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RESUMO 

O crescimento do número de veículos trafegando nas ruas faz com que aumente o risco de 

acidentes de trânsito e, consequentemente, de vítimas fatais ocasionadas por estes acidentes. 

Historicamente a utilização do cinto de segurança tem demonstrado eficiência na prevenção de 

óbitos em acidentes, entretanto, parte das pessoas não usam por falta de hábito ou negligência. Os 

mecanismos automatizados de fiscalização de trânsito existentes permitem a obtenção de um 

conjunto limitado de informações, dentre os quais não está a utilização do cinto. Devido às 

limitações destes mecanismos, existe uma demanda por estratégias de fiscalização, controle e 

gerenciamento de trânsito mais inteligentes e eficientes e a Visão Computacional vem sendo 

considerada como uma alternativa viável na elaboração de soluções que possam atender a esta 

demanda. Este trabalho descreve o procedimento de pesquisa e implementação utilizado no 

desenvolvimento de um protótipo de software para auxílio à identificação da utilização de cinto de 

segurança em condutores de automóveis utilizando câmeras. Inicialmente fez-se a captura de 

condições reais de tráfego em vídeo e extração dos elementos de interesse através de técnicas de 

Processamento Digital de Imagens e de Visão Computacional. Buscando uma avaliação da precisão, 

os resultados obtidos com a utilização do protótipo foram comparados com os resultados obtidos 

através da avaliação humana, atingindo bons resultados sob condições ambientais específicas. 
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ABSTRACT 

The constant growth in the number of vehicles on the streets has led to an increased risk of 

traffic accidents and consequently, the number of deaths caused by these accidents. Historically the 

use of seat belts has proven to be effective in preventing such deaths, but some people do not use 

them due to lack of habit or negligence. The existing automated mechanisms for traffic monitoring 

provide only limited information, which do not include the use of the seat belt. Due to the 

limitations of these mechanisms, there is a demand for strategies of traffic surveillance, control and 

management that are more intelligent and efficient, and the field of Computer Vision has been 

considered a viable alternative in the development of solutions that can meet this demand. This 

dissertation describes the research procedure used in the development of a software prototype to aid 

identification of the wearing of the seat belt among car drivers. Initially, real traffic scenes were 

captured on video, and features of interest were extracted using Digital Image Processing and 

Computer Vision techniques. To evaluate the accuracy of the system, the results were compared 

with those obtained by human evaluation, achieving good results under certain environmental 

conditions. 
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1  INTRODUÇÃO 

Desde que o automóvel se tornou um meio popular de locomoção, existe a preocupação em 

tomar medidas que auxiliem a manutenção da segurança dos ocupantes destes veículos e das demais 

pessoas que participam diretamente do trânsito (pedestres, ciclistas, motociclistas, etc.). A 

proliferação destes veículos se deu de tal forma que forçou os órgãos de fiscalização 

governamentais a criarem legislações e campanhas educacionais visando incentivar os motoristas a 

terem bons hábitos ao volante, entre eles o uso do cinto de segurança. Apesar dos esforços das 

autoridades, o número de acidentes e óbitos decorrentes de acidentes se mantém consideravelmente 

alto ano após ano, conforme demonstrado no Quadro 1.  

Quadro 1.  Número de acidentes e óbitos registrados em rodovias dentro de Santa Catarina. 

Numero de acidentes e óbitos registrados em rodovias dentro de SC 

Ano 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Até Ago. 2012 

Número de Acidentes 9.477 9.071 9.629 9.797 10.307 10.829 11.074 7.359 

Número de Óbitos 352 346 276 300 282 287 357 295 

Fonte: BPMR (2012). 

 Mais de 1.3 milhões de pessoas morrem anualmente em acidentes de automóveis, enquanto 

estimativas indicam que se o cinto de segurança for utilizado corretamente a probabilidade de 

sobrevivência aumenta de 40% a 50%. Mesmo com base nestes dados, apenas 57% dos países 

possuem legislação que obriga todos os ocupantes dos veículos a utilizarem o cinto de segurança. 

Índices mostram que a exigência da utilização do cinto de segurança tem uma estreita relação com a 

renda per capita dos países. Aproximadamente 76% dos países com renda per capita alta possuem 

legislação que obriga a utilização do cinto de segurança. Essa taxa chega a 54% nos países que 

possuem renda per capita média e apenas 38% nos países com renda per capita baixa (WHO, 2009). 

Tais resultados mostram que acidentes de trânsito continuam sendo um problema de saúde pública 

com impactos sociais, particularmente em países menos desenvolvidos.  

A utilização de cinto de segurança pode representar um fator significativo na prevenção de 

mortes nos acidentes de trânsito. Historicamente, a imposição de penalidades legais aos condutores 

e passageiros que não estiverem utilizando cinto de segurança tem demonstrado um aumento 

significativo nos índices de utilização do mesmo (WHO, 2009). Entretanto, a fiscalização da 
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utilização do cinto de segurança depende inteiramente da avaliação humana e consequentemente do 

número de fiscais disponíveis para esta finalidade. 

 O Quadro 2 mostra que apesar dos benefícios e da legislação de apoio, a não utilização do 

cinto de segurança ainda ocupa a terceira colocação como o tipo de autuação aplicada em maior 

quantidade dentro das rodovias federais no estado de Santa Catarina. A expressiva diferença entre 

os números absolutos das três infrações justifica-se pelo fato de as duas primeiras serem detectadas 

de forma automatizada através de radar fotográfico enquanto a fiscalização da não utilização do 

cinto ocorre através da avaliação humana.   

Quadro 2. Autuações aplicadas em maior quantidade até agosto 2012. 

RELATÓRIO DE AUTUAÇÕES APLICADAS EM MAIOR QUANTIDADE  

DESCRIÇÃO Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Total 
Velocidade superior em até 20% da 

máxima permitida (Radar 

fotográfico) 4402 5978 6160 4940 5050 4733 4454 4215 39932 
Velocidade sup. em mais de 20% até 

50% da máxima permitida (Radar 

fotográfico) 3646 4430 5498 4588 4857 4224 3926 3865 35034 

Não usar cinto de segurança 

condutor/passageiros 2236 1478 831 617 291 408 330 491 6682 

Fonte: BPMR (2012). 

 

No que tange ao Código de Trânsito Brasileiro – Lei número 9.503, de 23 de setembro de 

1997 – este determina no seu art. 65 que: “É obrigatório o uso de cinto de segurança para condutor 

e passageiros em todas as vias do território nacional, ...”. Já o art. 21. determina que: “Compete 

aos órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, no âmbito de sua circunscrição: I- cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de 

trânsito, no âmbito de suas atribuições;...”(DENATRAN, 2011). Partindo do pressuposto que nem 

sempre os condutores de veículos respeitam essa lei, e que essa situação coloca sua vida e de 

outrem em risco, buscar formas de intensificar a fiscalização mostra-se socialmente relevante. 

Devido à baixa eficiência dos mecanismos tradicionais de fiscalização e controle nas 

estradas (lombadas eletrônicas, radares e semáforos), nos últimos anos vem crescendo o interesse na 

elaboração de mecanismos mais inteligentes, a fim de fornecer informações sobre o comportamento 

dos automóveis e motoristas (CABALLERO; GOMEZ; LOPEZ, 2008).  
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Os dados do tráfego podem ser coletados de forma automatizada através de sensores 

pneumáticos, sensores eletromagnéticos ou câmeras. Os sistemas baseados em sensores 

pneumáticos e eletromagnéticos estão limitados a mensurar ou quantificar somente fluxo de tráfego, 

como por exemplo, detecção de filas ou de congestionamentos. Os sistemas de câmeras baseados 

em visão computacional são mais sofisticados do que os baseados em sensores pneumáticos e 

eletrônicos, uma vez que a informação associada com uma sequencia de imagens permite o 

rastreamento e identificação dos veículos e seu comportamento de forma mais precisa (JINGLEI; 

ZHENGGUANG, 2007).  

Cada vez mais o tráfego nas estradas demanda estratégias de controle e gerenciamento 

eficientes e inteligentes. Com o crescimento da frota de veículos, aumenta a necessidade por 

tecnologias mais avançadas que tornem mais eficiente a fiscalização no trânsito e auxiliem a 

diminuir o número de acidentes (YIMING; XIUQING; WEIKANG, 2002).  

Neste contexto, este trabalho apresenta o desenvolvimento de um protótipo de software que 

auxilia a detecção da utilização do cinto de segurança em condutores de automóveis, utilizando 

câmeras e técnicas de Visão Computacional. No sentido de criar um conjunto de resultados Ground 

Truth para comparações posteriores, foram feitas capturas de vídeo contendo situações reais de 

trânsito onde a utilização do cinto de segurança pelo condutor foi avaliada qualitativamente por 

humanos. Estes resultados foram posteriormente comparados com os resultados obtidos pelo 

sistema computacional, objetivando avaliar a acurácia do mesmo. 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

Nos últimos anos, diversos trabalhos têm procurado utilizar técnicas de Visão 

Computacional no sentido de aumentar a eficiência dos mecanismos de monitoramento de tráfego. 

Conforme ITIF (2010), o Departamento de Transportes dos Estados Unidos estima que um 

investimento de US$ 1,2 bilhão em tecnologias de ITS (Intelligent Transportation Systems) geraria 

um retorno de US$ 30,2 bilhões em aproximadamente 20 anos. Da mesma forma, desde 2004 o 

Japão investe anualmente US$ 700 milhões nestas tecnologias, enquanto a Coréia do Sul planeja 

investir US$ 3,2 bilhões entre 2008 e 2020.  



15 

 

Através de uma revisão sistemática da literatura, foram identificadas as principais 

finalidades para as quais os ITS baseados em Visão Computacional vêm sendo utilizados, conforme 

apresentado a seguir: 

 medição de velocidade – Estudos que demonstram esse tipo de aplicação podem ser 

encontrados em Caballero, Gomez e Lopez (2008), Song e Tai (2007), Sonnadara e 

Wimalaratna (2008), Aktociunas et al. (2005) e Caballero, Gomez e Lopez (2007);  

 detecção de congestionamentos – Caballero, Gomez e Lopez (2007) demonstram uma 

aplicação com esta finalidade;  

 contagem e classificação de veículos  - Pesquisas voltadas a este foco podem ser 

encontradas em Caballero, Gomez e Lopez (2008),  Song e Tai (2007), Aktociunas et al 

(2005), Caballero, Gomez e Lopez (2007), Aggarwal e Tamersoy (2009), Rodriguez 

(2006) e Oliveira e Scharcanski (2010);  

 detecção de acidentes - Caballero, Gomez e Lopez (2007), Minoura, Sekiyama e 

Watanabe (2011) e Ling et al. (2004) apresentam estudos relacionados ao tema. 

Após este levantamento, foi possível identificar duas questões em aberto: 

1) Em geral, somente o comportamento dos veículos é monitorado, ignorando desta forma 

fatores que podem causar distração no condutor do mesmo, comprometendo seus reflexos 

em caso de uma situação emergencial; e  

2) O monitoramento da utilização ou não de dispositivos que diminuam o risco de morte 

para o motorista e demais passageiros em caso de acidentes, como por exemplo, o cinto 

de segurança; 

 

Diante do exposto, coloca-se como objeto de estudo a questão número 2, gerando o seguinte 

problema de pesquisa: É possível identificar a utilização do cinto de segurança nos condutores de 

automóveis através da captura de vídeos utilizando câmeras e posterior processamento de imagens 

extraídas destes vídeos através de técnicas de Visão Computacional? 
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1.1.1  Solução Proposta 

Propõe-se o desenvolvimento de um protótipo de software para a identificação da utilização 

do cinto de segurança por parte dos condutores de automóveis através de câmeras e técnicas de 

Visão Computacional.  

 

Figura 1. Estrutura de funcionamento do protótipo. 

 

 A estrutura de funcionamento do protótipo está demonstrada na Figura 1. Foram feitas 

gravações de cenas reais de tráfego que servem como entrada para o protótipo. O protótipo então 

procede com a aplicação de algoritmos de processamento e extração de imagens objetivando a 

busca por automóveis, o destaque do condutor e a verificação da utilização do cinto de segurança. 

O desenvolvimento de tal protótipo é baseado em ferramentas de código aberto, dentre as 

quais se podem citar: 

1) JDK 7– plataforma de desenvolvimento Java, da Oracle. De acordo com Bloch (2008), a 

linguagem Java é orientada a objetos, com herança simples, apresentando ainda poucas 

palavras reservadas, o que simplifica a utilização da mesma. Utilizada como linguagem 

de programação para o desenvolvimento do protótipo; 
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2) NetBeans 7.1 – ambiente de desenvolvimento integrado. NetBeans (2011) coloca que a 

ferramenta consiste de uma IDE (Integrated Development Environment) de código aberto 

e uma plataforma, que habilita os desenvolvedores a criarem aplicações rapidamente. 

Utilizada como ferramenta para escrita e depuração dos códigos em Java; 

3) JAI 1.1.3 – biblioteca da Oracle que pode ser usada para criar aplicações de 

representação, processamento e visualização de imagens (SANTOS, 2004). Possui um 

conjunto de algoritmos de Visão Computacional e Processamento Digital de Imagens 

prontos para utilização, facilitando desta forma o desenvolvimento do protótipo; 

4) MySQL 5.1 – banco de dados de código aberto com suporte a ACID (Atomicidade, 

Consistência, Isolamento e Durabilidade) e diversos conectores para linguagens de 

programação (MYSQL, 2012). Utilizado para realizar as operações de persistência 

necessárias ao protótipo; e 

5) JAVACV 2.3.1 – wrapper para Java da biblioteca de visão computacional de código 

aberto OPENCV, escrita em C e C++, que tem um foco em aplicações de tempo real 

(BRADSKY e KAEHLER, 2008). Possui um conjunto de algoritmos de Visão 

Computacional e Processamento Digital de Imagens prontos para utilização, facilitando 

desta forma o desenvolvimento do protótipo; 

O protótipo de software deve ser capaz de atingir requisitos mínimos para a sua aplicação, 

no que diz respeito a sua precisão e sua eficiência para execução em ambientes com recursos 

computacionais médios (câmera de vídeo que permita a obtenção de vídeos em resolução HD – 

1280x720, computador com processador de no mínimo 2GHz e 4GB de memória RAM), além de 

permitir que sejam feitos testes no sentido de validar a hipótese abaixo: 

Hipótese 1 (H1): a aplicação de técnicas de Visão Computacional permitirá a  identificação 

da utilização do cinto de segurança nos condutores de automóveis em imagens extraídas de vídeos 

capturados em condições reais de trânsito. 
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1.1.2  Delimitação de Escopo 

Para obter situações reais de tráfego, foram feitas capturas utilizando uma câmera de vídeo 

em diferentes locais com fluxos de veículos. A solução proposta contemplou o desenvolvimento de 

um protótipo de software que realiza as seguintes funções: 

a) Extração de imagens individuais de um vídeo; 

b) Identificação da existência de automóveis nas imagens. Foram ignorados motocicletas, 

vans, ônibus e caminhões;  

c) Contagem dos automóveis identificados; 

d) Identificação da utilização do cinto de segurança pelos condutores dos automóveis; 

Além da complexidade intrínseca a própria área em questão, diversas pesquisas relatam 

aspectos ambientais que podem prejudicar a acurácia das aplicações de ITS baseadas em Visão 

Computacional. Ji, Wei e Feng (2006) e Kim e Kim (2003) comentam sobre as diferenças da 

luminosidade nos ambientes onde estes sistemas são implantados. Yiming, Xiuqing e Weikang 

(2002), Song e Tai (2007), Rodriguez (2008) e Garcia e Rodriguez (2010) demonstram que as 

sombras dos veículos podem representar um obstáculo para a detecção dos mesmos, enquanto Liu e 

Jie (2005), Aggarwal, Gokmen e Jun (2008) e Kamijo (2005) relatam dificuldades relacionadas à 

oclusão.  

