filtro de
tamanho 2x2 e stride igual a 2 (HIJAZI, 2015).
Figura 8: Max-Pooling com um filtro de tamanho 2x2 e tamanho de passo (Stride) igual a 2

Fonte: HIJAZI (2015)

3.3.2.5

Camada totalmente conectada (Fully Connected Layer)

Conecta todos os neurônios da camada anterior a ela com os neurônios de saída,
esses neurônios representam as classes a serem classificadas. Esta camada combina todas
as características (informações) aprendidas em camadas anteriores, gerando descritores de
características da imagem que podem ser mais facilmente classificados pela camada de saída
que normalmente utiliza a função softmax. A Figura 9 abaixo explica a camada totalmente
conectada, onde os dois mapas de características da camada anterior são combinados com
pesos 𝑤(𝐿), que através dos processos descritos na imagem, determinam o resultado
específico da camada de saída. (HIJAZI, 2015).
Figura 9: Processamento de uma camada totalmente conectada

Fonte: HIJAZI (2015)

3.3.2.6

Softmax

A função de ativação Softmax normaliza a saída da camada totalmente conectada. A
saída da camada Softmax consiste em números positivos cuja somatória resulta em 1, que
podem então ser usados como probabilidade de classificação pela camada de classificação.

3.3.2.7

Camada de Classificação

Deve ser utilizada após a camada Softmax. Na saída da camada de classificação, a
função de treinamento tira os valores da função Softmax e atribui cada entrada a uma das k
classes mutuamente exclusivas usando a função entropia cruzada para um esquema de
codificação.

3.3.2.8

Treinamento de Redes Neurais Convolucionais

Como as redes neurais convolucionais são geralmente usadas para aprendizado
supervisionado, elas precisam de treinamento com grandes quantidades de dados para serem
capazes de generalizar melhor as demais entradas às quais nunca foi exposta. A forma com
que a rede é treinada é um fator determinante no resultado e acurácia da rede, tanto quanto
sua própria arquitetura. O treinamento é realizado através da passagem dos dados de
treinamento pela rede múltiplas vezes, onde o número dessas iterações é um dos parâmetros
a serem determinados. Cada passagem de dados pela rede é dividida em duas etapas,
Forwardpass

e

Backpropagation

(KARPATHY,

2016).

O Forwardpass consiste na passagem da entrada por todos os neurônios necessários
para alcançar a saída, ou seja, é a passagem da volumetria de entrada pelas camadas da
rede, nas quais suas operações típicas serão realizadas, levando em consideração os pesos
já aprendidos (ou inicializados randomicamentes). Os resultados obtidos pelo forwardpass de
cada camada são então utilizados na etapa de backpropagation para a atualização dos
parâmetros da rede. (RUMELHART, 2016).
A etapa de backpropagation é onde a aprendizagem dos pesos é realizada. Esse
aprendizado é realizado através da otimização (minimização) da função perda, a qual
determina a qualidade da classificação do dado de entrada. Atualmente esse tipo de
otimização é realizado utilizando um método chamado Stochastic Gradient Descent (SGD),
que busca a minimização da função perda ao alterar os pesos na direção de maior declive do
gradiente desta função. Essa alteração dos parâmetros é feita através da modificação dos
pesos 𝑊 e dos valores de bias 𝑏 que são parâmetros livres da rede. Esse passo busca otimizar
𝑆𝑗 = 𝑓(𝑋𝑖 , 𝑊, 𝑏)𝑗 de forma que quando 𝐽 = 𝑦𝑖 o valor de 𝑆𝑗 seja o maior possível. Onde 𝑋𝑖 e

𝑌𝑖 são referentes à entrada e o rótulo da amostra 𝑖 respectivamente e 𝑓 a função composta
das camadas da rede. Essa otimização é realizada em lotes (batches) muitas vezes chamados
mini lotes, que são subconjuntos da entrada divididos assim por conta de limitações na
capacidade de memória das GPUs, que são os dispositivos mais utilizados nos treinamentos
de redes neurais convolucionais atualmente. Essa divisão também é um hiperparâmetro da
rede, sendo geralmente aceito que o treinamento com lotes maiores resulta num melhor
desempenho da mesma. (RUMELHART, 2016).

3.4 Base de dados MS COCO
Segundo (LIN, 2014), MS COCO apresenta um conjunto de dados com o objetivo de
avançar o estado da arte no reconhecimento de objetos, colocando a questão do
reconhecimento de objetos no contexto da questão mais ampla de compreensão da cena.
Isso é, conseguindo reunir imagens de cenas complexas do dia a dia, contendo objetos
comuns em seu contexto natural. Os objetos são rotulados usando segmentações por
instância para auxiliar na localização de objetos imprecisos. O conjunto de dados contém fotos
de 91 tipos de objetos que seriam facilmente reconhecíveis por uma criança de 4 anos. A
Figura 10 apresenta um exemplo de segmentação do MS COCO. Com um total de 2,5 milhões
de instâncias rotuladas em imagens, a criação do conjunto de dados baseou-se em interfaces
de usuário, localização de instância e segmentação de instância.
Figura 10: Segmentação de instancias utilizadas no MS COCO dataset

Fonte: Microsoft COCO (2015)

Finalmente, o MS COCO fornece uma análise de desempenho de linha de base para
resultados de detecção de caixa delimitadora e segmentação.

Para detecção de caixa delimitadora para os experimentos de desenvolvimento da
base de dados, foram utilizados um subconjunto de 55.000 imagens de banco de dados
próprio para obtenção de caixas delimitadoras e suas segmentações anotadas. A Figura 11
apresenta exemplos de imagens utilizadas no MS COCO dataset.
Figura 11: Exemplos de imagens utilizadas no MS COCO dataset

Fonte: Microsoft COCO (2015)

3.5 YOLO V3
Neste trabalho será abordado um algoritmo largamente utilizado em visão
computacional para detecção de objetos em tempo real, que utiliza redes neurais
convolucionais (CNN), o YOLO ou “você apenas olha uma vez” do inglês You Only Look Once.
O YOLO utiliza uma metodologia totalmente diferente dos seus algoritmos
predecessores e por isso é considerado estado da arte: É aplicada uma única rede neural
convolucional à imagem completa. Essa rede divide a imagem em regiões e prevê caixas
delimitadoras e probabilidades para cada região. Essas caixas delimitadoras são ponderadas
pelas probabilidades previstas. O modelo YOLO tem várias vantagens sobre os sistemas
baseados em classificadores. YOLO olha para a imagem inteira no momento do teste, de
modo que suas previsões são informadas pelo contexto global da imagem, ele também faz
previsões com uma única avaliação de rede, ao contrário de sistemas como o R-CNN, que
exigem milhares de iterações para uma única imagem. Isso o torna extremamente rápido
(REDMON, 2018).

A Figura 12 apresenta a arquitetura de camadas utilizada no Yolo. Sistemas de
detecção anteriores ao YOLO normalmente utilizavam classificadores ou localizadores para
realizar a detecção. É aplicado o modelo a uma imagem em diversos locais e escalas. Regiões
de alta pontuação da imagem são consideradas detecções. (REDMON, 2018).

Figura 12: Arquitetura de camadas utilizada no YOLO

Fonte: REDMON (2018)

A Figura 13 apresenta o modelo YOLO como uma abordagem de regressão. O modelo
YOLO processa imagens em tempo real a 45 quadros por segundo. Uma versão menor da
rede, Fast YOLO, processa surpreendentes 155 quadros por segundo enquanto ainda atinge
o dobro do mAP de outros detectores em tempo real. (REDMON, 2018).
Figura 13: O modelo YOLO como abordagem de regressão

Fonte: REDMON (2018)

A Figura 14 apresenta o fluxo de detecção do YOLO. A abordagem do YOLO é a
detecção de objetos como um único problema de regressão, direto dos pixels da imagem às
coordenadas da caixa delimitadora e probabilidades de classe. Utilizando YOLO, a imagem

ou o quadro é verificada uma única vez para prever quais objetos estão presentes e onde
estão. Uma única rede convolucional prevê simultaneamente caixas delimitadoras múltiplas
e probabilidades de classe para essas caixas delimitadoras. O YOLO é treinado em imagens
completas, o que otimiza diretamente o desempenho de detecção (REDMON, 2018).

Figura 14: O Sistema de Detecção YOLO Processando imagens

Fonte: REDMON (2018)

4

DESENVOLVIMENTO DO EXPERIMENTO

4.1 Objetivo do experimento
O objetivo do experimento é avaliar o uso da técnica de estimativa de velocidade na
situação específica de travessias de pedestres, comparando seus resultados com um
dispositivo de referência.
A escolha da abordagem a ser empregada no experimento foi a visão computacional,
uma vez que é a tecnologia que trará maior possibilidade de integração do presente trabalho
às novas soluções de gerenciamento de tráfegos e cidades inteligentes, além da evolução da
infraestrutura computacional e de suas ferramentas que tornam a viabilidade de aplicações
de soluções utilizando inteligência artificial e algoritmos de aprendizado de máquina uma
possibilidade real.
Segundo (BOESCH, 2021), em comparação com outras tecnologias de sensores,
como RFID, GPS e UWB ou BLE, que exigem a instalação de sensores na área de interesse,
a visão computacional é não invasiva, fácil de implementar e dimensionar e fornece muito
mais informações (localização, contexto, informação e perspectiva multidimensional). Cidades
inteligentes exigem tecnologias altamente escaláveis e conectadas para operar em vários
locais distribuídos. Avanços recentes em visão computacional, como Edge AI e aprendizado
profundo, combinam visão de inteligência artificial com IoT. Essas novas tecnologias
possibilitam lidar com a enorme quantidade de dados visuais complexos, permitem
processamento rápido, robustez por descentralização e escalabilidade de sistemas de visão
computacional no mundo real.
Como descrito na seção 2, redes neurais convolucionais utilizam imagens como
entrada de suas redes para uma saída probabilística de uma classe de objeto a ser detectada.
Pelas vantagens apresentadas pelo uso das redes CNN para o problema de
classificação, a mesma foi a rede neural escolhida para o desenvolvimento do experimento
proposto, o presente trabalho utiliza a abordagem de redes neurais para, além da detecção
de objetos, mais especificamente nesse caso, a estimativa de tempo de deslocamento de
pedestres, propor a utilização da velocidade estimada como inferência para um diagrama
simplificado de estados para possível aplicação em automação de gerenciamento de tráfego.

As implicações que as aplicações em visão computacional podem ter são:
●

Compartilhamento de dados: Abordagem alinhada à integração de dados coletados,
utilizando essa massa de dados para diversas aplicações e suportando a utilização de

inteligência artificial, uma vez que grandes quantidades de dados são necessários
para os treinamentos dos algoritmos.
●

Privacidade de dados: Proteção dos dados pessoais dos indivíduos, no caso
específico deste trabalho suas imagens (rosto, corpo e comportamento);

●

Segurança da informação: Segurança de dados em relação à invasões que têm se
tornado uma preocupação global, não só relativas à visão computacional mas à todas
aplicações em rede;

●

Responsabilidades jurídicas: Questões legais e jurídicas que tenham a abrangência
de contemplar os possíveis erros ou mal funcionamento desses sistemas de controles
que possam vir a apresentar falhas e oferecer riscos aos usuários;

4.2 Experimento Proposto
Conforme figura 15, para o experimento proposto, uma câmera USB foi utilizada
para a captação das imagens, as imagens chegam à central de processamento que é
composta por um notebook utilizando as seguintes ferramentas computacionais para a
estimativa de velocidade: Python (código principal), Yolo (algoritmo de detecção de objetos e
nesse trabalho foi utilizado algoritmo pré treinado para detecção e rastreamento de
pedestres), Cuda (biblioteca para o processamento da detecção de objetos utilizando recursos
computacionais da placa de vídeo do notebook em tempo real) e OpenCV (biblioteca de visão
computacional responsável pelas tratativas nos quadros da imagem).