No trabalho em questão não foram feitos tratamentos para lidar com as diferenças de 

luminosidade durante o dia e a noite, sendo consideradas somente capturas de vídeo feitas durante 

determinados intervalos de tempo em período diurno. Também não foram feitos tratamentos de 

sombras ou oclusão.  

Devido à variedade de interpretações encontradas na literatura sobre “tempo real”, são 

apresentados os conceitos de acordo com o entendimento de Gamadia e Kehtarnavaz (2006).  De 

acordo com estes autores, existem três interpretações principais sobre processamento em tempo  

real:  o  primeiro  com  relação  ao  senso  de  percepção,  o  segundo  no sentido de engenharia de 

software e o terceiro com relação a processamento de sinais.  

Processamento em tempo real em relação ao senso de percepção é utilizado para designar a 

interação entre homem e um dispositivo computacional em casos onde o dispositivo é capaz de 

responder quase que instantaneamente a uma operação do usuário. Já de acordo com a engenharia 
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de software, processamento em tempo real significa satisfazer as restrições impostas quanto ao 

tempo de resposta aceitável para evitar o fracasso e, finalmente, sob a ótica do processamento de 

sinais, consiste em completar o processamento no tempo disponível entre a entrada sucessiva de 

duas amostras (GAMADIA; KEHTARNAVAZ, 2006). 

Independentemente da interpretação, não é objetivo da solução proposta neste trabalho 

apresentar resultados da identificação do cinto de segurança em tempo real. 

1.1.3  Justificativa 

O volume de veículos nas estradas aumenta consideravelmente, demandando mais eficiência 

nos mecanismos de monitoramento e fiscalização de tráfego, de forma a reduzir cada vez mais a 

dependência da interação humana. 

No Quadro 3 são demonstradas algumas das características dos mecanismos atualmente 

utilizados para fiscalização e monitoramento de tráfego, bem como suas vantagens e desvantagens 

quando comparados com mecanismos que empregam Visão Computacional. 

    As lombadas eletrônicas e radares apresentam como características a confiabilidade e a 

precisão, entretanto, a gama de informações obtidas a partir destes dispositivos é limitada e sua 

instalação pode ser trabalhosa, haja vista as lombadas eletrônicas com sensores pneumáticos que 

exigem instalação no piso de asfalto. Em contrapartida, os mecanismos que empregam técnicas de 

Visão Computacional trazem uma gama de informações maior, permitindo inclusive o 

monitoramento de mais de uma pista com um único dispositivo, além da facilidade de instalação e 

de disponibilização em rede de dados. 

 A partir destas informações, pode-se concluir que os mecanismos que empregam técnicas 

de Visão Computacional têm potencial para representar uma alternativa aos demais mecanismos de 

monitoramento e fiscalização de tráfego, principalmente por possibilitarem a aquisição de um maior 

volume de informações. 
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Quadro 3. Comparativo entre mecanismos de fiscalização e monitoramento de tráfego 

Mecanismo Características Vantagens Desvantagens 

Visão 

Computacional 

 Detecção de 

Veículos; 

 Contagem de 

Veículos; 

 Velocidade; 

 Classificação; 

 Mudança de Pista; 

 Filas; 

 Grande variedade 

de informações; 

 Fácil colocação em 

rede; 

 Fácil instalação; 

 Mais de uma pista 

pode ser monitorada 

com um dispositivo; 

 Autônoma;  

 

 Condições de 

iluminação; 

 Oclusão; 

 

Lombadas 

Eletrônicas 

 Detecção de 

Veículos; 

 Contagem de 

Veículos; 

 Velocidade; 

 Autônoma;  

 Confiável; 

 Oclusão; 

 Instalação 

trabalhosa em caso 

de sensores 

pneumáticos; 

 Informação 

limitada; 

Radares 
 Detecção de 

Veículos; 

 Velocidade; 

 Precisão na 

medição da 

velocidade; 

 Oclusão; 

 Instalação 

trabalhosa no caso 

de radares fixos; 

 Informação 

limitada; 

 Pode não ser 

autônomo 

Fonte: Adaptado de Liu e Jie (2005). 

A importância que os ITS baseados em Visão Computacional vêm assumindo como 

ferramenta de fiscalização de trânsito é destacada em Kalaitzakis, Kastrinaki e Zervakis (2003), 

Kun e Vamossy (2009), Gu, Wang e Xiao (2008), Minoura, Sekiyama e Watanabe (2011), Oliveira 

e Scharcanski (2010), Garcia e Rodriguez (2010) e Ding, Lu e Wang (2009). 

Entre os diferenciais deste trabalho, destaca-se a utilização da Visão Computacional para 

avaliação de um comportamento do condutor do automóvel, comportamento este que tem 

relevância na prevenção de fatalidades nos acidentes de trânsito. Outro ponto igualmente importante 

é a apresentação de um método que possibilite a identificação da utilização do cinto de segurança e 

a aferição da precisão deste método quando comparada com a avaliação humana. 
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1.2 OBJETIVOS 

1.2.1  Objetivo Geral 

Desenvolver um método que utilize algoritmos de Visão Computacional em vídeos com 

situações reais de trânsito, identificando a utilização do cinto de segurança nos condutores de 

automóveis. 

1.2.2  Objetivos Específicos 

 

1. Realizar um levantamento sistemático de bases de dados e periódicos especializados em 

Visão Computacional aplicada ao monitoramento de tráfego, no sentido de identificar as 

principais técnicas utilizadas para a resolução de problemas com características 

semelhantes às do objeto de estudo em questão; 

2. Capturar vídeos em diferentes localidades com diferentes condições de iluminação 

durante o período diurno; 

3. Montar uma base de imagens contendo vários casos de motoristas com cinto de 

segurança, sem cinto de segurança e em situações onde a utilização do mesmo é 

imperceptível, submetendo-a à avaliação de humanos com o intuito de gerar um 

conjunto de resultados Ground Truth. A criação e disponibilização de tal conjunto de 

dados é relevante, pois auxiliará a realização de pesquisas similares ou extensões deste 

trabalho, aumentando a qualidade dos testes;  

4. Identificar características das imagens extraídas dos vídeos que possam prejudicar a 

detecção da utilização do cinto de segurança; 

5. Implementar um protótipo de software, objetivando testar o método de identificação do 

cinto de segurança nas capturas de vídeo; 

6. Aferir a precisão do protótipo de software de forma quantitativa, comparando os 

resultados com os dados obtidos no Objetivo Específico 3. 

1.3 METODOLOGIA 

Esta seção descreve a organização metodológica do trabalho, conforme mostrado a seguir.  
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1.3.1  Metodologia da Pesquisa 

O método utilizado para a realização da pesquisa foi o hipotético-dedutivo, pois se procurou 

por uma solução para um problema específico, a identificação do cinto de segurança em condutores 

de automóveis, através da comprovação ou refutação da hipótese H1. 

1.3.1.1 Sob o ponto de vista de sua natureza  

Quanto à natureza, a pesquisa pode ser classificada como pesquisa aplicada, pois objetiva 

gerar conhecimentos para aplicações práticas dirigidos à solução de problemas específicos da área 

de monitoramento de tráfego.  

1.3.1.2 Sob o ponto de vista da forma de abordagem do problema 

Quanto à abordagem da pesquisa, pode-se classificá-la em pesquisa qualitativa, pois 

objetiva-se comprovar a possibilidade de aplicação de determinadas técnicas para alcançar uma 

solução e quantitativa, pois os resultados obtidos com o protótipo de software na identificação do 

cinto de segurança serão comparados com a avaliação humana e aferidos de forma estatística. 

1.3.1.3 Sob o ponto de vista de seus objetivos 

A pesquisa pode ser classificada como exploratória, visto que foram efetuados estudos 

objetivando a compreensão das técnicas de Visão Computacional, de forma a aplicá-las ao objeto de 

estudo em questão (identificação da utilização do cinto de segurança em condutores de automóveis).  

1.3.2  Procedimentos Metodológicos 

Para atingir os objetivos do trabalho fez-se uso de pesquisa bibliográfica, onde foram 

pesquisadas bases de dados e periódicos especializados em monitoramento de tráfego, no sentido de 

sintetizar os principais conceitos e desenvolvimentos recentes na área. Outro procedimento adotado 

foi a pesquisa quase-experimental, onde se determinou quais as variáveis nas imagens obtidas a 

partir das capturas de vídeo podem representam fatores relevantes para a identificação da utilização 

ou não do cinto de segurança. 

A seguir são descritas as etapas e as atividades realizadas, visando atingir os objetivos 

anteriormente expostos: 
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1. Análise de trabalhos relacionados: esta etapa atendeu o objetivo específico 1 da 

dissertação, compreendendo a execução das seguintes atividades: 

a. Definição dos critérios: definição dos critérios para seleção de trabalhos 

relacionados. Esta atividade incluiu a especificação de um protocolo de revisão 

sistemática na área de monitoramento de tráfego. 

b. Pesquisa bibliográfica: compreendeu a busca e seleção de artigos e trabalhos 

correlatos em bases de dados, conforme o protocolo de revisão sistemática 

especificado na atividade anterior. 

c. Análise dos trabalhos: leitura e análise dos artigos selecionados também de acordo 

com o protocolo de revisão sistemática especificado na definição dos critérios. 

d. Escrita da revisão bibliográfica: depois da análise dos resultados da revisão 

sistemática, esta atividade previu a escrita da revisão bibliográfica da dissertação, 

que deu ao trabalho o embasamento teórico necessário. 

 

2. Captura de vídeos: esta etapa visou atender aos Objetivos Específicos 2, 3 e 4 da 

dissertação e compreendeu as seguintes etapas: 

a. Captura de vídeos contendo tráfego de veículos em diferentes localizações com 

diferentes condições de iluminação durante o período diurno. 

b. Implementação de uma aplicação web que permita automatizar a realização de testes 

com uma população humana. 

c. Determinação das informações Ground Truth em cada vídeo (número de veículos, 

número de condutores com e sem cinto) através dos resultados obtidos.  

d. Análise e levantamento de fatores que possam prejudicar a identificação da utilização 

do cinto de segurança nas imagens extraídas dos vídeos. 

 

3. Análise e implementação do software de identificação – esta etapa visou o atendimento 

do Objetivo Específico 5, contendo as seguintes atividades: 

a. Levantamento dos requisitos: nesta fase foi realizado um levantamento dos requisitos 

funcionais e não funcionais do software, de acordo com as práticas recomendadas 

pela Engenharia de Software. 
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b. Análise e Design do software: esta atividade consistiu na construção de modelos 

esquemáticos e diagramas feitos utilizando a Unified Modeling Language (UML), no 

sentido de direcionar e documentar a etapa de desenvolvimento propriamente dito. 

c. Desenvolvimento do protótipo: envolveu o ciclo de codificação e testes unitários e 

modulares, como forma de garantir o funcionamento básico de cada componente do 

software. 

 

4. Testes e Avaliação – visou o atendimento do Objetivo Específico 6, compreendendo as 

seguintes etapas: 

a. Especificação dos testes: esta atividade consistiu na definição das métricas e 

procedimentos que serão utilizados para os testes no protótipo de software 

desenvolvido. 

b. Execução dos testes: execução dos testes especificados anteriormente e coleta de 

seus resultados. 

c. Análise e comparação dos dados: nesta etapa foi feita a aferição da precisão do 

protótipo, através da comparação de seus resultados com os dados Ground Truth.  

1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

A seguir é apresentada a organização deste trabalho, descrevendo de forma sucinta o 

conteúdo de cada capítulo. O trabalho está organizado em 6 capítulos correlacionados. O Capítulo 

1, Introdução, apresenta a contextualização do tema deste trabalho, estabelece os resultados 

esperados através dos objetivos propostos e apresenta as limitações do trabalho, fornecendo um 

panorama do escopo proposto. 

O Capítulo 2 apresenta a fundamentação teórica, que revisa os principais conceitos teóricos 

utilizados no desenvolvimento do trabalho. Entre os tópicos abordados, encontra-se uma introdução 

à área de Visão Computacional, uma introdução à área de Processamento Digital de Imagens e a 

explanação de algoritmos tradicionalmente utilizados para resolver problemas semelhantes aos 

encontrados no trabalho em questão. Uma parte deste capítulo é dedicada à demonstração das 

técnicas de Visão Computacional e Processamento Digital de Imagens aplicadas aos ITS, com uma 

introdução ao pipeline gráfico e às tecnologias utilizadas no desenvolvimento do trabalho. 
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O Capítulo 3 descreve o estado da arte nos ITS que utilizam Visão Computacional voltada à 

detecção do cinto de segurança e discorre brevemente sobre as principais pesquisas que 

demonstram implementações ou resultados interessantes na área. 

No Capítulo 4 é apresentado o desenvolvimento do trabalho propriamente dito. São descritas 

detalhadamente as implementações dos algoritmos em Java, Jai e em JavaCV, conforme listado na 

subseção 1.1.1 Solução Proposta, utilizando pseudocódigo e ilustrações para esclarecer as 

estratégias adotadas e as partes do algoritmo mais importantes na resolução do problema tratado. 

No Capítulo 5 são demonstrados os resultados obtidos neste trabalho através da etapa de 

experimentação e, finalmente, no Capítulo 6 são apresentadas as conclusões, relacionando os 

objetivos identificados inicialmente com os resultados alcançados, além de sugestões para trabalhos 

futuros e continuações da pesquisa. 
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2  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Este capítulo aborda os conceitos teóricos mais relevantes na elaboração deste trabalho, 

enfatizando três pontos: Visão Computacional (VC); Processamento Digital de Imagens (PDI) e; 

VC e PDI aplicados aos ITS. 

A primeira seção faz uma síntese da área de VC, esclarecendo conceitos básicos, destacando 

áreas de aplicação e sua utilização na resolução de problemas. A sequência de etapas que 

constituem um sistema de VC é exemplificada através de ilustrações, de forma a auxiliar a 

compreensão de seus aspectos teóricos e práticos. 

A segunda seção trata da área de PDI e sua utilização como ferramenta auxiliar em 

aplicações de VC, apresentando a morfologia matemática e as operações lógicas com imagens que 

foram relevantes para o desenvolvimento da solução proposta neste trabalho. 

A terceira seção contextualiza problemas recorrentes das aplicações de ITS baseadas em VC 

e PDI e descreve possíveis soluções para os mesmos. Para cada solução descrita, são salientados os 

pontos positivos, negativos e a aplicabilidade. Ainda nesta seção, com o objetivo de demonstrar os 

efeitos de tais soluções, são apresentadas imagens obtidas como resultado direto da aplicação dos 

algoritmos.  

2.1 VISÃO COMPUTACIONAL 

Visão Computacional, também denominada por alguns autores de Visão de Máquina ou 

Visão Artificial, é a tentativa de resolver problemas altamente complexos através da imitação da 

cognição humana e a habilidade de se tomar decisões de acordo com as informações contidas em 

imagens (PEDRINI; SCHWARTZ, 2008). Marques e Vieira (1999) definem um sistema de VC 

como um sistema computadorizado capaz de adquirir, processar e interpretar imagens 

correspondentes a cenas reais. Para Prince (2012), o principal objetivo da VC é extrair informações 

úteis de imagens, enquanto Szeliski (2010) coloca que se tenta descrever o mundo em uma ou mais 

imagens e através destas, reconstruir suas propriedades, tais como forma, iluminação e distribuição 

de cores. A estrutura de um sistema genérico de VC é demonstrada na Figura 2, adaptada de Pedrini 

e Schwartz (2008). 
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Figura 2. Etapas de um sistema de VC 

Fonte: Adaptado de Pedrini e Schwartz (2008). 

O primeiro passo no processo é a aquisição das imagens, feita utilizando-se um sensor e um 

digitalizador. O sensor converte a informação óptica em um sinal elétrico e o digitalizador 

transforma a imagem analógica em imagem digital. A imagem resultante pode apresentar diversas 

imperfeições, tais como: presença de pixels ruidosos, contraste e/ou brilho inadequado, etc. A 

função da etapa de pré-processamento é aprimorar a qualidade da imagem para as etapas 

subseqüentes, através de operações ditas de baixo nível. Estas operações são chamadas de baixo 

nível pois não contém nenhum conhecimento sobre o problema que se quer resolver, atuando 

diretamente sobre um ou mais pixels (MARQUES; VIEIRA, 1999).  

A tarefa básica da etapa de segmentação é dividir uma imagem em suas unidades 

significativas, ou seja, nos objetos de interesse que a compõem. A etapa de segmentação é seguida 
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por uma etapa de representação e descrição, na qual, através de descritores, busca-se obter um 

conjunto de dados correspondentes àquela imagem. A última etapa, chamada de reconhecimento e 

interpretação, consiste em atribuir significado aos dados extraídos na etapa anterior. Todas as etapas 

descritas pressupõem a existência de um conhecimento sobre o problema a ser revolvido, 

armazenado em uma base de conhecimento, cujo tamanho e complexidade podem variar 

enormemente. Idealmente, esta base de conhecimento deveria, não somente guiar o funcionamento 

de cada etapa, mas também permitir realimentação entre elas (MARQUES; VIEIRA, 1999). 

 

Figura 3. Segmentação de Imagens: (a) imagem original; (b) imagem após segmentação; 

(c) imagem original; (d) imagem após segmentação. 

Fonte: Szeliski (2010). 

A Figura 3 mostra duas imagens originais (a) e (c), nas quais são aplicados algoritmos de 

segmentação resultando nas imagens (b) e (d), onde estão destacados objetos de interesse detectados 

nas mesmas. 



29 

 

Apesar de todos os avanços e esforços desprendidos nos últimos quarenta anos, a tarefa de 

construir um sistema computacional que seja capaz de interpretar uma imagem no mesmo nível que, 

por exemplo, uma criança de dois anos, permanece distante (SZELISKI, 2010). 

Segundo Marques e Vieira (1999), ao se relacionar as dificuldades inerentes ao processo de 

dotar o computador de uma capacidade visual semelhante à dos seres humanos, três características 

do processo visual humano apresentam o maior grau de dificuldade: 1) base de dados muito rica; 2) 

alta velocidade de processamento e; 3) capacidade de trabalhar em condições variadas. 

O desenvolvimento de sistemas computacionais que reproduzam as capacidades do sistema 

visual humano, reagindo a estímulos visuais de forma adequada à área específica sob investigação, 

ainda representa um grande desafio. A capacidade humana para captar, processar e interpretar 

grandes volumes de dados obtidos através da visão estimula o desenvolvimento de técnicas e 

dispositivos cada vez mais sofisticados (PEDRINI; SCHWARTZ, 2008).  

Szeliski (2010) traça um panorama histórico da VC nos últimos 40 anos. Em 1970, quando a 

inteligência artificial dava seus primeiros passos na área de VC, a percepção visual era vista como 

um componente de um ambicioso plano para imitar a inteligência humana construindo robôs com 

comportamento inteligente. Na época, especialistas em inteligência artificial e em robótica 

acreditavam que resolver o problema da “entrada visual de dados” seria um passo simples no 

caminho para resolver problemas mais difíceis como raciocínio de alto nível e planejamento. O que 

diferenciava a VC do campo já existente de PDI era a tentativa de recuperação de estruturas 

tridimensionais do mundo real através de imagens bidimensionais. Esta etapa serviria como base 

para o entendimento completo do cenário. Ainda na década de 1970, foram feitas as primeiras 

tentativas de entendimento de um cenário através da extração de bordas para inferência 3D de um 

objeto. 

Na década de 1980 destacaram-se as abordagens focadas em técnicas matemáticas mais 

sofisticadas para análise de imagens e também a busca por melhorias na detecção de bordas e 

contornos. Ainda nesta década, foram realizados avanços na reconstrução de superfícies e aquisição 

junção, modelagem e reconhecimento de dados tridimensionais (SZELISKI, 2010). 

Nos anos 90, diversos tópicos supracitados continuaram a ser explorados, entretanto apenas 

poucos se destacaram em termos de evolução. Foram construídos sistemas completamente 
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automatizados para modelagem 3D, métodos ópticos continuaram a ser melhorados e as pesquisas 

com segmentação de imagens, junção de imagens estéreo, rastreamento e reconhecimento facial 

tiveram progresso significativo. O desenvolvimento mais notável durante esta década foi a 

crescente interação da VC com a computação gráfica, especialmente na área de modelagem e 

renderização baseada em imagens. A idéia de manipular imagens reais para criar animações surgiu 

com técnicas de image morphing (SZELISKI, 2010). 

Szeliski (2010) coloca que entre os contínuos avanços da área, especialmente dois campos 

de pesquisa fizeram-se notar nos anos 2000: 1) O reconhecimento de objetos com base em regiões 

foi bastante explorado pelos pesquisadores e demonstrou considerável evolução; 2) A aplicação de 

técnicas sofisticadas de aprendizado de máquina para resolver problemas de Visão Computacional 

tornou-se uma área em evidência. 

2.1.1  Áreas de Aplicação  

O crescente avanço da tecnologia digital, combinado com o desenvolvimento de novos 

algoritmos, têm permitido um número de aplicações cada vez maior para a VC. Exemplos de 

campos de conhecimento que envolvem a utilização de técnicas de  VC para resolver problemas 

incluem medicina, biologia, automação industrial, sensoriamento remoto, astronomia, microscopia, 

segurança e vigilância, monitoramento de trânsito, etc. (PEDRINI; SCHWARTZ, 2008).  

Na Figura 4 estão destacadas algumas áreas de aplicação da VC. A Figura 3(a) mostra uma 

aplicação de reconhecimento óptico de caracteres, enquanto a Figura 3(b) traz um exemplo da VC 

aplicada a automação industrial. Em 3(c) e 3(d) é possível perceber o uso da VC em aplicações de 

varejo e de análise de imagens médicas, respectivamente. As Figuras 3(e) e 3(f) tratam de 

aplicações de ITS. 

Na medicina, diagnósticos médicos podem ser auxiliados com o uso de imagens capturadas 

por raios X, tomografia computadorizada, ressonância magnética, e ultra sonografia. Vários campos 

da medicina têm se beneficiado com o aprimoramento de diagnósticos por meio de imagens, 

destacando-se a oncologia, a cardiologia e a ortopedia. O uso dessa tecnologia aumentou a precisão 

e a rapidez no diagnóstico de doenças e facilitou o planejamento de tratamentos e cirurgias 

(PEDRINI; SCHWARTZ, 2008).  
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Contagem e identificação de células sanguíneas em lâminas de microscópios, 

seqüenciamento e análise de genes são exemplos destacados por Pedrini e Schwartz (2008) na área 

de Microscopia. 

 

Figura 4. Áreas de aplicação da Visão Computacional: (a) reconhecimento 

óptico de caracteres; (b) automação industrial; (c) varejo; (d) imagens médicas; 

(d) e (e) segurança automotiva e monitoramento de tráfego 

Fonte: Szeliski (2010). 

O processamento e a interpretação automática de imagens captadas por satélites auxiliam os 

trabalhos nas áreas de Geografia, Sensoriamento Remoto, Geoprocessamento e Meteorologia, 

permitindo o acompanhamento de áreas urbanas, a previsão de fenômenos climáticos, a 
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monitoração de áreas atingidas por erosão, previsão de safras, dentre outras atividades. O uso de 

robôs dotados de visão artificial em tarefas, tais como controle de qualidade em linhas de produção 

aumenta a cada ano, num cenário de crescente automação industrial (MARQUES; VIEIRA, 1999). 

 As técnicas de PDI possuem inúmeras aplicações na área militar, destacando-se a 

identificação de alvos em imagens de satélite, o rastreamento de alvos para lançamento de mísseis, 

a navegação de veículos autônomos e a detecção de obstáculos no trajeto de robôs (PEDRINI; 

SCHWARTZ, 2008).  

 Szeliski (2010) destaca ainda que a VC tem facilitado a automatização de tarefas 

tradicionalmente executadas por seres humanos, tais como reconhecimento óptico de caracteres a 

partir de documentos, controle de estoque em redes varejistas, reconhecimento de assinaturas em 

cheques e outros documentos e aplicações de biométrica com reconhecimento de faces e impressões 

digitais, auxiliando o reconhecimento de pessoas em fichas criminais, a criação de retratos falados e 

a monitoração em sistemas de vigilância.  

 Pedrini e Schwartz (2008) salientam a importância dos sistemas automatizados no 

monitoramento e planejamento de trânsito das grandes cidades, permitindo o reconhecimento 

automático de placas de veículos, identificação de acidentes, identificação de congestionamentos, 

contagem de veículos e medição de velocidade, dentre outras.  

2.2 PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGENS 

Processamento digital de imagens pode ser definido como um conjunto de técnicas para 

capturar, representar e transformar imagens com o auxílio de computador. A utilização destas 

técnicas permite identificar e extrair informações das imagens, melhorando a qualidade visual de 

determinados aspectos estruturais, facilitando a percepção humana e a interpretação automatizada 

por meio de máquinas (PEDRINI; SCHWARTZ, 2008).  

Conforme Szeliski (2010), o PDI é o primeiro estágio da maioria dos sistemas de VC, onde 

se busca fazer um pré processamento da imagem e conversão para um formato que facilite análises 

posteriores. Tais operações podem incluir: correção de exposição, balanceamento de cores, redução 

de ruído, aumento de nitidez e rotação da imagem. 



33 

 

Gonzalez e Woods (2000) apontam que o interesse em métodos de PDI decorre de duas 

principais áreas de aplicação: 1) melhoria de informações visuais para facilitar a interpretação 

humana e; 2) processamento de dados de cenas para a percepção automática através de máquinas. 

Os dispositivos desempenham um papel essencial em um sistema de PDI, podendo ser 

utilizados para aquisição, armazenamento, processamento, transmissão e exibição de imagens. Com 

o crescente avanço tecnológico e a demanda de certas áreas de aplicação, estes dispositivos têm 

evoluído de forma significativa nas últimas décadas (PEDRINI; SCHWARTZ, 2008).  

Os elementos de um sistema de PDI são mostrados na Figura 4. 

 

Figura 5. Elementos de um sistema de PDI. 

Fonte: Gonzalez e Woods (2000). 

 A etapa de aquisição tem como função converter uma imagem em uma representação 

adequada para o processamento digital subsequente. Dentre os diversos tipos de dispositivos de 

aquisição existente, os mais comuns são câmeras de vídeo, tomógrafos médicos e scanners, 

podendo apresentar características diferentes em termos de resolução, velocidade de operação, 

precisão e custo (MARQUES; VIEIRA, 1999). 

 O armazenamento de imagens digitais é um dos desafios no projeto de sistemas de PDI, em 

razão da proporcionalidade existente entre a qualidade da imagem e o tamanho ocupado pela 
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mesma. Para o armazenamento de curta duração, a alternativa mais simples é por meio da memória 

principal do computador. Outra opção consiste no uso de placas gráficas especializadas, chamadas 

frame buffers, que armazenam uma ou mais imagens completas e podem ser acessadas a taxa de 30 

imagens por segundo (PEDRINI; SCHWARTZ, 2008).  

 O PDI envolve procedimentos normalmente expressos sob forma algorítmica. Em função 

disso, com exceção das etapas de aquisição e exibição, a maioria das funções de processamento de 

imagens pode ser implementada via software. O uso de hardware especializado para processamento 

de imagens torna-se necessário em situações onde certas limitações do computador forem 

intoleráveis (MARQUES; VIEIRA, 1999). 

 Marques e Vieira (1999) destacam que as imagens digitalizadas podem ser transmitidas à 

distância utilizando redes de computadores e protocolos de comunicação já existentes. A 

dificuldade existente é a mesma do armazenamento, ou seja, quanto maior a qualidade da imagem, 

mais espaço ela ocupa e consequentemente, maior a largura de banda necessária para a transmissão 

da mesma. No sentido de minimizar esse problema, técnicas de compressão de imagens podem ser 

utilizadas. 

 O monitor de vídeo é o dispositivo mais utilizado para exibição de imagens em sistemas de 

processamento de imagens. Outras tecnologias vêm sendo desenvolvidas para melhoras a qualidade 

das imagens exibidas pelos dispositivos de vídeo, entre elas destacam-se os monitores de cristal 

líquido, de LED (Light emitter diode) e de plasma (PEDRINI; SCHWARTZ, 2008). 

2.2.1  Algoritmos para processamento digital de imagens 

Pedrini e Schwartz (2008) ressaltam que para simplificar o estudo das tarefas envolvidas em 

Visão Computacional, dois níveis de abstração são estabelecidos: processamento de imagens (baixo 

nível) e análise de imagens (alto nível). 

No que se refere à algoritmos de baixo nível, Kalaitzakis, Kastrinaki e Zervakis (2003), 

Aktociunas et al. (2005), Liu e Jie  (2005) e Chen et al. (2009) demonstram em seus trabalhos a 

utilização de algoritmos de limiarização e subtração com obtenção de bons resultados, enquanto 

Gonzalez e Woods (2000) demonstra a eliminação de ruídos em imagens através de operações 

morfológicas. 
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 Nas próximas seções serão detalhados os algoritmos de baixo nível utilizados na 

implementação da etapa de pré-processamento da solução proposta neste trabalho, destacando-se as 

operações de limiarização, subtração e morfologia matemática. 

2.2.1.1 Limiarização 

Para Gonzalez e Woods (2000), a limiarização é uma das mais importantes abordagens para 

a segmentação de imagens, enquanto Pedrini e Schwartz (2008) colocam que é uma das técnicas 

mais simples de segmentação, consistindo na classificação dos pixels de uma imagem de acordo 

com um ou mais limiares. 

Uma imagem composta por objetos sobre um fundo escuro, de maneira que os pixels do 

objeto e do fundo tenham seus níveis de cinza agrupados em dois grupos dominantes, permite a 

extração destes objetos do fundo através da seleção de um limiar T, que os separe. Dessa forma, 

cada ponto (x, y) da imagem pode ser denominado ponto do objeto ou ponto da imagem, 

dependendo de seu valor em relação a T (GONZALEZ; WOODS, 2000), conforme demonstrado 

em (1). 

        
             

             
  

(1) 

Se P(x,y), o pixel na imagem original, for um valor menor ou igual ao valor limite T, este 

será substituído pelo valor 0 no pixel da imagem resultante, representado por N(x,y). Caso P(x,y) 

seja maior que T, este será substituído pelo valor 1. 

A seleção correta do valor do limiar é crucial para que o processo de segmentação obtenha 

bons resultados, pois a utilização de um único valor para segmentar toda a imagem (segmentação 

global) tem uma influência maior dos fatores ambientais de iluminação (PEDRINI; SCHWARTZ, 

2008).  