Figura 15: Arquitetura do experimento proposto

Fonte: Elaborado pelo autor

A técnica de detecção de pedestres escolhida para o trabalho foi o YOLO, conforme
(REDMON, 2018), primeiro, o YOLO é extremamente rápido. Uma vez que a detecção de
quadros é realizada como um problema de regressão, não é necessário um pipeline complexo
e pode processar streaming de vídeo em tempo real com menos de 25 milissegundos de
latência. Além disso, YOLO atinge mais do que o dobro da precisão média de outros sistemas
em tempo real.
A biblioteca escolhida para processamento de imagens foi o OpenCV (Open Source
Computer Vision Library), segundo (OpenCV, 2020), o OpenCV é uma biblioteca de software
de visão computacional e aprendizado de máquina de código aberto. Usado principalmente
para visão computacional, aprendizado de máquina e processamento de imagens. A
biblioteca tem mais de 2500 algoritmos otimizados e ajuda a processar imagens e vídeos para
identificar objetos.
Durante a estimativa da velocidade, realizada utilizando o sinal da câmera como
entrada do sistema e rodando os algoritmos com as bibliotecas citadas acima, é realizado em
paralelo a aquisição de dados de velocidade através de um dispositivo de referência, após a
estimativa realizada pelo experimento e pela aquisição da velocidade detectada pelo

dispositivo de referência, é realizada a comparação entre os dados do experimento e do
dispositivo de referência, de tal forma que se obtenha a acurácia do experimento.
Um dos primeiros desafios do experimento foi a aquisição e configuração de sua
infraestrutura, uma vez que o presente trabalho se propõe a fazer a análise e estimativa de
deslocamento de pedestres em tempo real e não com sinais de vídeo previamente
armazenados e tratados. Em tempo real é necessário que a central de processamento, nesse
caso um notebook, esteja também em tempo real realizando a aquisição das imagens,
enquanto que se realizada a análise em sinais gravados, o notebook não teria que estar
presente durante a aquisição das imagens.
Como os algoritmos de detecção de vídeo realizam uma análise quadro a quadro no
sinal de vídeo, como solução foi utilizado um notebook com uma placa de vídeo dedicada,
nesse caso, o processamento do sinal de vídeo quadro a quadro é compartilhado entre o
processador do Notebook (Intel Core i7 9750 @2.6GHz) e também o processador da placa
de vídeo (Nvidia GeForce GTX 1660 Ti @1.76GHz).
Um segundo problema encontrado durante o experimento foi a implementação do
algoritmo de rastreamento de pedestres, primeiramente foi utilizada a técnica de contagem do
tempo de deslocamento do objeto detectado através dos seus pixels quadro a quadro no
streaming de vídeo (ROSEBROCK, 2020). O objetivo inicialmente era rastrear o objeto da
seguinte maneira:
Na transição de um quadro para seu quadro subsequente, era analisado se um objeto
detectado em um quadro era novamente detectado no quadro subsequente, para isso uma
análise na centróide do objeto detectado era realizada, se no quadro subsequente o objeto
fosse detectado novamente e em uma diferença de 15 pixels em relação à centróide anterior,
então o objeto era considerado de mesmo id do quadro anterior.
A abordagem por deslocamento de centróide em um espaço pré determinado de pixels
não se mostrou eficiente e após a pesquisa de abordagens já desenvolvidas de rastreamento
de múltiplos objetos em imagens de vídeo, foi adotada a abordagem SORT (SIMPLE ONLINE
AND REAL TIME), já largamente abordada na literatura e já integrada ao sistema YOLO. A
Figura 16 demonstra o funcionamento da abordagem SORT.

Figura 16: Framework SORT

Fonte: BEWLEY (2017)
Ao atribuir detecções a alvos existentes, cada alvo de caixa delimitadora é estimado
pela previsão de sua nova localização no quadro atual. A matriz de custo de atribuição é então
calculada como a distância de interseção sobre união (IOU) entre cada detecção e todas as
caixas delimitadoras previstas nas metas existentes. A tarefa é resolvida de forma otimizada
usando o algoritmo húngaro. Além disso, um mínimo IOU é imposto para rejeitar atribuições
onde a detecção para a sobreposição de destino é menor que IOU mínimo (BEWLEY, 2017).
SORT (Simple Online and Realtime Tracking) é um rastreador online que funciona com
o princípio de rastreamento por detecção. Ainda conforme (BEWLEY, 2017), quando os
objetos entram e saem da imagem, identidades únicas precisam ser criadas ou destruídas de
acordo. Para criar rastreadores, é considerada qualquer detecção com sobreposição menor
que IOUmin para significar a existência de um objeto não rastreado. O rastreador é inicializado
usando a geometria da caixa delimitadora com a velocidade igual a zero. Como a velocidade
não é observada neste ponto a covariância da componente de velocidade é inicializada com
valores grandes, refletindo esta incerteza. Além disso, o novo rastreador passa por um período
de experiência em que o alvo precisa ser associado a detecções para acumular evidências
suficientes para evitar o rastreamento de falso-positivo.
Uma das integrações do SORT com o Yolo foi elaborado por (THAKKAR, 2020), um
vídeo de entrada é passado pelo sistema, e então o total de quadros são extraídos e
encaminhados para o detector de objetos, essas detecções são encaminhadas para o
rastreador que no caso do presente trabalho foi escolhido o SORT.
Segundo (WAN, 2021), rastreamento de vários objetos (MOT – moving objects
tracking), visa atribuir e manter um ID exclusivo para cada objeto de interesse em uma
sequência de quadros de vídeo, enquanto prevê a localização de todos os objetos, e essa é
uma área essencial das tarefas de visão computacional. Sistemas MOT são empregados em