A Figura 6 mostra uma imagem que foi limiarizada de forma global com valores distintos, 

onde percebe-se que o aumento do valor do limiar resulta em maiores detalhes na imagem pós 

limiarização, melhorando o resultado da segmentação. 
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O processo de limiarização global apresenta a vantagem do desempenho, pois com apenas 

um limiar para a imagem toda, o processamento necessário para o processo é menor.  Bons 

resultados podem ser obtidos desde que o valor para o limiar seja ótimo e que as condições 

ambientais de iluminação não sofram grande variação. 

 

Figura 6. Resultado da limiarização com valores distintos para uma mesma imagem: (a) 

imagem original; (b) limiar = 120; (c) limiar = 180; (d) limiar = 235. 

2.2.1.2 Subtração 

Para Gonzalez e Woods (2000), a subtração de imagens é uma das operações lógicas e 

aritméticas que podem ser utilizadas para modificar imagens e tem numerosas aplicações 

importantes em segmentação e realce. Pedrini e Schwartz (2008) salientam a importância e a 

variedade de aplicações onde esse tipo de operação pode produzir resultados de interesse prático, 

como por exemplo, identificar diferenças entre imagens.  
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Essa operação pode ser definida por (2), onde N(x,y) representa um pixel na imagem 

resultante do cômputo da subtração todos os pares de pixels correspondentes entre a primeira e a 

segunda imagens, representadas respectivamente por I1(x,y) e I2(x,y). 

                        (2) 

Segundo esse princípio, a subtração entre duas imagens elimina regiões dos objetos que 

permaneceram inalteradas, permitindo a medição do movimento dos mesmos. A subtração de 

imagens permite ainda o cálculo da velocidade e da direção do movimento, através da divisão do 

comprimento da região que sofreu alteração pelo tempo decorrido, e da orientação da região, 

respectivamente (PEDRINI; SCHWARTZ, 2008).   

 

Figura 7. Subtração de Imagens: (a) primeira imagem; (b) segunda imagem; (c) 

resultado da subtração de B por A. 



38 

 

A Figura 7 ilustra o processo de subtração. A Figura 7(b) possui três elementos a mais do 

que a imagem original, representada pela Figura 7(a). O resultado da subtração é apresentado na 

Figura 7(c), composta pela diferença entre as duas anteriores.   

Gonzalez e Woods (2000) descrevem uma aplicação clássica da subtração para realce de 

imagens médicas, chamada radiografia em modo máscara. Nesta aplicação, a primeira imagem 

mostra uma região da anatomia do corpo do paciente e as imagens subsequentes mostram a mesma 

região após a aplicação de um corante na corrente sanguínea. As imagens subseqüentes são 

subtraídas da imagem original e como resultado mostram a propagação do corante através das 

artérias. 

2.2.2   Morfologia Matemática 

 Conforme Gonzalez e Woods (2000), o termo morfologia matemática denomina as 

ferramentas utilizadas para a extração de componentes de imagens que sejam úteis na representação 

e descrição da forma de uma região. Os operadores morfológicos podem ser utilizados em um 

grande número de aplicações de processamento e análise de imagens, tais como a busca de padrões, 

extração de componentes conexos, extração de bordas, etc. (PEDRINI; SCHWARTZ 2008).  

 Marques e Vieira (1999) colocam que a morfologia matemática utiliza a teoria dos conjuntos 

para representar a forma dos objetos em uma imagem. Como exemplo pode-se citar uma imagem 

binária, onde o conjunto de todos os pixels pretos e suas coordenadas x e y a descrevem 

completamente, uma vez que os demais pixels só podem ser brancos.  

 Segundo Gonzalez e Woods (2000), o princípio básico da morfologia matemática é a 

extração de informações relativas à geometria e à topologia de um conjunto desconhecido 

(imagem), pela transformação através de outro conjunto completamente definido, chamado 

elemento estruturante. Szeliski (2010) afirma que este elemento estruturante em uma operação 

morfológica pode ser qualquer forma, de uma simples matriz 3x3 até estruturas mais complexas. 

 Nos próximos itens, serão apresentadas as operações morfológicas utilizadas na 

implementação da solução proposta neste trabalho. São elas: Dilatação, Erosão, Abertura e 

Fechamento, sempre aplicadas a imagens binárias. 
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2.2.2.1 Dilatação e Erosão 

O processo de dilatação é uma transformação morfológica que combina dois conjuntos 

usando adição vetorial, tendo por objetivo a expansão de uma imagem. 

A dilatação entre A e B (denominado    ) corresponde ao conjunto de todas as 

translações de B com os pontos da imagem em que há pelo menos um elemento não nulo em 

comum com o conjunto A, conforme (3) 

                   (3) 

onde A e B sejam conjuntos não vazios
 
e   seja o conjunto vazio. Outra forma de visualizar 

o resultado da dilatação consiste em mover a origem do elemento estruturante B sobre os pixels dos 

objetos na imagem A, atribuindo o valor 1 a cada posição da imagem que for sobreposta pelo 

elemento estruturante (PEDRINI; SCHWARTZ, 2008). 

 

Figura 8. Processo de dilatação: (a) Imagem original; (b) Elemento 

estruturante 3x3; (c) Processo de dilatação; (d) Imagem resultante. 
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Na Figura 8 está demonstrado o processo de dilatação onde o conjunto A, representado pela 

imagem original (a) passa pelo processo de dilatação com o conjunto B, representado pelo elemento 

estruturante (b), neste caso uma matriz 3x3 com origem no centro. Após o elemento estruturante 

passar com sua origem por todos os pixels do objeto de interesse contido na imagem (c), o resultado 

é o efeito de ampliação visto em (d).   

Conforme Gonzalez e Woods (2000), o processo de erosão de A por B (denominado A ϴ B) 

é o conjunto de todas as translações de B que posicionam B sobre os conjuntos de pixels válidos em 

A, onde A é a imagem original e B é o elemento estruturante, conforme definido em (4). 

                 (4) 

  

 

Figura 9. Processo de erosão: (a) Imagem original; (b) Elemento estruturante 

3x3; (c) Processo de erosão; (d) Imagem resultante. 
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Na Figura 9 está demonstrado o processo de erosão, onde o conjunto A, representado pela 

imagem original (a) passa pelo processo de erosão com o conjunto B, representado pelo elemento 

estruturante (b), neste caso uma matriz 3x3 com origem no centro. Após o processo demonstrado 

em (c), onde o conjunto B passa sua origem pelos pixels limítrofes do conjunto A, eliminando-os, o 

resultado é o efeito de encolhimento visto em (d). 

Pedrini e Schwartz (2008) salientam que o custo computacional das operações morfológicas 

de dilatação e erosão está diretamente relacionado ao número de pontos no elemento estruturante B 

e que, quando possível, a decomposição de B em subconjuntos mais simples tende a causar uma 

melhoria no desempenho. 

2.2.2.2 Abertura e Fechamento 

A abertura tem por objetivo suavizar o contorno de objetos, eliminar conexões estreitas e 

remover saliências ou profusões finas (PEDRINI; SCHWARTZ, 2008). 

A abertura de um conjunto A por um elemento estruturante B, representada por A○B é 

definida em (5) 

             (5) 

onde tem-se que a abertura de A por B é simplesmente a erosão de A por B, seguida de uma 

dilatação do resultado por B (GONZALEZ; WOODS, 2000). 

Um exemplo de operação de abertura pode ser visto na Figura 10, onde uma imagem 

original A (a), sofre um processo de erosão por um elemento estruturante B (b), para em seguida ter 

o resultado (c) dilatado pelo mesmo elemento estruturante (d). O resultado é a eliminação de uma 

conexão estreita entre os dois objetos existentes na imagem original e também a remoção de duas 

saliências (e). 

Marques e Vieira (1999) colocam que o processo de fechamento, por sua vez, tem por 

objetivo fundir pequenas quebras, alargar golfos estreitos, eliminar pequenos orifícios e preencher 

gaps em contornos. 
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Figura 10. Processo de Abertura: (a) imagem original A; (b) elemento estruturante B; (c)  ϴ ; (d) 

elemento estruturante B; (e)   ϴ      

O fechamento de um conjunto A por um elemento estruturante B, representado por A●B é 

definido em (6) 

 ●            (6) 

onde tem-se que o fechamento de A por B é simplesmente a dilatação de A por B, seguida de uma 

erosão do resultado por B (GONZALEZ;WOODS, 2000). 

A Figura 11 mostra um exemplo do processo de fechamento, onde uma imagem original A 

(a), sofre um processo de dilatação por um elemento estruturante B (b), para em seguida ter o 

resultado (c) erodido pelo mesmo elemento estruturante (d), tendo como resultado a eliminação de 

gaps existente entre os dois objetos na imagem original (e). 

 

Figura 11. Processo de Fechamento: (a) imagem original A; (b) elemento estruturante B; (c) A B; 

(d) elemento estruturante B; (e) (A B) ϴB. 
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De acordo com Gonzalez e Woods (2000), uma das principais aplicações das operações 

morfológicas de abertura e fechamento é a eliminação de ruídos. Considerando-se a imagem binária 

mostrada na Figura 12 (a) onde o ruído é manifestado como lacunas claras no objeto escuro, a 

aplicação do filtro morfológico      ●  remove esse ruído. A Figura 12 (b) mostra o elemento 

estruturante, enquanto a Figura 11 (c) indica o resultado da erosão A   B. A Figura 12 (d) apresenta 

a abertura    , seguida pela Figura 12 (e), onde aparece a dilatação do resultado da abertura 

       . Encerrando a operação, a Figura 12 (f) mostra o fechamento da abertura      ● . 

Uma condição fundamental para que a eliminação de ruído seja bem sucedida através do 

processo de abertura e fechamento é que o elemento estruturante B a ser aplicado na imagem 

original A deve ser maior que os elementos que compõem o ruído (PEDRINI; SCHWARTZ, 2008).  

 

 

Figura 12. Aplicação de filtro morfológico: (a) imagem original ruidosa A; (b) elemento 

estruturante B; (c) resultado da erosão A   B; (d) resultado da abertura    ; (e) dilatação do 

resultado da abertura        ; (f) fechamento da abertura      ● . 

Fonte: Adaptado de Gonzalez e Woods (2000). 
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2.2.3  Análise de Imagens Digitais 

Neste item será dada ênfase às operações de análise de imagens (alto nível) utilizadas no 

desenvolvimento do trabalho em questão, onde destacam-se essencialmente as operações de 

detecção de bordas e de detecção de linhas retas.  

2.2.3.1 Detecção de Bordas  

Uma borda, conforme Pedrini e Schwartz (2008), é o limite entre duas regiões com 

propriedades razoavelmente distintas de nível de cinza. Marques e Vieira (1999) definem borda 

como uma descontinuidade na luminosidade de uma imagem. Já Szeliski (2010), coloca que uma 

borda é uma fronteira entre regiões de diferentes cores, intensidades ou texturas. 

As técnicas descritas a seguir assumem que a transição entre duas regiões pode ser 

determinada simplesmente pela descontinuidade dos níveis de cinza, visto que essa é a característica 

das imagens utilizadas no contexto deste trabalho. 

A idéia associada à maioria das técnicas para a detecção de bordas é o cálculo de um 

operador local diferencial que seja sensível a mudanças ou descontinuidades nos níveis de cinza 

(GONZALEZ; WOODS, 2000). Um operador de derivada pode ser usado para executar essa 

função, visto que se poderia avaliar a taxa de mudança da função dos níveis de cinza. A taxa de 

mudança dos níveis de cinza em uma imagem tende a ser maior perto das bordas e menor em áreas 

constantes, caracterizando as bordas como os pontos máximos da derivada (PEDRINI; 

SCHWARTZ, 2008). 

Diversas abordagens foram propostas ao longo dos anos para a detecção de bordas em 

imagens digitais, como por exemplo, os operadores de Roberts (ROBERTS, 1965), Sobel (SOBEL, 

1990) e Canny (CANNY, 1986).  De acordo com os estudos desenvolvidos por Liu, Xiaotao e 

Yurong (2008), o algoritmo de Canny apresenta um grau maior de precisão na detecção de linhas 

retas quando aplicado em uma situação semelhante a do trabalho em questão o que levou a adoção 

do mesmo. 

Conforme Canny (1986), um filtro para a detecção de bordas deve atender a três critérios 

básicos: 

 1) O algoritmo deve marcar tantas bordas quanto possível;  
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2) As bordas marcadas devem estar tão próximas quanto possível das bordas reais;  

3) Cada borda na imagem deve ser marcada uma única vez, não permitindo que o ruído 

existente crie bordas falsas. 

O detector de bordas proposto por Canny é basicamente um filtro de convolução que 

uniformizaria o ruído e localizaria as bordas através da combinação de um operador diferencial e 

um filtro gaussiano (PEDRINI; SCHWARTZ, 2008). As etapas do algoritmo originalmente 

desenvolvido por Canny são mostradas no Quadro 4. 

 

Quadro 4. Etapas do Algoritmo de Canny. 

1) Convolução da imagem por uma máscara Gaussiana, visando a redução de ruído; 

2) Cálculo dos gradientes da intensidade da imagem – 4 máscaras são usadas para detectar bordas horizontais, 

verticais e diagonais; 

3) Os resultados são armazenados, marcando-se o maior resultado do gradiente nesse pixel e o sentido da 

máscara que produziu essa borda; 

4) Detecção das bordas da imagem – os gradientes de intensidade mais elevada são os mais prováveis de serem 

bordas, embora não há um valor limiar que defina uma intensidade como borda ou não borda; 

5) Thresholding com histerese – dois limiares são considerados, um superior e outro inferior. Pontos da borda 

que possuem gradiente maior que o limiar superior são mantidos como pontos da borda, enquanto qualquer 

outro ponto conectado a esses pontos de borda são considerados como pertencentes à borda se seu gradiente 

for maior que o limiar inferior; 

6) Ao final, tem-se uma imagem binária onde cada pixel é marcado como pertencente ou não a determinada 

borda. 

Fonte: Canny (1986). 

O algoritmo de Canny é bastante eficiente no processamento de imagens com ruídos ou com 

bordas difusas, entretanto, possui custo computacional relativamente alto e os resultados são 

geralmente pós-processados objetivando maior clareza (PEDRINI; SCHWARTZ, 2008). A Figura 

13 ilustra a aplicação do algoritmo em uma imagem. Na Figura 13 (a) está a imagem original e na 

Figura 13 (b) o resultado da aplicação do algoritmo. 
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Figura 13. Aplicação do algoritmo de Canny: (a) imagem original; (b) imagem binária resultante 

com as bordas destacadas 

Fonte: Szeliski (2010). 

2.2.3.2 Detecção de Linhas Retas 

Segundo Szeliski (2010), parte da complexidade inerente à detecção de linhas retas em 

imagens vem do fato de que, no mundo real, as linhas são normalmente compostas por 

componentes desconectados ou mesmo feitas de diversos segmentos colineares, sendo necessário 

agrupá-los para possibilitar a detecção. 

O problema da determinação da localização e orientação de linhas retas em imagens surge 

em diversas áreas de PDI e VC, uma vez que linhas retas ocorrem em vários objetos artificiais e/ou 

naturais do mundo real. Como exemplo de aplicação da detecção de retas, pode-se citar a 

identificação de estradas em imagens aéreas, alinhamento automático de textos, análise de 

impressões digitais e alinhamento de semicondutores (AGGARWAL; KARL, 2006).  