sistemas de monitoramento de segurança visual, sistemas de navegação visual de veículos,
interação humano-computador, etc. No entanto, existem muitos desafios nos cenários de
rastreamento reais que podem levar ao declínio do desempenho do rastreamento, incluindo a
interação entre objetos, oclusões, a alta similaridade entre diferentes objetos, interferência do
plano de fundo, etc. Sob esses desafios, erros indesejáveis como o desvio da caixa
delimitadora e os interruptores de ID são propensos a ocorrer, resultando na queda de seu
desempenho.
A Figura 17 apresenta o framework da rastreabilidade por detecção. Segundo
(BEWLEY, 2017), o SORT adota uma abordagem pragmática para rastreamento de múltiplos
objetos, onde o foco principal é associar objetos de forma eficiente para aplicações online e
em tempo real. Para este fim, a qualidade da detecção é identificada como um fator chave
que influencia o desempenho do rastreamento, onde a mudança do detector pode melhorar o
rastreamento em até 18,9%. Apesar de usar apenas uma combinação de técnicas familiares,
como o Filtro de Kalman e Algoritmo Húngaro para os componentes de rastreamento, essa
abordagem atinge uma precisão comparável ao estado da arte de rastreadores on-line.

Figura 17: Framework da rastreabilidade por detecção

Fonte: BEWLEY (2017)
Comparando a subsequência de quadros no vídeo, a diferença entre o deslocamento
entre dois pontos detectados dá origem ao cálculo de velocidade.
a. A câmera transmite o sinal de vídeo até a central de processamento;
b. O processamento das imagens é realizado utilizando o OpenCV que faz a leitura do
vídeo quadro a quadro.
c. Em cada quadro é realizada a detecção de objetos utilizando Yolo.
d. Uma vez detectado um pedestre (pessoa), essa pessoa recebe um id, após esse
estágio, é calculada sua posição (x, y, largura e altura) além de sua caixa de
contorno e a posição do ponto central da caixa de contorno do pedestre detectado é
armazenada.
e. No próximo quadro, verifica-se se houve deslocamento desse objeto de mesmo id
(pessoa).

f.

Aplicando a fórmula da velocidade: Velocidade Média é igual ao deslocamento de
pixels pelo tempo, dessa forma é possível estimar a velocidade do pedestre entre
dois frames.

g. Para esse experimento a câmera se manteve em uma posição fixa com a quantidade
de pixel por frame estimado pela distância real medida.
h. Após a estimativa da velocidade detectada pelo experimento, os dados coletados
são comparados com um dispositivo smartphone Samsung S10 Lite rodando o
aplicativo Caynax que durante o experimento esteve na mão do pedestre detectado,
de tal forma a permitir uma comparação entre o resultado do experimento e os dados
do dispositivo de referência.

Dispositivo de Referência
Neste trabalho, como dispositivo de referência foi utilizado um telefone celular Android,
modelo S10 Lite da fabricante Samsung rodando o aplicativo Caynax (utilizando o GPS do
telefone celular para mostrar e armazenar em logs velocidades e tempos percorridos).O
objetivo dessa comparação é verificar o resultado comparativo entre experimento e dispositivo
de referência, de tal forma a ter um indicativo da assertividade das estimativas realizadas pelo
experimento tomando como premissa a acuracidade do dispositivo de referência com GPS
integrado.

4.3 Configuração do Ambiente
●

Hardware

A entrada de dados reais, mais especificamente sinais de vídeo sendo captados por
câmera é fundamental para o experimento e a avaliação de seus resultados, para tanto, foi
utilizada uma central de hardware contendo um notebook MSI tendo suas especificações
conforme a Tabela 7, e a especificação da câmera conforme Tabela 8, e a especificação do
dispositivo de referência conforme a Tabela 9 abaixo.

Tabela 7 - Especificação do hardware do notebook
Especificações do hardware: Notebook
i.

Processador: Intel Core i7 9750 @2.6GHz

ii.

RAM: 32GB

iii.

2 USB 3.0 ports; 1 USB 2.0 ports.

iv.

Placa de Vídeo (GPU): Nvidia GeForce GTX 1660 Ti @ 1770
MHz, memória @ 6 GB GDDR6 e velocidade da memória @ 12
Gbps

Fonte: Elaborado pelo autor
Tabela 8 - Especificação da câmera
Especificações do hardware da câmera
I.

Modelo: WebCam Logitech C270 HD

II.

Resolução máxima: 720p/30FPS

III.

Tipo de foco: foco fixo

IV.

Microfone embutido: mono

Fonte: Elaborado pelo autor
Tabela 9 - Especificação do dispositivo de referência
Especificações do hardware de referência
I.

Modelo: smartphone Samsung S10 Lite

II.

Processador: 8 Core 2.2 GHZ

III.

Memória: 6GB (RAM) / 128GB (armazenamento)

IV.

GPS integrado

Fonte: Elaborado pelo autor

●

Software
A. Experimento
i.