Pedrini e Schwartz (2008) colocam que o problema consiste essencialmente em achar 

subconjuntos de pontos que sejam colineares e que o método conhecido como Transformada de 

Hough é eficiente nesta tarefa. Aggarwal e Karl (2006) salientam que a Transformada de Hough 

vem sendo usada para esta finalidade em imagens binárias, onde seu princípio básico é a conversão 

de coordenadas de um ponto no plano cartesiano em parâmetros que descrevem este ponto em 

termos de inclinação e distância de um ponto de origem. 
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Dada a equação (7), 

                 (7) 

em que   é a distancia perpendicular da origem (0,0) à reta e   é o ângulo formado entre a reta 

perpendicular e o eixo x, o espaço (   ) deve ser discretizado de modo a permitir sua 

implementação (Figura 14). Como   é medido em relação ao eixo x, os valores possíveis variam de 

0° a 180° e uma discretização com incremento de 1° deixaria 181 ângulos disponíveis (PEDRINI; 

SCHWARTZ, 2008). O Quadro 5 mostra o algoritmo para a detecção de retas pela transformada de 

Hough. 

De acordo com Gonzalez e Woods (2000), as principais vantagens da transformada de 

Hough é que mesmo segmentos que apresentem regiões obstruídas por outros objetos podem ser 

detectados, e sua baixa sensibilidade à ruído, já que os pontos de uma imagem corrompidos por esse 

ruído dificilmente serão mapeados em uma mesma célula de acumulação. 

 

Figura 14. Representação de uma 

reta através de coordenadas 

polares. 
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Quadro 5. Algoritmo para a Transformada de Hough 

1) Discretizar o espaço de parâmetros (   ) em intervalos finitos onde cada célula M(   ) no espaço de 

parâmetros é um acumulador; 

2) Inicializar todas as células do acumulador com valor 0; 

3) Para cada ponto (x,y) no espaço da imagem, calcular os valores de       para satisfazer a equação da reta; 

4) Incrementar em 1 o acumulador M(   ); 

5) Após a determinação dos parâmetros de todos os pontos no espaço da imagem, os pontos de máximo na 

matriz de acumulação indicam evidências fortes para a ocorrência de retas; 

 

O resultado da aplicação da transformada de Hough pode ser vista na Figura 15, onde uma 

imagem original é transformada em binária para em seguida ter as linhas destacadas em vermelho. 

 

Figura 15. Aplicação da Transformada de Hough: (a) imagem original; (b) destaque das linhas na 

imagem binária. 

Fonte: Audet (2011) 

2.3 VISÃO COMPUTACIONAL E PROCESSAMENTO DIGITAL DE 

IMAGENS APLICADOS AOS ITS 

O monitoramento de tráfego baseado em técnicas de visão computacional demanda soluções 

computacionais complexas. A área de processamento de imagens e reconhecimento de objetos e/ou 

padrões depende fortemente de algoritmos que fazem uso extensivo de operações matemáticas, o 
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que aumenta a dificuldade no desenvolvimento e pesquisa de tais soluções (AKTOCIUNAS et al.  

2005). 

As pesquisas e desenvolvimentos recentes nos ITS procuram resolver os diversos problemas 

da área abordando-os como uma sequência de etapas independentes, cada qual com uma finalidade 

específica de processamento, mas que se conectam para gerar o resultado final. Em seguida serão 

destacadas as seguintes etapas, tratadas dentro do contexto do trabalho em questão: 1) identificação 

do background; 2) aplicação de máscara; 3) filtragem de ruído e; 4) segmentação de movimento.  

2.3.1  Identificação de Background 

Para a identificação do background, Aktociunas et al. (2005), Liu e Jie  (2005) e Chen et al. 

(2009) aplicam um algoritmo de limiarização em um frame do vídeo que não contenha nenhum 

veículo, chamado frame de referência (Figura 16). O frame de referência serve como base para a 

determinação do background, pois os todos os frames subseqüentes do vídeo serão posteriormente 

subtraídos deste, resultando na identificação ou não de objetos através da análise da diferença. O 

objetivo da limiarização, dentro deste contexto, é a redução dos efeitos de ruído e mudança de luz e 

cor entre as imagens subseqüentes, bem como a segmentação das mesmas de forma a diminuir o 

número de objetos a serem considerados nas etapas de processamento posteriores.  

 

Figura 16. Determinação do Background: (a) frame de referência; (b) frame de referência após 

limiarização. 

Kalaitzakis, Kastrinaki e Zervakis (2003) colocam que esse processo de limiarização 

apresenta bons resultados em condições ambientais controladas, mas sofre grande influência quando 
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a iluminação muda de forma drástica. Fathy e Syial (1998), Ji, Fei e Weng (2006) e Kim e Kim 

(2003) descrevem a complexidade na extração de objetos em movimento de imagens em sequência 

devido à existência de fatores ambientais. Estes fatores (intensidade do sol, chuva, sombras, 

diferenças de luminosidade entre noite e dia, etc.) interferem na detecção de background e 

consequentemente na identificação de objetos que não fazem parte do mesmo. Magee (2004) 

apresenta um modelo para extração de background onde, através de uma análise estatística, cada 

pixel na cena é classificado como background, ruído ou objeto em movimento. 

2.3.2  Aplicação de Máscara 

Esta etapa consiste no processo de aplicação de uma máscara no frame de referência que 

será utilizado como background. N(x,y) é um pixel na nova imagem enquanto I(x,y) é um pixel na 

imagem original que será multiplicado pelo valor da máscara. A máscara valerá 1 se o pixel estiver 

dentro dos limites onde os veículos trafegam e 0 se estiver fora, conforme (8): 

        
                                      

                                    
  

(8) 

O objetivo é separar a parte da imagem onde os veículos trafegam do resto da mesma, no 

sentido de minimizar o número de pixels que participarão das operações matemáticas posteriores e 

evitar a detecção de objetos em movimento fora da pista.  

Existem duas abordagens para a aplicação da máscara na pista. Aktociunas et al. (2005) 

sugere a aplicação de uma máscara de forma manual, através de um editor gráfico. Essa abordagem, 

apesar de estática apresenta uma robustez considerável, uma vez que o local onde os carros passam 

na pista não muda, independentemente das condições ambientais ou de trânsito. Huang (2010) e 

Rodriguez (2006) demonstram a aplicação de uma mascara de forma automática, através da 

estimativa das fronteiras da pista com base no movimento dos veículos. A aplicação manual da 

máscara mostra-se vantajosa, principalmente quando se compara o custo computacional e 

complexidade na implementação da alternativa. O resultado da aplicação da máscara de forma 

manual pode ser visualizado na Figura 17. 
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Figura 17. Aplicação de Máscara de Forma Manual: (a) Frame de referencia; (b) Frame de 

Referencia após aplicação da máscara. 

2.3.3  Filtragem de Ruído 

As técnicas de segmentação de movimento baseadas na subtração de imagens podem gerar 

imagens com ruído, onde este pode ser prejudicial a detecção dos veículos na cena.  

Aktociunas et al. (2005) utiliza uma técnica onde é verificado se um ponto na imagem está 

cercado por pontos em oito posições adjacentes. A idéia é que, se este ponto pertencer a algum 

objeto relevante na imagem, ele deve estar cercado por outros pontos em pelo menos uma das oito 

posições, conforme demonstrado na Figura 18. 

  

Figura 18. (a) pixel a ser 

analisado; (b), (c), (d), (e), (f), (g), 

(h) e (i) pixels nas 8 posições 

adjacentes. 
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Liu e Jie (2005) buscam resolver o problema dos ruídos adotando uma abordagem diferente 

na etapa de subtração das imagens. A operação de subtração das imagens pelo frame de referência 

acontece sem a operação de limiarização, que é aplicada somente depois à imagem resultante. O 

valor do limiar é obtido de maneira experimental de forma a eliminar o ruído existente. 

Em situações onde não existe grande diferença de luminosidade entre os frames, a utilização 

de operações morfológicas de erosão e abertura mostra-se uma alternativa viável, pois é eficiente na 

redução de ruído e apresenta baixo custo computacional. A Figura 19 mostra uma imagem onde 

foram aplicadas operações morfológicas de erosão e abertura. 

 

Figura 19. Operação Morfológica de Erosão e Abertura: (a) Imagem antes da aplicação; (b) Frame 

resultante 

Um dos passos iniciais na análise de cenas de tráfego consiste na detecção de objetos em 

movimento. Diferentes estratégias podem ser utilizadas para a detecção destes objetos, que 

representarão os veículos trafegando na pista. 

Song e Tai (2007), Caballero, Gomez e Lopez (2008), Ashwathakumar, Mohan e 

Shivakumar (2009), Sonnadara e Wimalaratna (2011) e Fels e Parks (2008) utilizam a técnica de 

subtração de imagens. Nesta técnica, todos os frames subsequentes extraídos do vídeo passam por 

uma operação de subtração pelo frame de referência. A eficiência da subtração baseia-se no fato de 

que as diferenças entre o frame de referência (R(x,y)) e o frame atual (I(x,y)), capturados em 

instantes diferentes, revelam regiões em movimento na nova imagem, representada por (N(x,y)). 

Objetivando otimizar os resultados desta técnica, por vezes este processo é antecedido por uma 

etapa de limiarização visto na Figura 20. 
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Atiq et al. (2010) mostram duas técnicas para a detecção de veículos em movimento sem a 

utilização de dispositivos auxiliares às câmeras: 1) Contour Matching: nesta técnica uma figura 

geométrica inicial, com um contorno conhecido (normalmente um retângulo), é comparado ao 

mesmo contorno identificado nos frames posteriores. Dependendo do grau de semelhança entre os 

dois contornos, a figura é registrada como um veículo na pista; 2) Lógica Fuzzy: a classificação dos 

pixels é feita com base no modelo HSI (Hue Saturation Intensity), Lógica Fuzzy e regras de 

pertinência. Depois da conversão dos pixels para o modelo HSI, eles são rotulados por regras que 

determinam se a variação de cores do modelo pode representar um automóvel em contraste com os 

pixels do asfalto. 

 

 

Figura 20. Segmentação de Movimento com Subtração: (a) Frame de referência; (b) Frame 

contendo veículo; (c) Frame de referência limiarizado; (d) Resultado da subtração 

 

Já Lee et al. (2011) relata suas experiências com detecção de veículos através do classificador 

AdaBoost, treinado por boosting adaptativo e originalmente desenvolvido para a detecção de faces.  
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As técnicas supracitadas possuem pontos positivos e negativos, entretanto, o Contour 

Matching, a lógica Fuzzy e o Classificador AdaBoost demandam um custo computacional alto e 

seus graus de acerto são pouco superiores ao alcançado pela técnica de subtração de imagens, 

fazendo com que esta última apresente uma relação custo-benefício melhor. 

 

2.4 CONSIDERAÇÕES 

As aplicações de VC e de PDI normalmente abordam os problemas como uma sequência de 

etapas, cada uma com um resultado específico onde fundamentalmente é a combinação destes 

resultados que resolve o problema como um todo. O problema levantado neste trabalho foi 

abordado da mesma forma, ou seja, através de um encadeamento de etapas individuais e posterior 

combinação do resultado das mesmas.  

Neste capítulo foi feita uma fundamentação dos principais conceitos utilizados nas duas 

etapas da solução proposta. No que tange a primeira etapa da solução, que compreende a 

identificação do automóvel nas imagens, diversos algoritmos foram apresentados e sua utilização 

em pesquisas recentes envolvendo ITS foi discutida, ilustrando problemas recorrentes à área e 

possíveis soluções. A solução considerada como mais adequada para a primeira etapa foi a da 

subtração de imagens utilizando a aplicação manual de máscara no frame de referência, 

principalmente por seu baixo custo computacional. 

A segunda etapa da solução, que abrange o destaque do motorista do automóvel e 

identificação do cinto de segurança, teve parte de sua fundamentação apresentada também neste 

capítulo, onde se ilustrou a utilização de algoritmos para a detecção de bordas e de linhas retas em 

imagens digitais. Para detecção de bordas será utilizado o algoritmo de Canny e para a detecção de 

linhas retas será utilizada a Transformada de Hough, essencialmente pelo bom resultado que ambas 

oferecem. 

No capítulo seguinte serão apresentados os trabalhos fortemente relacionados com o tema da 

dissertação, onde essencialmente dois trabalhos se destacaram. Cada um desses trabalhos será 

detalhado, bem como as contribuições de cada um para o restante da segunda etapa da solução. 
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3  TRABALHOS RELACIONADOS 

Este capítulo tem por objetivo demonstrar o estudo sobre trabalhos correlatos que possuem 

similaridade com o tema da dissertação.  

Os critérios
(1)

 para a seleção dos trabalhos relacionados são listados a seguir, sendo que 

todos foram considerados com o mesmo grau de importância: 

a) Relacionado a ITS baseado em PDI e/ou VC; 

b) Relacionado à detecção de cinto de segurança baseado em PDI e/ou VC; 

c) Uso de câmeras estacionárias; 

d) Artigos publicados entre 01/01/2001 e 01/04/2012; 

e) Idioma inglês ou português. 

Da mesma forma, foram definidos critérios de exclusão (todos com o mesmo grau de 

importância) para os trabalhos no sentido de eliminar aqueles com características não relevantes 

para a pesquisa. São eles: 

a) Detecção e/ou rastreamento de veículos baseados em sensores (sensor-based);  

b) Monitoramento de tráfego feito com outra técnica que não inclua PDI e ou VC; 

c) Uso de câmeras móveis; 

d) Estudo não relacionado à VC; 

e) Estudo não relacionado à vehicle tracking; 

f) Estudo não relacionado à traffic monitoring; 

g) Resumo expandido. 

 

                                                 

 

 

 
1.
Maiores detalhes sobre os critérios da revisão sistemática podem ser encontrados no Apêndice A. 
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A busca inicial retornou um total de 103 artigos, sendo que após a eliminação das repetições 

e dos artigos que se enquadravam nos critérios de exclusão, restaram 28 artigos. Alguns critérios de 

exclusão foram aplicados de forma manual devido a limitações nas ferramentas de busca das fontes 

de pesquisa. Após análise dos 28 artigos, foram encontrados 2 trabalhos fortemente relacionados 

com o tema identificação do cinto de segurança em condutores de automóveis através de PDI e/ou 

VC. 

Liu, Xiotao e Yurong (2008) procuram em sua pesquisa identificar o centro do volante de 

modo que este sirva de referência para a localização do motorista ou do cinto de segurança. O 

algoritmo proposto é composto por duas etapas, pressupondo que a imagem do condutor do veículo 

já esteja destacada: 1) detecção das bordas da imagem; 2) localização de círculos ou semicírculos 

que possam representar o volante na imagem binária resultante da detecção de bordas.  

Após uma comparação entre diversas técnicas para a detecção de bordas (Robert, Sobel, 

Prewitt, Log e Canny), Liu, Xiotao e Yurong (2008) demonstram que para o contexto do trabalho, o 

algoritmo de Canny tem o melhor resultado. Para a localização de círculos ou semicírculos, é 

proposta uma nova abordagem da Transformada de Hough, chamada de Local Randomized Hough 

Transform (LRHT), visando uma redução do tempo de processamento e aumento da acurácia na 

detecção de círculos. 

O segundo trabalho fortemente relacionado é proposto por Guo et al. (2011), que mostra 

uma abordagem para a detecção do cinto de segurança em condutores de automóveis em imagens 

extraídas de vídeos. O algoritmo proposto é composto por três etapas: 1) separação do condutor do 

automóvel através de cálculos de proporcionalidade; 2) localização das bordas que potencialmente 

identifiquem o cinto de segurança. A identificação das bordas é baseada em medidas de direção de 

informação obtidas através do sistema de cores HSV; 3) verificação das bordas, no sentido de 

excluir falsos positivos. A verificação é baseada na aplicação do algoritmo de detecção de bordas 

verticais de Sobel, seguido por uma projeção horizontal com histogramas. 