Atualização do sistema operacional windows 10:
a. Versão: 20H2
b. Compilação do SO: 19042.1237

ii.

Instalação Python versão 3.7.9;

iii.

Instalação CUDA versão 11.1.0;

iv.

Instalação OpenCV versão 4.5.3.56;

v.

Instalação Yolo 3;

B. Dispositivo de referência
i.

Atualização do sistema operacional Android para a versão 11;

ii.

Instalação do aplicativo Caynax versão 3.2.4;

4.4 Etapas do Desenvolvimento
i.

Instalação e configuração das ferramentas utilizadas;

ii. Utilização de modelo pré treinado YOLO para detecção de pedestres
utilizando a base de dados MS COCO;
iii. Implementação da detecção de objetos em tempo real utilizando a YOLO;
iv. Rastreamento da detecção previamente realizada utilizando algoritmo
SORT (simple online and realtime tracking) integrado ao YOLO;
v. Validação da detecção de pedestres em tempo real
a. Validação de dados obtidos no experimento proposto versus dados
obtidos utilizando o aplicativo Caynax.
Utilizando OpenCV, o vídeo é analisado frame a frame utilizando o YOLO como
método de detecção de objetos com background fixo e objetos em movimento na cena.
O treinamento do sistema YOLO foi realizado no MS COCO dataset, sendo que
pessoas e carros são as classes detectadas. A Figura 18 demonstra um exemplo do
experimento, contendo a detecção de um pedestre, seu rastreamento e a estimativa
da velocidade de deslocamento, tendo a direita o log da captura.

Figura 18: Exemplo da estimativa de velocidade realizada pelo experimento

Fonte: O próprio autor

Fonte: Elaborado pelo autor

4.5 Análise de Resultados
A análise dos resultados consiste na comparação dos dados coletados do
experimento e os dados coletados pelo dispositivo de referência (aplicativo Caynax).

4.5.1 Aquisição de dados
A Tabela 10 demonstra os dados coletados pelo experimento e os dados coletados
pelo dispositivo de referência, sendo que a Figura 19 demonstra o gráfico resultante dos
dados coletados.

Tabela 10 - Dados coletados do experimento e do dispositivo de referência

Controle
Amostral

Valor obtido
Experimento
(m/s)

Valor obtido
Dispositivo de
Referência
(m/s)

Erro
Experimento
em Relação à
Referência
(%)

1
2

1,22
1,28

1,14
1,20

7,02%
6,67%

3
4

1,20
1,60

1,12
1,48

7,14%
8,11%

5
6

1,50
1,21

1,39
1,13

7,91%
7,08%

7
8

1,40
1,60

1,32
1,48

6,06%
8,11%

9

1,11

1,01

9,90%

10
11

1,51
1,43

1,38
1,32

9,42%
8,33%

12

1,47

1,35

8,89%

13

1,32

1,23

7,32%

14
15

1,37
1,43

1,27
1,32

7,87%
8,33%

16
17

1,23
1,26

1,13
1,17

8,85%
7,69%

18

1,13

1,07

5,61%

19

1,23

1,13

8,85%

20

1,25

1,14

9,65%

21
22

1,24
1,29

1,13
1,20

9,73%
7,50%

23
24

1,33
1,37

1,23
1,27

8,13%
7,87%

25
26

1,40
1,26

1,32
1,17

6,06%
7,69%

27
28

1,29
1,21

1,20
1,13

7,50%
7,08%

29

1,22

1,14

7,02%

30

1,27

1,17

8,55%

31

1,30

1,21

7,44%

32
33

1,31
1,25

1,21
1,14

8,26%
9,65%

34
35

1,28
1,20

1,20
1,12

6,67%
7,14%

36

1,23

1,13

8,85%

37

1,27

1,17

8,55%

38
39

1,22
1,22

1,14
1,14

7,02%
7,02%

40

1,15

1,07

7,48%

41

1,19

1,10

8,18%

42

1,25

1,14

9,65%

43
44

1,26
1,33

1,17
1,23

7,69%
8,13%

45
46

1,20
1,25

1,12
1,14

7,14%
9,65%

47
48

1,28
1,16

1,20
1,07

6,67%
8,41%

49
50

1,19
1,23

1,10
1,13

8,18%
8,41%

Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 19: Resultados Comparativos

Resultados: Valores Obtidos pelo Experimento versus Valores Obtidos pelo
Dispositivo de Referência
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4.5.2 Comparativo dos dados coletados entre experimento e dispositivo de referência
Para esse comparativo, os dados do dispositivo de referência foram considerados
como os valores alvo do experimento, uma vez que não foi possível a aferição do dispositivo
de referência.
Comparando os dados coletados do experimento versus os dados coletados do
dispositivo de referência, foram obtidos os seguintes resultados:
i. Média de dados coletados do experimento: 1,2879 m/s
ii. Média de dados coletados do dispositivo de referência: 1,1934 m/s
iii. Erro médio do experimento comparado ao dispositivo de referência: 7,92%
iv. Erro obtido no experimento se mostrou constantemente maior que o dispositivo de
referência, ou seja, velocidades sempre maiores no experimento do que no
dispositivo de referência.
v. Menor diferença observada entre experimento e dispositivo de referência: 5,61%
vi. Maior diferença observada entre experimento e dispositivo de referência: 9,90%
vii. Desvio padrão: 0,1444

4.5.3 Ajuste
Como os resultados mostrados na seção 4.5.2 demonstraram que o erro no
experimento era consistentemente para mais em relação ao dispositivo de referência, um
ajuste no algoritmo incluindo essa diferença de 7,92% para mais poderia ser implementada.
A Tabela 11 abaixo demonstra a simulação dos dados ajustados incluindo a implementação
do ajuste.
Tabela 11 - Resultados ajustados

Controle
Amostral

Valor obtido
Experimento
Simulado Simulando Ajuste
Obtido na Análise de
Resultados
(m/s)

1
2
3
4
5
6

1,129712
1,18496
1,111296
1,482784
1,389912
1,120504

Erro
Experimento
Valor obtido Dispositivo de
Simulado Ajustado
Referência
em Relação à
(m/s)
Referência
(%)
1,14
1,20
1,12
1,48
1,39
1,13

-0,90%
-1,25%
-0,78%
0,19%
-0,01%
-0,84%

7
1,295456
8
1,482784
9
1,030008
10
1,400704
11
1,325456
12
1,36308
13
1,222584
14
1,269416
15
1,325456
16
1,140504
17
1,167336
18
1,045256
19
1,140504
20
1,159712
21
1,150504
22
1,19496
23
1,232584
24
1,269416
25
1,295456
26
1,167336
27
1,19496
28
1,120504
29
1,129712
30
1,177336
31
1,204168
32
1,214168
33
1,159712
34
1,18496
35
1,111296
36
1,140504
37
1,177336
38
1,129712
39
1,129712
40
1,065256
41
1,10288
42
1,159712
43
1,167336
44
1,232584
45
1,111296
46
1,159712
47
1,18496
48
1,075256
49
1,10288
50
1,135504
Fonte: Elaborado pelo autor

1,32
1,48
1,01
1,38
1,32
1,35
1,23
1,27
1,32
1,13
1,17
1,07
1,13
1,14
1,13
1,20
1,23
1,27
1,32
1,17
1,20
1,13
1,14
1,17
1,21
1,21
1,14
1,20
1,12
1,13
1,17
1,14
1,14
1,07
1,10
1,14
1,17
1,23
1,12
1,14
1,20
1,07
1,10
1,13

-1,86%
0,19%
1,98%
1,50%
0,41%
0,97%
-0,60%
-0,05%
0,41%
0,93%
-0,23%
-2,31%
0,93%
1,73%
1,81%
-0,42%
0,21%
-0,05%
-1,86%
-0,23%
-0,42%
-0,84%
-0,90%
0,63%
-0,48%
0,34%
1,73%
-1,25%
-0,78%
0,93%
0,63%
-0,90%
-0,90%
-0,44%
0,26%
1,73%
-0,23%
0,21%
-0,78%
1,73%
-1,25%
0,49%
0,26%
0,49%

Para esse comparativo simulado, os dados do dispositivo de referência foram
considerados como os valores alvo do experimento ajustado.
Comparando os dados coletados do experimento ajustados versus os dados
coletados do dispositivo de referência, foram obtidos os seguintes resultados:
I.

Média de dados coletados do experimento ajustado: 1,1933 m/s

II.

Média de dados coletados do dispositivo de referência: 1,1934 m/s

III.

Erro médio do experimento ajustado comparado ao dispositivo de referência: 0,03%

IV.

Menor diferença observada entre experimento ajustado e dispositivo de referência:
-2,31%

V.

Maior diferença observada entre experimento ajustado e dispositivo de referência:
1,98%

VI.

Desvio padrão: 0,1012

4.6 Conclusão
Analisando os resultados com vistas ao tempo de deslocamento de pedestres
estimado versus o tempo de deslocamento apurado no dispositivo de referência, foi possível
observar que a estimativa do experimento mostrou um erro médio de 7,92% em relação ao
dispositivo de referência.
Os tempos de deslocamento do experimento demonstram que o método de detecção
e rastreamento utilizando YOLO e redes neurais convolucionais não apresenta a mesma
acuracidade encontrada nos dados do dispositivo de referência, o experimento ainda não
estendeu a análise dos dados à imagens com oclusões e imagens noturnas também não
foram cobertas.
É possível ainda observar que a aplicação do experimento contido neste trabalho em
cenários em que a acuracidade necessária não seja maior que 92% poderia ser uma
possibilidade de implementação, logo, em aplicações onde a acuracidade necessária seja
maior que 92% o experimento aqui apresentado não poderia ser implementado.
Um ajuste no algoritmo do experimento pode ser implementado, uma vez que o erro
do experimento se apresentou constante para mais em relação ao dispositivo de referência,
e com esse ajuste simulado um erro médio de 0,03% foi obtido. Não foram realizadas novas
coletas de dados reais utilizando o ajuste no algoritmo.

Embora os resultados do experimento apontem uma diferença em relação ao
dispositivo de referência, dada a variedade de possíveis aplicações utilizando essa
abordagem, será elaborada na sessão subsequente uma possível aplicação do experimento
ao gerenciamento de tráfego, onde a segurança de travessia dos pedestres tenha prioridade
em relação à precisão de seus deslocamento, como é o caso de alguns cruzamentos de
trânsito próximos à locais com tráfego elevado de pedestres com mobilidade reduzida.
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AUTOMAÇÃO DO GERENCIAMENTO DE SEMÁFOROS
Esse capítulo traz uma possível aplicação do conceito do experimento em

cruzamentos de trânsito para gerenciamento de tráfego. Dado que o experimento foi realizado
de forma experimental, esse trabalho não tem a pretensão de formular uma solução completa
para implantação em gerenciamento de tráfego, mas propor uma possível implementação a
ser desenvolvida com os conceitos e soluções trazidos neste trabalho.
A Figura 20 demonstra uma possível aplicação para a estimativa de velocidade tratada
neste trabalho:

Figura 20: Arquitetura: Detecção de pedestres e estimativa de travessia

Fonte: Elaborado pelo autor

i.