O Quadro 6 mostra uma comparação entre os dois trabalhos relacionados e a dissertação em 

questão, destacando características relevantes e a principal contribuição de cada trabalho à mesma. 
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Quadro 6. Análise comparativa entre os trabalhos relacionados. 

Referências Guo et al. (2011) Liu, Xiotao e Yurong 

(2008) 

Dissertação 

Características Detecção do cinto de 

segurança com grau de 

acerto superior a 90%; 

Destaque automatizado 

do condutor do veículo; 

Destaque manual dos 

automóveis em imagens; 

Sensível às condições de 

iluminação; 

Ambiente controlado, 

com imagens obtidas de 

automóveis parados;  

Detecção do volante com 

grau de acerto de 82% 

Destaque do condutor 

feito de forma manual; 

Sensível às condições de 

iluminação; 

 

Detecção do cinto de 

segurança com grau de 

acerto superior a 85% 

Destaque automatizado 

do condutor do veículo; 

Extração das imagens 

dos vídeos de forma 

automatizada; 

Contagem de veículos e 

conseqüente estatística 

da utilização do cinto; 

Sensível às condições 

de iluminação; 

Separação do 

background semi 

automatizada;  

Contribuições à 

Dissertação 

Algoritmo de 

proporcionalidade para a 

separação do condutor do 

automóvel; 

Exemplo de intervalo de 

ângulos para o cinto;  

Comparação entre três 

algoritmos de detecção 

de borda em imagens 

binárias; 

Não se aplica 
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Este trabalho apresenta como principal diferencial em relação aos demais o fato de ser o 

único passível de uso em situações reais de tráfego. Tal situação é evidenciada pela possibilidade da 

utilização de capturas de vídeos, pela identificação automatizada do veículo, do condutor e do 

próprio cinto de segurança. Outro aspecto a ser destacado é a possibilidade de obtenção de dados 

estatísticos de forma automatizada, através da contagem de automóveis e do número de condutores 

usando cinto de segurança. Adicionalmente, destaca-se a investigação da utilização do cinto de 

segurança em imagens consideradas inadequadas pela avaliação humana, evidenciando a 

complexidade do problema. 
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4  DESENVOLVIMENTO 

Para atingir os objetivos deste trabalho e atender às características estabelecidas para a 

solução proposta fez-se um levantamento de requisitos funcionais e não funcionais, de acordo com 

as práticas da Engenharia de Software. Os requisitos funcionais estão identificados pela sigla RF, 

seguida do número do requisito. São os seguintes: 

RF1- O protótipo deverá receber como entrada um vídeo ou a gravação em tempo real de 

uma cena de tráfego; 

RF2- O protótipo deverá permitir a definição de uma imagem como frame de referência; 

RF3- O protótipo extrairá os frames individuais do vídeo que receber como entrada; 

RF4- O protótipo fará a identificação e contagem dos automóveis existentes no vídeo; 

RF5- O protótipo fará a identificação da utilização do cinto de segurança, através do 

destaque do mesmo na imagem; 

RF6- O protótipo armazenará as informações referentes ao número de carros identificados e 

a utilização do cinto de segurança; 

Os requisitos não funcionais estão identificados pela sigla RNF, seguida do número do 

requisito. São eles: 

RNF1- O protótipo deverá ser desenvolvido utilizando ferramentas gratuitas; 

RNF2- O protótipo deverá permitir sua execução em um computador com recursos 

computacionais médios (câmera de vídeo que permita a obtenção de vídeos em resolução HD – 

1280x720, computador com processador de no mínimo 2GHz e 4GB de memória RAM); 

RNF3- O protótipo deverá ser multiplataforma, ou seja, permitir sua execução em mais de 

um sistema operacional; 

Uma vez estabelecidos os requisitos, procedeu-se com a etapa de análise e design do 

protótipo, através da linguagem UML. Conforme Fowler (2003), a UML é a linguagem padrão para 
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a modelagem de sistemas orientados a objetos. O diagrama de classes do protótipo, contendo os 

principais métodos de cada classe e os componentes está ilustrado na Figura 21. 

 

Figura 21. Diagrama de classes do protótipo. 

 

 Na etapa de design o protótipo foi dividido em três pacotes distintos, cada qual contendo 

classes responsáveis por determinadas funcionalidades. O pacote dataservices contém a classe 

FileUtils, responsável pelas operações de persistência das estatísticas de automóveis e utilização de 

cinto em um arquivo texto. O pacote gui contém as classes que representam a interface gráfica de 

usuário do protótipo. O pacote domain contém as classes responsáveis pelas operações de definição 

de background, identificação de automóveis, subtração, filtragem, separação do condutor e destaque 

do cinto de segurança.  

O diagrama destaca ainda as bibliotecas Jai e JavaCV, utilizadas em combinação com a 

plataforma Java. O Quadro 7 mostra a distribuição das implementações, de acordo com a 

ferramenta adotada. A escolha da ferramenta para cada funcionalidade se deu pela facilidade de 

utilização, pelo desempenho na realização da tarefa ou ainda pelo fato de ser a única ferramenta que 

oferecia a funcionalidade requerida entre as três supracitadas. 

  class Class Model 

Java Protótipo 

dataservices domain gui 

MainWindow 

VideoWindow 

+  openVideo() : void 

FileUtils 

+  read() : void 
+  save() : void 

ROI 

+  findCar() : boolean 

BackgroundMask 

+  defineMask() : void 
+  filter() : void 
+  subtract() : void 

OperationsPane 

+  detachDriver() : void 
+  drawSeatBelt() : void 

RGBUtils 

+  convertToRGB() : void 

JAVACV Java Advanced Imaging 
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Quadro 7. Implementações e respectivas ferramentas utilizadas. 

IMPLEMENTAÇÃO JAI JAVACV JAVA  

Extração das imagens do vídeo  X  

Limiarização X   

Subtração X   

Detecção de background   X 

Máscara na pista   X 

Filtragem da pista   X 

Morfologia matemática: Fechamento  X  

Identificação dos automóveis   X 

Ampliação do automóvel X   

Separação do motorista   X 

Aumento de contraste X   

Conversão para escala de cinza X   

Canny  X  

Transformada de Hough  X  

Determinação do intervalo de ângulos 

para desenho do cinto 
  X 

Desenho da faixa sobre o cinto  X  

No que tange à implementação propriamente dita, propôs-se um método para a identificação 

da utilização do cinto de segurança que pode ser decomposto essencialmente em duas etapas: 

1) Identificação de objetos de interesse no vídeo – Inicialmente um frame de referência é 

selecionado de forma manual para servir como background da cena. O passo seguinte é a 

extração dos frames do vídeo, buscando por objetos que caracterizem um automóvel. 

Caso um automóvel seja encontrado desenha-se uma Bounding Box ao redor do mesmo e 

procede-se com a etapa 2, caso nenhum automóvel seja identificado, retorna-se ao passo 

de extração dos frames. O fluxograma da etapa 1 está demonstrado na Figura 22 (a); 

2) Separação do condutor e identificação do cinto de segurança – Quando o automóvel 

atinge determinado ponto na imagem, procede-se com a rescalonamento do mesmo em 



62 

 

50%, separação do condutor e aplicação do algoritmo que fará a busca pelo cinto de 

segurança. O algoritmo que detecta o cinto é composto 4 passos: 1) conversão para 

escala de cinza; 2) aplicação de Canny; 3) detecção de bordas através do algoritmo 

hough lines; 4) verificação da existência de linhas retas dentro do intervalo de ângulos 

determinado. O fluxograma é apresentado na Figura 22 (b); 

 

Figura 22. Fluxograma do Método Proposto: (a) Identificação do Automóvel; (b) Identificação do 

Cinto de Segurança. 

 

Na sequência serão detalhados os procedimentos técnicos adotados na etapa de identificação 

de objetos de interesse (automóveis), e na etapa de separação do condutor e identificação do cinto 

de segurança. 

4.1 IDENTIFICAÇÃO DE OBJETOS DE INTERESSE NO VÍDEO 

O algoritmo utilizado para a detecção dos veículos é baseado nas técnicas de limiarização, 

aplicação de máscara e subtração de imagens. Para a extração do background, inicialmente é 

aplicado um algoritmo de limiarização em um frame do vídeo que não contenha nenhum veículo, 

chamado frame de referência, conforme demonstrado na subseção 2.3.1 deste trabalho.  

O segundo passo consiste no processo de aplicação de uma máscara na imagem. O objetivo 

é separar a parte da imagem onde os veículos trafegam do resto da mesma, no sentido de minimizar 

o número de pixels que participarão das operações matemáticas posteriores e evitar a detecção de 

objetos em movimento fora da pista.  
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Uma vez separado o background, as etapas para a detecção dos objetos de interesse são 

mostradas na Figura 23: o vídeo foi colocado como entrada no software, para que seja feita a 

extração dos frames (23a). Para cada frame posterior foi aplicada a mesma técnica de limiarização 

utilizada no frame de referência. A imagem resultante pode apresentar ruídos provenientes de 

pequenas diferenças de luminosidade e reflexo de luz, conforme destacado na Figura 23 (b) através 

de círculos alaranjados. Para eliminar esses ruídos foi aplicado um processo de filtragem através de 

operações morfológicas de erosão e abertura com a finalidade de remover pontos isolados e objetos 

que são pequenos demais para representar um automóvel. 

A filtragem é seguida por uma subtração entre o frame atual e a própria imagem do 

background (23c). O último passo é a aplicação de um algoritmo de fechamento na imagem 

 

Figura 23. Extração de Objetos da Imagem: (a) Imagem Normal; (b) Imagem após Limiarização; 

(c) Resultado da Subtração; (d) Morfologia Matemática: Fechamento 
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resultante da subtração (23d), no sentido de preencher ou fechar eventuais espaços vazios nas 

extremidades dos automóveis detectados. 

Os fatores ambientais representam um problema recorrente na VC e normalmente é 

necessário utilizar métodos de atualização dinâmica do frame de referência e respectivo valor de 

limiarização. No presente trabalho não foram feitos tratamentos para lidar com os fatores 

ambientais supracitados, considerando-se somente as condições encontradas durante o intervalo de 

tempo em que ocorreu a filmagem. 

Para a detecção dos objetos de interesse, criou-se um algoritmo que varre a imagem 

resultante da subtração procurando por conjuntos de pixels com valor igual a 1. Os pixels que 

representam os limites de coordenadas x e y desses objetos de interesse são marcados e então 

utilizados na imagem original para o desenho da Bounding Box, conforme Figura 24, onde os 

automóveis são destacados por um retângulo vermelho. O Quadro 8 mostra o algoritmo criado para 

esta finalidade. 

 

Figura 24. Identificação do Automóvel em duas imagens distintas.  
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Quadro 8. Algoritmo para a identificação de automóveis na imagem. 

1) Obtém imagem limiarizada; 

2) Subtrai imagem obtida do frame de referência; 

3) Procura por conjuntos de pixels brancos em cada pista com tamanho suficiente para representar um 

automóvel; 

4) Marca os pixels limítrofes para altura e largura; 

5) Obtém as coordenadas destes pixels; 

6) Desenha a Bounding Box sobre estas coordenadas na imagem original.  

Uma vez que o automóvel foi identificado na imagem e destacado através de uma Bounding 

Box, passa-se para a etapa seguinte onde ocorrerá a separação do condutor e identificação do cinto 

de segurança. Os procedimentos e algoritmos utilizados para esta etapa serão explanados na 

próxima sessão. 

4.2  SEPARAÇÃO DO CONDUTOR E IDENTIFICAÇÃO DO CINTO DE 

SEGURANÇA 

 O passo inicial para a identificação do cinto de segurança consiste separação do condutor do 

automóvel. O objetivo é diminuir a quantidade de pixels a ser considerada e minimizar os erros de 

detecção. A separação do condutor foi baseada na proporcionalidade de determinados aspectos da 

imagem (distância em pixels entre o início e final da bounding box, distância entre a placa e o final 

da bounding box e largura da bounding box),  adaptando o procedimento demonstrado em Guo et al. 

(2011) e ilustrado na Figura 25. 

O algoritmo de identificação do cinto de segurança foi baseado nos trabalhos de Audet, 

(2011), que define um procedimento para a identificação de linhas retas em imagens com a 

utilização da Transformada de Hough.  
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Figura 25. Identificação do Automóvel e Motorista: (a) Bounding Box destacando o automóvel;  

(b) Reescalonamento do automóvel em 50% e destaque do motorista. 

 O resultado do procedimento está demonstrado na Figura 26: uma vez que a imagem 

contendo o condutor está destacada (a), procede-se com a transformação para escala de cinza (b), 

visando facilitar a detecção das bordas através do algoritmo de Canny. Uma vez que as bordas estão 

destacadas, passa-se para a detecção do cinto de segurança através da transformada de Hough. A 

implementação foi feita de forma a destacar o cinto de segurança através de linhas vermelhas que 

cortam duas margens da imagem (c).  

 

  

  

Figura 26. Detecção do Cinto de Segurança: (a) Imagem original; (b) 

Conversão para escala de cinza; (c) Aplicação de Canny e Hough 

Lines. 
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Figura 27. (a), (b), (c) e (d) Resultado em diferentes imagens 

A Figura 27 mostra diferentes imagens de condutores e o consequente resultado da aplicação 

do mesmo algoritmo. Nas imagens dos condutores, o cinto de segurança pode ser visualizado como 

uma faixa em diagonal em determinado ângulo com a margem inferior das mesmas. Durante os 

testes realizados, verificou-se que o ângulo variou entre 48º e 70º. Com base nesta informação, a 

solução desenvolvida foi adaptada para que somente linhas retas contidas neste intervalo de ângulos 

sejam aceitas como sendo o cinto de segurança. Esta medida minimizou a detecção de retas 

existentes na imagem que pudessem gerar falsos positivos. 

4.3 CONSIDERAÇÕES 

Neste capítulo foi descrito em detalhes o método proposto para a identificação da utilização 

do cinto de segurança e sua implementação em um sistema computacional. A utilização das 

bibliotecas JavaCV e Jai facilitou em muito o desenvolvimento da solução, pois além de já possuir 

implementações padrão de diversos algoritmos de VC e PDI, permitiu a análise da viabilidade da 

aplicação destes algoritmos em problemas específicos sem o ônus de uma implementação ad hoc. 

Outro aspecto positivo na utilização das bibliotecas é a possibilidade de, quando mais de uma trazia 
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implementações do mesmo algoritmo, comparar os resultados tanto em qualidade quanto em 

performance. 

No capítulo seguinte serão descritos resultados obtidos com os procedimentos adotados na 

etapa de experimentação do trabalho, destacando-se comparação dos resultados do protótipo e da 

avaliação humana.  
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5   RESULTADOS  

Para que se pudesse desenvolver, testar e avaliar o método proposto neste trabalho houve a 

necessidade de se montar uma base contendo imagens de automóveis e seus condutores, utilizando 

ou não o cinto de segurança. Baseado nesta situação foi executada uma captura em vídeo de alta 

resolução (1280x720) onde se registrou um total de 150 automóveis. A captura seguiu um mesmo 

cenário com o horário, a iluminação e as condições meteorológicas consideradas adequadas pelos 

autores depois de diversos testes feitos com imagens individuais. Os critérios considerados foram: 

livre de condições de chuva, nebulosidade e com o sol posicionado em local que não incidisse 

diretamente sobre a lente da câmera. 