Monitorar e detectar pedestres em uma área de interesse, nesse caso

específico proposto, em cruzamentos de trânsito.
ii.

Detectar quando o pedestre passar pela faixa de controle (1) fixada pelo

algoritmo previamente.
iii.

Após a passagem do pedestre pelo ponto de controle (1), o algoritmo inicia o

rastreamento desse pedestre até o segundo ponto de controle (2), previamente fixada pelo
algoritmo.
iv.

Após o rastreamento do pedestre entre (1) e (2), sua velocidade de travessia

(v1) é estimada.

v.

Com a velocidade de travessia estimada (V1), o algoritmo realiza o cálculo

da segunda estimativa, desta vez relacionando a distância restante a ser percorrida (d2),
com o a velocidade de deslocamento estimada (V1), dessa forma, através da fórmula da
velocidade é estimado o tempo a ser percorrido entre a faixa de controle (2) até a faixa de
controle (3).
vi.

Após a estimativa do tempo de travessia (t2), o experimento poderá enviar a

informação de quanto tempo ainda seria necessário para que esse pedestre detectado,
rastreado e com sua velocidade de deslocamento estimado necessita para a travessia da
faixa com segurança até o seu final
vii.

Com a inferência do tempo faltante de travessia vinda do experimento, o

gerenciamento de tráfego e do semáforo (S1) poderiam acomodar essa requisição de um
possível aumento no tempo de travessia, fazendo o farol de pedestre permanecer em verde,
e o farol de veículos permanecer em vermelho pelo tempo necessário, de tal modo que o
mesmo não abra com o pedestre ainda em processo de travessia.
5.1 Diagrama de estados
Segundo (MOORE, 1956), o tratamento teórico de autômatos finitos, é
especialmente o problema de obter informações sobre um autômato desconhecido impondo
uma sequência de entradas e observando as saídas resultantes.
As informações disponíveis em uma tabela de estados podem ser representadas
graficamente em um diagrama de estados. Neste tipo de diagrama, um estado é
representado por um círculo e a transição entre os estados é indicada por linhas
direcionadas conectando os círculos. O número binário dentro de cada círculo identifica o
estado dos flip-flops.
Com base na aplicação do experimento, a Figura 21 demonstra um diagrama de
estados abordando uma possível aplicação do conceito do experimento deste trabalho ao
gerenciamento de tráfego, sendo:
Semáforos:
 Semáforo para o tráfego de veículos: sentidos N/S e S/N
 Semáforo para travessia pedestres: sentidos O/L e L/O
Temporizadores:
TD: Temporizador de Detecção  Se pedestre detectado em travessia O/L ou L/O
TR: Temporizadores reiniciados
TI: Temporizadores iniciados

Estados

Descrições

S0:

N/S e S/N: Verde;

O/L e L/O: Vermelho

S1:

N/S e S/N: Amarelo;

O/L e L/O: Vermelho

S2:

N/S e S/N: Vermelho; O/L e L/O: Verde

S3:

N/S e S/N: Vermelho; O/L e L/O: Amarelo

Descrição da implementação
Em uma via travessia de veículos N/S e S/N, há uma interseção com uma faixa de
pedestre para travessia de pessoas no sentido O/L e L/O. Para esse controle 2 semáforos
estão inseridos no sistema, um para os veículos (N/S e S/N) e um semáforo para os
pedestres (O/L e L/O).
Em S0 temos o semáforo de veículos em estado verde, enquanto que o semáforo de
pedestres está em estado vermelho, um temporizador (TI) de 20 segundos é aplicado nesse
estado com inicialização no ato da sua prévia transição de estado, logo, após os 20
segundos (temporizador expirado) o sistema mudará seu estado para S1.
Em S1 temos o semáforo de veículos em estado amarelo e o semáforo de pedestres
em vermelho, um temporizador (TI) de 5 segundos é aplicado nesse estado com
inicialização no ato da sua prévia transição de estado, logo, após os 5 segundos
(temporizador expirado) o sistema mudará seu estado para S2.
Em S2 temos o semáforo de veículos em estado vermelho e o semáforo de
pedestres em verde, um temporizador (TI) de 20 segundos é aplicado nesse estado com
inicialização no ato da sua prévia transição, nesse estado é inserida integração da detecção
de pedestres com o gerenciamento de tráfego e caso a saída dessa detecção aponte para
um pedestre ainda em travessia o temporizador (TI) será acrescido do tempo estimado para
a travessia do pedestre (TD), logo, após os 20 segundos, caso exista a necessidade do
reajuste desse temporizador (TI) ele será acrescido do temporizador de deslocamento (TD)
que varia em função do tempo estimado de travessia de pedestres baseado na velocidade
de deslocamento, após a expiração desses temporizadores (TI + TD) o sistema mudará seu
estado para S3.
Em S3 temos o semáforo de veículos em estado vermelho e o semáforo de
pedestres em amarelo, um temporizador (TI) de 5 segundos é aplicado nesse estado com
inicialização no ato da sua prévia transição de estado, logo, após os 5 segundos o sistema
mudará seu estado para S0 reiniciando o ciclo de estados.

Figura 21: Diagrama de interseção (A) e estados (B): aplicação do experimento ao gerenciamento de tráfego

B

A

Fonte: Elaborado pelo autor

A Tabela 12 apresenta um exemplo de validação da possível aplicação com dados
simulados. Nessa simulação o tempo de semáforo a ser ajustado em verde é descrito e
populado para os 5 IDs de pedestres constantes, sendo esse valor o resultado da inferência
da estimativa da velocidade:

Tabela 12 – Gerenciamento de tráfego ajustado

Fonte: Elaborado pelo autor

Lista de variáveis apontadas pela Tabela 12:
1. Pedestre ID



Controle incremental de pedestre detectado

2. Detecção de Pedestre em FC1 (faixa de controle1) após início do semáforo em
estado verde.


Mostra em que posição na contagem do semáforo verde o pedestre foi
detectado.