 Uma vez selecionadas as 150 imagens de automóveis, passou-se para a etapa de geração de 

dados Ground Truth, onde cada imagem foi analisada qualitativamente pelos autores de forma a 

identificar se o condutor estava utilizando ou não o cinto de segurança ou se a utilização do cinto 

era imperceptível devido a algum fator externo. Foram identificadas 109 imagens onde o condutor 

do automóvel estava usando o cinto de segurança, 8 imagens onde o condutor não estava usando o 

cinto de segurança e 33 imagens onde o interior do automóvel não era visível, impossibilitando a 

identificação, conforme ilustrado no Gráfico 1.   

 

 Gráfico 1. Resultados GT. 
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 Para efeitos de comparação, buscou-se ainda obter um conjunto de resultados da percepção 

do cinto de segurança através de testes com uma população humana, no sentido de simular a 

atuação de um agente humano de fiscalização de trânsito. Foi então desenvolvido um software 

utilizando a plataforma Java em combinação com o banco de dados MySQL exclusivamente para 

esta finalidade, conforme ilustrado na Figura 28.  

 

Figura 28. Avaliação humana: (a) Termo de consentimento livre e esclarecido; (b) e (c) 

Automóveis destacados com as opções de visualização de cinto na parte de baixo da tela; (d) 

Visualização dos resultados. 

O funcionamento do software ocorreu da seguinte forma: inicialmente cada participante 

deveria se identificar através de seu nome e email para em seguida ser informado sobre os objetivos 

da pesquisa e receber instruções de como proceder (Figura 28a). Na etapa seguinte, eram mostradas 

150 imagens de automóveis, sendo que cada participante dispunha de 5 segundos para visualização 

de cada imagem e escolha da opção de acordo com sua percepção: a) Com cinto de segurança; b) 
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Sem cinto de segurança; ou c) Imperceptível. Se ao final dos 5 segundos nenhuma opção fosse 

selecionada, a imagem era considerada como imperceptível e o software passava automaticamente 

para a próxima (Figuras 28 b e c). Ao final era permitido ao participante a visualização de seus 

resultados, separados de acordo com a opção selecionada (Figura 28d).  

Através da utilização desse software, foi possível a geração de uma base de dados contendo 

os resultados da avaliação humana e posterior comparação destes resultados com as identificações 

feitas pelo protótipo de software, conforme apresentado nas seções a seguir. 

5.1 AVALIAÇÃO HUMANA 
 

Nesta seção serão apresentados os resultados quantitativos obtidos através da avaliação 

humana realizada com o software descrito na seção anterior e os procedimentos utilizados para a 

tabulação e filtragem destes dados. 

De um total de 80 participantes convidados, 41 responderam o teste sendo que nem todos os 

participantes avaliaram todas as imagens. Para as 150 imagens utilizadas no teste totalizaram-se 

5099 respostas, o que resulta em uma média de 34 respostas para cada imagem, com desvio padrão 

de 2.28. Um dos resultados obtidos com estes experimentos foi a identificação de quatro fatores que 

dificultam ou impedem a identificação do cinto de segurança, conforme demonstrado na Figura 29. 

São eles:  

a) o condutor está com uma camisa da mesma cor do cinto, o que prejudica a visualização do 

mesmo;  

b) o interior do automóvel não é visível, podendo esta ser ocasionado pela velocidade do 

veículo;  

c) o automóvel possui vidro reflexivo ou insulfilm, o que pode inviabilizar a identificação da 

figura do condutor devido ao baixo contraste no interior do veículo; 

d) o condutor do automóvel está usando uma camisa com símbolos que podem confundir o 

sistema e gerar um falso positivo, como por exemplo, uma camisa de cor clara com uma 

faixa transversal de cor mais escura na mesma direção do cinto de segurança.  
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Figura 29. Duas imagens onde a percepção do cinto de segurança não foi possível: (a) insulfilm; 

(b) interior do automóvel não visível. 

 Ao se analisar as respostas da população humana e combiná-las com os dados da avaliação 

GT, foram obtidos os seguintes resultados, ilustrados no Gráfico 2: 

a) Nas imagens onde o condutor estava com cinto, o percentual de acertos da população 

humana foi de 86.87%. O percentual de falsos negativos, ou seja, imagens onde o 

condutor estava usando o cinto, mas a população errou na identificação foi de 13.13%; 

b) Nas imagens onde o condutor não estava usando o cinto ou a identificação do mesmo era 

imperceptível, o percentual de acertos da população humana foi de 91.18%. O percentual 

de falsos positivos, ou seja, imagens onde o condutor não estava usando o cinto ou sua 

percepção não era possível e ainda assim a população afirmou que o identificou, foi de 

8.82%; 
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Gráfico 2. Resultados da Avaliação Humana. 

Os resultados obtidos mostram que, em condições reais de trânsito onde se dispõe de poucos 

segundos para tomar uma decisão, mesmo a avaliação humana está sujeita a erros. 

5.2 RESULTADOS DO PROTÓTIPO 
 

Depois de obtidos os resultados com a população humana, passou-se para a aplicação do 

protótipo de software nos vídeos capturados e comparação com os dados GT. Com a finalidade de 

racionalizar os resultados do experimento de acordo com a distribuição binomial, onde se reduz 

universo de possibilidades para sucesso ou fracasso (HUBELE; MONTGOMERY e RUNGER, 

2004), foram eliminados da amostra os casos onde, segundo os dados GT, a identificação do cinto 

de segurança não foi possível e onde o condutor não estava utilizando o mesmo. Os 109 casos 

restantes, onde a avaliação GT indicou a utilização do cinto de segurança, foram então submetidos 

ao protótipo para avaliar o sucesso ou fracasso na detecção do mesmo. 

Verificou-se que o protótipo obteve sucesso (concordando com os dados GT) em 93 

imagens onde o condutor estaria com cinto, totalizando 85.32% do montante. Os resultados são 

destacados no Gráfico 3 onde é mostrada a comparação dos resultados do protótipo com os dados 

GT em totais de imagens. 
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 Gráfico 3. Comparação entre os dados GT e do protótipo. 

 A próxima etapa foi a de comparação entre os resultados do protótipo e da avaliação 

humana, considerando somente as 109 imagens onde os dados GT indicaram o uso do cinto de 

segurança. Os percentuais de acerto de cada um são mostrados no Gráfico 4. 

 

Gráfico 4. Resultados do protótipo e da avaliação humana. 

Analisando-se os resultados mostrados no Gráfico 4, pode-se perceber que a diferença entre 

o percentual de acertos obtido com a avaliação humana, simulando a ação de um agente de 
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percentual, mostrando a viabilidade da utilização da VC e do método apresentado neste trabalho 

para a identificação do uso do cinto de segurança. 

O protótipo cometeu erro na identificação do cinto de segurança em 16 casos onde se 

percebeu a existência do mesmo através da avaliação GT. Uma análise detalhada destas imagens 

sugere que a detecção do cinto não é realizada quando o algoritmo de Canny não é preciso na 

detecção das bordas ou ainda quando a reta formada pelo cinto de segurança não atinge o tamanho 

mínimo necessário. Dois casos são demonstrados nas Figuras 30a e 30b.  

Outro fenômeno que prejudicou a identificação do cinto é ocasionado em veículos de cor 

clara quando o sol incide diretamente sobre eles e a luz é refletida para a câmera, ocasionando a 

saturação dos pixels (fenômeno comumente conhecido como glare). Este tipo de situação prejudica 

o processo de subtração das imagens, e consequentemente o destaque do automóvel e separação do 

condutor, impedindo a correta identificação do cinto.  

 

Figura 30. Situações onde o protótipo não identificou corretamente o cinto: (a) e (b) Canny 

ineficiente na detecção de bordas; (c) Glare; (d) Automóvel com proporções incomuns. 
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Finalmente, percebeu-se que existem automóveis onde o algoritmo de separação do 

condutor não é eficiente, pois as proporcionalidades não são as mesmas da maioria dos automóveis. 

Os problemas ocasionados pelo glare e pela proporcionalidade são visíveis nas Figuras 30c e 30d, 

respectivamente. 

Esta seção apresentou a comparação quantitativa entre os resultados obtidos com a utilização 

do protótipo, evidenciando e justificando os casos onde o mesmo não foi preciso na identificação do 

cinto. Na seção a seguir serão apresentadas as conclusões obtidas com a realização do trabalho, bem 

como as contribuições do mesmo e sugestões para trabalhos futuros. 
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6  CONCLUSÕES 

 Cada vez é maior o número de veículos nas estradas e uma das implicações diretas desse 

fato é o aumento no número de acidentes e de mortes no trânsito. As estratégias e mecanismos 

utilizados atualmente para fiscalização e controle já não conseguem atender a demanda existente e 

por este motivo alternativas devem ser propostas. O campo dos ITS tem como um de seus objetivos 

a pesquisa de tais alternativas e a computação, mais especificamente a VC, tem demonstrado que 

pode representar uma opção viável. 

 Estatisticamente, um dos fatores mais significativos na prevenção de mortes nos acidentes 

de trânsito é a utilização do cinto de segurança, podendo reduzir em até 50% o risco de morte em 

alguns casos. A implementação de leis de apoio têm demonstrado eficiência no aumento dos índices 

de utilização dos mesmos, entretanto, uma fiscalização mais rigorosa tende a aumentar ainda mais 

esses índices e consequentemente reduzir o número de mortes nos acidentes. Este motivo, por si só, 

torna relevante o desenvolvimento de uma solução computacional que permita a fiscalização desse 

aspecto particular.  

Com base no exposto acima, o objetivo principal deste trabalho foi pesquisar um método 

que, através de algoritmos de VC, pudesse preencher essa lacuna existente nos mecanismos 

tradicionais de fiscalização e controle de trânsito, através da automatização da identificação do cinto 

de segurança nos condutores de automóveis. 

Para cumprir com os objetivos estabelecidos para o trabalho, a primeira etapa foi a 

realização da revisão sistemática da literatura, onde se pode identificar quais técnicas 

computacionais vêm sendo empregadas na resolução de problemas semelhantes ao do trabalho em 

questão e utilizá-las no desenvolvimento do protótipo de software, conforme os objetivos 

específicos 1 e 5. A mesma revisão sistemática mostrou ainda que existem poucos trabalhos 

relacionados diretamente ao tema identificação do cinto de segurança, o que evidencia uma questão 

em aberto para pesquisa. 

Foram feitos dois conjuntos de gravações de vídeos contendo cenas reais de trânsito durante 

o período diurno. No primeiro conjunto de vídeos foi utilizada uma câmera fotográfica H50 da 

Sony, que permitia a resolução máxima de 640 x 480 e no segundo conjunto foi utilizada uma 

câmera Q200 da Samsung, com resolução de 1280 x 720. As gravações foram feitas com ambas as 
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câmeras nos mesmos locais e com praticamente as mesmas condições de iluminação: livre de 

condições de chuva e nebulosidade e com o sol posicionado em local que não incidisse diretamente 

sobre a lente da câmera de manhã, ao meio dia e a tarde. Os resultados foram expressivamente 

melhores com a utilização da câmera com maior resolução e por este motivo, o primeiro conjunto 

de vídeos foi descartado em detrimento do segundo. A obtenção desses vídeos está relacionada ao 

cumprimento do objetivo específico 2. 

Dos vídeos foram extraídas 150 imagens contendo três casos específicos: condutor com 

cinto de segurança, condutor sem cinto de segurança e imperceptível. Cada imagem foi avaliada 

individualmente objetivando gerar os dados Ground Truth para comparação posterior com os 

resultados obtidos pelo protótipo.  

Buscou-se ainda gerar um conjunto de resultados através da avaliação humana, no sentido 

de avaliar o desempenho do protótipo em comparação com o desempenho de um agente humano, 

visto que atualmente essa é a maneira através da qual a utilização do cinto é fiscalizada. Para esta 

finalidade, criou-se uma aplicação web que permitia a avaliação de cada imagem individualmente, 

resultando em um total de 5099 respostas para as 150 imagens, com uma média de 33,9 respostas 

por imagem. O conjunto de imagens e o resultado da avaliação humana estão disponíveis para a 

comunidade científica livremente na URL: http://crfranco.blogspot.com.br/2012/10/mca.html. Este 

resultado está relacionado com o objetivo específico 3. 

 Uma análise qualitativa das imagens detectou que em algumas situações não é possível a 

percepção da utilização do cinto de segurança, mesmo quando as imagens eram submetidas à 

avaliação humana. Nestas situações (automóvel com vidros reflexivos, insulfilm no para brisa, 

condutor usando camisa da mesma cor do cinto ou contendo símbolos que pareçam com o cinto), 

acredita-se que a solução não depende de fatores computacionais, mas sim de legislações e 

padronizações adequadas dos modelos de cinto de segurança e de características dos próprios 

automóveis. Esse resultado está relacionado ao objetivo específico número 4. 

Os testes realizados com o protótipo, referentes ao objetivo específico 6, mostraram uma 

margem de erro de pouco mais de 10 pontos percentuais em comparação com os dados Ground 

Truth e de pouco mais de 1 ponto percentual em comparação com os dados da avaliação humana. 

Como o objetivo principal do protótipo é funcionar como uma ferramenta auxiliar na detecção da 

utilização do cinto de segurança, onde somente os casos onde o cinto não foi identificado seriam 
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fiscalizados através de outros mecanismos, os resultados são promissores, pois a identificação 

ocorreu de forma precisa em 85.32% dos casos.  

Com a obtenção destes resultados, o objetivo geral do trabalho foi atingido, uma vez que se 

provou possível a identificação da utilização do cinto de segurança em condutores de automóveis 

através da VC. Os resultados ainda comprovam a hipótese H1, definida no item 1.1.1 deste trabalho. 

6.1 CONTRIBUIÇÕES DA PESQUISA 

A principal contribuição do trabalho foi o desenvolvimento de um método que, através da 

aplicação de um conjunto de algoritmos de PDI e VC, permite a identificação da utilização do cinto 

de segurança em condutores de automóveis em vídeos contendo cenas reais de trânsito. 

Outra contribuição do trabalho foi a disponibilização de uma base contendo imagens de 

condutores com cinto, sem cinto e onde a situação do condutor em relação ao cinto é imperceptível,  

acompanhada de dados Ground Truth obtidos através da avaliação humana. A disponibilização de 

tal conjunto de dados contribuirá para a realização de trabalhos semelhantes ou mesmo para 

possíveis extensões deste trabalho.  

Pode ainda ser destacada como uma contribuição, a revisão sistemática da literatura, que 

mostra quais as principais questões atualmente apontadas no campo dos ITS, bem como as técnicas 

computacionais que vêm sendo utilizadas para atacar tais questões. Os resultados da pesquisa 

podem ser utilizados por outros pesquisadores com trabalhos relacionados aos ITS. 