3. (d1) Distância fixa entre faixa de controle (1) e faixa de controle (2) em metros.


Distância pré-conhecida entre (1) e (2)

4. (t1) Tempo estimado entre (1) e (2)

5.

Tempo de deslocamento detectado entre (1) e (2)

(v1) Velocidade Estimada Entre (1) e (2) em m/s.


Resultado da estimativa da velocidade realizada pelo algoritmo entre (1) e
(2).

6. Distância Total Fixa (m)


Distância total fixa conhecida

7. (d2) Distância a Percorrer Fixa (m)


Distância a percorrer entre (2) e (3)

8. (t2) Tempo Estimado para travessia de (d2) até a faixa de controle (3) em segundos
(s)


Tempo estimado de deslocamento entre (2) até (3).

9. Tempo Total Semáforo em Verde (s)


Tempo total em no estado verde do semáforo aplicado ao sistema

10. Tempo Restante em Verde (s)


Tempo restante para a mudança de estado de verde para vermelho, tempo
no qual o pedestre tem a disposição para a travessia.

11. Tempo a ser ajustado em verde (s)


A diferença entre o tempo restante no estado em verde para a travessia
antes da transição para o estado vermelho, além do tempo estimado como
necessário para a travessia do pedestre detectado com segurança.
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CONCLUSÃO
É notória a importância de sistemas utilizando visão computacional em aplicações

relacionadas a cidades inteligentes e a estimativa da velocidade de deslocamento de
pedestres pode possivelmente auxiliar nesse processo.
A bibliografia pesquisada mostrou que a área de visão computacional possui muitos
desafios, sendo que o comportamento de pedestres em vias públicas e suas velocidades de
deslocamento são algumas delas e podem impactar na segurança dessas aplicações.
Os pontos de maior desafio nesse trabalho foram a configuração da infraestrutura
computacional que comportasse a estimativa dinâmica da velocidade de deslocamento em
tempo real e não por vídeos previamente gravados, outro desafio foi a definição da abordagem
de rastreamento de pedestre na transição dos quadros.
Após a finalização deste trabalho foi possível notar que a técnica de estimativa de
velocidade de deslocamento de pedestres utilizando a abordagem YOLO e redes neurais
convolucionais, apresentou resultados inferiores com vistas a estimativa da velocidade de
deslocamento de pedestres comparadas à um dispositivo de referência com GPS integrado.
Mesmo com resultados inferiores observados no experimento, a elaboração de um diagrama
de estados para possível utilização da técnica para gerenciamento de tráfego foi
desenvolvida, propondo uma possível integração entre o presente trabalho e sistemas de
gerenciamento de tráfego.
Em relação à precisão, a técnica da estimativa de velocidade de deslocamento de
pedestres apresentou resultados inferiores quando comparadas ao dispositivo de referência
com GPS, sendo o erro médio de 7,92%.
A aplicação da técnica da estimativa de velocidade de deslocamento de pedestres
apresentada neste trabalho utilizou apenas um contexto de dados, sendo fixada a câmera
para captação do sinal de vídeo em ângulo frontal à área de interesse. Foram realizados testes
para aquisição de dados para a estimativa da velocidade posicionando a câmera em ângulo,
simulando uma instalação em poste, porém, dada a limitação do hardware utilizado, a
detecção de video obteve problemas para rodar. O maior ponto de limitação foi a
especificação da câmera utilizada: WebCam Logitech C270 HD, pois a mesma tem foco fixo
e sua distância focal é para aplicação em capturas frontais (usualmente fixada na parte
superior da tela do computador ou notebook para capturas face a face).
Ainda que por arrazoado seja possível afirmar que o desempenho da técnica será
semelhante em contextos com aquisição de dados similares, as métricas de precisão
continuam sendo passíveis de variações em decorrência da oclusão e demais variações que
impactem na detecção das imagens pela câmera como alteração drástica de luminosidade.

6.1 Problemas não cobertos
•

Não foram tratados casos de oclusão nos vídeos e quadros analisados;

•

Não foram tratados casos de detecção e estimativa de velocidade em

imagens noturnas;
•

O diagrama de estados não foi integrado às instâncias de gerenciamento de

tráfego, sendo uma possível proposição para tal integração.

6.2 Sugestão para trabalhos futuros
Durante o desenvolvimento do experimento, foi estudada a possibilidade de realização
de treinamento específico para pedestres com mobilidade reduzida, o que acabou não se
concretizando dada a insuficiência de dados para o treinamento.
Um trabalho mais aprofundado realizando treinamento de dados e detecção específica
para pedestres com mobilidade reduzida como idosos portando bengalas e andadores,
grávidas, pedestres com carrinhos de criança e crianças de colo, além de cadeirantes e
deficientes visuais portanto cães guias, poderia servir como base para novas pesquisas e
experimentos em locais de maior concentração desses indivíduos como hospitais,
maternidades, creches e escolas.
Outra sugestão para pesquisas futuras é a integração da abordagem contida no
diagrama de estados da estimativa de velocidade de deslocamento de pedestres e o
gerenciamento de tráfego.
Como sugestão adicional, o aprofundamento da pesquisa comportamental de
pedestres em cruzamento de trânsito no Brasil com aplicação de visão computacional e a
coleta de maiores quantidades de dados poderão contribuir com os estudos de gerenciamento
de tráfego e de políticas públicas de mobilidade urbana a serem desenvolvidos e implantados
no Brasil.
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