Por fim, esta pesquisa também gerou uma publicação em evento e a premiação de melhor 

trabalho na sua categoria, conforme segue: 

FRANCO, C.R.; KUEHLKAMP, A.; COMUNELLO, E. Identificação da Utilização de Cinto de 

Segurança em Condutores de Automóveis Através de Visão Computacional e Redes Bayesianas. In: 

COMPUTER ON THE BEACH 2012. Florianópolis, 23 a 25 de março de 2012. Anais...São José: 

Meio magnético. p. 291-292. 
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6.2 TRABALHOS FUTUROS 

Com os resultados obtidos é possível identificar alguns aspectos particulares que podem 

apresentar melhorias na solução proposta, aumentando assim a precisão na detecção do cinto de 

segurança. São elas: 

 Uma análise qualitativa dos frames resultantes do processamento também revelou 

que em diversos casos de não detecção, esta foi ocasionada pela qualidade das 

imagens. A utilização de uma câmera que possibilite imagens com resoluções 

maiores do que a empregada nos testes aumentaria a percepção de detalhes no 

interior do automóvel; 

 A identificação ou não do cinto de segurança é consequência direta do algoritmo de 

detecção de retas e semi-retas baseado na Transformada de Hough. Considerando-se 

que neste experimento foi utilizada a implementação padrão da biblioteca JavaCV, 

com um parâmetro estático para o tamanho das retas, uma adaptação nesta 

implementação pode melhorar os resultados. Tal situação é demonstrada em 

Aggarwal e Karl (2006), tendo como revés o custo adicional da criação de uma 

implementação ad-hoc da função; 

 O tratamento das diferenças de luminosidade de forma dinâmica, através de 

threshold adaptativo pode deixar a detecção de background completamente 

automatizada e, consequentemente, tornar o sistema mais flexível e adaptável. Kim e 

Kim (2003) tratam este problema; 

 As sombras resultantes da posição do sol durante a gravação do vídeo podem influir 

no tamanho do objeto de interesse identificado como um automóvel e 

consequentemente prejudicar a separação do condutor. Garcia e Rodriguez (2010) 

apresentam uma possível solução para esta situação; 

 A saturação dos pixels prejudica o desenho da Bounding Box e consequentemente, a 

separação do condutor. Sugere-se a pesquisa de algoritmos anti-glare para aplicação 

nas imagens com o objetivo de minimizar este problema; 
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 No caso de dois veículos estarem muito próximos, existe a possibilidade de o 

algoritmo de detecção de veículos não perceber a existência de dois objetos, dada a 

ocorrência de oclusão. Liu e Jie (2005) relatam e tratam dificuldades relacionadas a 

oclusão; e 

 Sugere-se por fim, a melhoria do algoritmo de detecção de automóveis ou mesmo a 

implementação do protótipo em outra linguagem de programação, de forma a 

permitir a utilização do sistema em situações de tempo real. 
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APÊNDICE A – Protocolo de Revisão Sistemática da Literatura 
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PROTOCOLO DE REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA 
 

1. Objeto do estudo:  

Levantamento do estado da arte em monitoramento de tráfego através das técnicas de visão 

computacional, desde 2001. 

 

2. Perguntas de pesquisa: 

a. Quais as principais técnicas de visão computacional utilizadas em imagens para detecção 

de veículos em movimento? 

b. Quais as contribuições que a visão computacional apresenta para os Intelligent 

Transportation Systems (ITS)? 

c. Quais as técnicas de visão computacional que podem contribuir para o  reconhecimento de 

padrões específicos em imagens? 

d. Existem trabalhos correlatos que tratam especificamente da detecção do cinto de 

segurança? 

e. Quais as principais limitações na pesquisa atual? 

 

3. Processo de busca: 

a. Palavras-chave: traffic monitoring; vehicle detection; vehicle tracking; computer vision; 

machine vision, seatbelt detection, image processing, intelligent transportation systems; 

b. As palavras-chave deverão compor expressões de busca específicas para cada fonte. 

c. Fontes: Proceedings, journals, anais de conferências de relevância internacional e nacional, 

desde janeiro de 2001 até novembro de 2011. 

Mecanismo de busca Responsável 

sciencedirect.com Cristiano Roberto Franco 

ieeexplore.com Cristiano Roberto Franco 

portal.acm.org Cristiano Roberto Franco 

 

4. Critérios de inclusão: 

a. Relacionado a traffic monitoring baseado em processamento digital de imagens e/ou visão 

computacional; 

b. Relacionado a vehicle tracking baseado em processamento digital de imagens e/ou visão 

computacional; 

c. Relacionado a ITS baseado em processamento digital de imagens e/ou visão 

computacional; 

d. Relacionado à detecção de cinto de segurança baseado em processamento digital de 

imagens e/ou visão computacional; 

e. Utilização de câmeras estacionárias; 

f. Artigos publicados entre 01/01/2001 até 01/11/2011; 

g. Língua inglesa ou portuguesa; 
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h. Análise do título do trabalho; 

i. Análise do resumo do trabalho; 

 

 

5. Critérios de exclusão: 

a. Detecção e/ou rastreamento de veículos baseados em sensores (sensor-based);  

b. Monitoramento de tráfego feito com outra técnica que não inclua processamento de 

imagens/visão computacional; 

c. Utilização de câmeras móveis; 

d. Estudo não relacionado à visão computacional; 

e. Estudo não relacionado à vehicle tracking; 

f. Estudo não relacionado à traffic monitoring; 

g. Arquitetura não convencional para a aplicação; 

h. Resumo expandido. 

 

6. Processo de seleção de estudos primários: 

A tabulação dos resultados se dará da seguinte forma: 

a. Número de artigos candidatos por data e fonte; 

b. Número de artigos selecionados por relevância, data e fonte; 

c. Os estudos candidatos e selecionados serão escolhidos pelo pesquisador; 

d. As razões para cada aceitação ou rejeição deverão ser explicitadas. 

 

7. Reunião de dados 

Os dados a serem extraídos de cada artigo selecionado deverão ser: 

a. Fonte; 

b. Título; 

c. Ano de publicação; 

d. Autores; 

e. Critério para aceitação/exclusão do artigo; 

 

8. Análise dos dados 

Os dados deverão ser tabulados e ordenados por relevância e por ano; 
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APÊNDICE B – Resultado da Avaliação Humana 

  



 

 

Imagem Com cinto Percentual Sem cinto Percentual Imperceptível Percentual TOTAL 
esse20088.jpg 31 75.61% 0 0.00% 10 24.39% 41 

esse20351.jpg 28 75.68% 0 0.00% 9 24.32% 37 

esse20587.jpg 32 84.21% 0 0.00% 6 15.79% 38 

esse20993.jpg 31 83.78% 0 0.00% 6 16.22% 37 

esse21013.jpg 3 7.89% 0 0.00% 35 92.11% 38 

esse21092.jpg 34 87.18% 0 0.00% 5 12.82% 39 

esse21128.jpg 31 86.11% 0 0.00% 5 13.89% 36 

esse21162.jpg 33 86.84% 0 0.00% 5 13.16% 38 

esse21199.jpg 14 37.84% 6 16.22% 17 45.95% 37 

esse21312.jpg 28 77.78% 1 2.78% 7 19.44% 36 

esse21317.jpg 7 18.92% 1 2.70% 29 78.38% 37 

esse21385.jpg 5 13.51% 1 2.70% 31 83.78% 37 

esse21615.jpg 1 2.86% 1 2.86% 33 94.29% 35 

esse21723.jpg 0 0.00% 31 86.11% 5 13.89% 36 

esse21763.jpg 34 91.89% 1 2.70% 2 5.41% 37 

esse21860.jpg 29 82.86% 1 2.86% 5 14.29% 35 

esse21925.jpg 1 2.70% 1 2.70% 35 94.59% 37 

esse22043.jpg 0 0.00% 4 11.43% 31 88.57% 35 

esse22084.jpg 31 86.11% 1 2.78% 4 11.11% 36 

esse23238.jpg 32 88.89% 0 0.00% 4 11.11% 36 

esse23394.jpg 34 94.44% 0 0.00% 2 5.56% 36 

esse23518.jpg 14 38.89% 1 2.78% 21 58.33% 36 

esse23577.jpg 31 86.11% 1 2.78% 4 11.11% 36 

esse23864.jpg 0 0.00% 8 21.62% 29 78.38% 37 

esse24052.jpg 31 86.11% 1 2.78% 4 11.11% 36 

esse24147.jpg 2 5.71% 7 20.00% 26 74.29% 35 

esse24203.jpg 32 88.89% 2 5.56% 2 5.56% 36 

esse24449.jpg 32 88.89% 0 0.00% 4 11.11% 36 

esse24510.jpg 32 88.89% 0 0.00% 4 11.11% 36 



 

 

esse24548.jpg 33 89.19% 0 0.00% 4 10.81% 37 

esse24604.jpg 11 29.73% 3 8.11% 23 62.16% 37 

esse24641.jpg 33 94.29% 0 0.00% 2 5.71% 35 

esse24661.jpg 29 82.86% 1 2.86% 5 14.29% 35 

esse24686.jpg 2 5.41% 1 2.70% 34 91.89% 37 

esse24945.jpg 7 20.00% 0 0.00% 28 80.00% 35 

esse24999.jpg 30 83.33% 0 0.00% 6 16.67% 36 

esse25276.jpg 0 0.00% 0 0.00% 36 100.00% 36 

esse25572.jpg 31 91.18% 0 0.00% 3 8.82% 34 

esse26234.jpg 3 8.57% 16 45.71% 16 45.71% 35 

esse26380.jpg 28 80.00% 4 11.43% 3 8.57% 35 

esse26470.jpg 16 45.71% 2 5.71% 17 48.57% 35 

esse26605.jpg 6 17.14% 0 0.00% 29 82.86% 35 

esse27251.jpg 31 88.57% 0 0.00% 4 11.43% 35 

esse27323.jpg 19 52.78% 2 5.56% 15 41.67% 36 

esse27516.jpg 32 91.43% 0 0.00% 3 8.57% 35 

esse27704.jpg 31 91.18% 0 0.00% 3 8.82% 34 

esse27803.jpg 7 20.00% 0 0.00% 28 80.00% 35 

esse27986.jpg 22 61.11% 0 0.00% 14 38.89% 36 

esse28081.jpg 3 8.82% 0 0.00% 31 91.18% 34 

esse28141.jpg 29 80.56% 0 0.00% 7 19.44% 36 

esse28379.jpg 28 80.00% 0 0.00% 7 20.00% 35 

esse30123.jpg 23 67.65% 1 2.94% 10 29.41% 34 

esse30201.jpg 2 5.71% 0 0.00% 33 94.29% 35 

esse30422.jpg 32 91.43% 1 2.86% 2 5.71% 35 

esse30595.jpg 27 77.14% 0 0.00% 8 22.86% 35 

esse30601.jpg 11 30.56% 2 5.56% 23 63.89% 36 

esse30685.jpg 4 11.76% 1 2.94% 29 85.29% 34 

esse30702.jpg 26 74.29% 2 5.71% 7 20.00% 35 

esse30738.jpg 33 91.67% 0 0.00% 3 8.33% 36 

esse30798.jpg 24 68.57% 2 5.71% 9 25.71% 35 



 

 

esse30870.jpg 33 97.06% 0 0.00% 1 2.94% 34 

esse30908.jpg 32 91.43% 1 2.86% 2 5.71% 35 

esse31519.jpg 2 5.71% 0 0.00% 33 94.29% 35 

esse40450.jpg 31 88.57% 1 2.86% 3 8.57% 35 

esse40477.jpg 34 94.44% 0 0.00% 2 5.56% 36 

esse40547.jpg 12 35.29% 5 14.71% 17 50.00% 34 

esse40595.jpg 32 91.43% 1 2.86% 2 5.71% 35 

esse40698.jpg 32 91.43% 0 0.00% 3 8.57% 35 

esse40718.jpg 30 85.71% 1 2.86% 4 11.43% 35 

esse40750.jpg 2 5.71% 27 77.14% 6 17.14% 35 

esse40831.jpg 31 88.57% 0 0.00% 4 11.43% 35 

esse40891.jpg 30 85.71% 0 0.00% 5 14.29% 35 

esse40982.jpg 7 20.00% 2 5.71% 26 74.29% 35 

esse41521.jpg 32 91.43% 0 0.00% 3 8.57% 35 

esse41863.jpg 20 58.82% 1 2.94% 13 38.24% 34 

esse42082.jpg 31 91.18% 1 2.94% 2 5.88% 34 

esse42246.jpg 23 67.65% 2 5.88% 9 26.47% 34 

esse42284.jpg 33 97.06% 0 0.00% 1 2.94% 34 

esse42986.jpg 27 79.41% 1 2.94% 6 17.65% 34 

esse43247.jpg 32 94.12% 1 2.94% 1 2.94% 34 

esse43330.jpg 29 85.29% 1 2.94% 4 11.76% 34 

esse43374.jpg 31 91.18% 0 0.00% 3 8.82% 34 

esse43430.jpg 28 82.35% 0 0.00% 6 17.65% 34 

esse43466.jpg 32 91.43% 0 0.00% 3 8.57% 35 

esse43512.jpg 29 85.29% 0 0.00% 5 14.71% 34 

esse43513.jpg 31 93.94% 0 0.00% 2 6.06% 33 

esse43568.jpg 30 88.24% 0 0.00% 4 11.76% 34 

esse43615.jpg 31 91.18% 0 0.00% 3 8.82% 34 

esse43686.jpg 3 8.82% 6 17.65% 25 73.53% 34 

esse44317.jpg 31 91.18% 0 0.00% 3 8.82% 34 

esse44375.jpg 4 11.76% 15 44.12% 15 44.12% 34 



 

 

esse44501.jpg 15 42.86% 3 8.57% 17 48.57% 35 

esse44577.jpg 30 90.91% 0 0.00% 3 9.09% 33 

esse44771.jpg 32 94.12% 0 0.00% 2 5.88% 34 

esse44809.jpg 29 85.29% 0 0.00% 5 14.71% 34 

esse44812.jpg 2 5.71% 0 0.00% 33 94.29% 35 

ESSE50043.jpg 3 9.09% 1 3.03% 29 87.88% 33 

ESSE50627.jpg 10 29.41% 9 26.47% 15 44.12% 34 

ESSE50668.jpg 26 76.47% 0 0.00% 8 23.53% 34 

ESSE50770.jpg 2 5.88% 2 5.88% 30 88.24% 34 

ESSE50888.jpg 30 88.24% 0 0.00% 4 11.76% 34 

ESSE50966.jpg 31 91.18% 0 0.00% 3 8.82% 34 

ESSE51054.jpg 32 94.12% 0 0.00% 2 5.88% 34 

ESSE51063.jpg 33 97.06% 0 0.00% 1 2.94% 34 

ESSE51182.jpg 31 91.18% 0 0.00% 3 8.82% 34 

ESSE51213.jpg 32 91.43% 0 0.00% 3 8.57% 35 

ESSE51284.jpg 30 88.24% 0 0.00% 4 11.76% 34 

ESSE51434.jpg 31 96.88% 0 0.00% 1 3.13% 32 

ESSE51492.jpg 29 90.63% 0 0.00% 3 9.38% 32 

ESSE51838.jpg 30 93.75% 0 0.00% 2 6.25% 32 

ESSE51851.jpg 0 0.00% 1 3.13% 31 96.88% 32 

ESSE51877.jpg 0 0.00% 0 0.00% 32 100.00% 32 

ESSE51944.jpg 1 3.13% 7 21.88% 24 75.00% 32 

ESSE51999.jpg 28 87.50% 1 3.13% 3 9.38% 32 

ESSE52093.jpg 29 90.63% 0 0.00% 3 9.38% 32 

esse6255.jpg 29 90.63% 0 0.00% 3 9.38% 32 

esse6430.jpg 31 96.88% 0 0.00% 1 3.13% 32 

esse6658.jpg 4 12.50% 3 9.38% 25 78.13% 32 

esse6709.jpg 31 96.88% 0 0.00% 1 3.13% 32 

esse6735.jpg 30 93.75% 0 0.00% 2 6.25% 32 

esse6752.jpg 30 90.91% 0 0.00% 3 9.09% 33 

img10205.jpg 28 87.50% 0 0.00% 4 12.50% 32 



 

 

img10259.jpg 16 51.61% 2 6.45% 13 41.94% 31 

img10348.jpg 29 93.55% 0 0.00% 2 6.45% 31 

img10375.jpg 29 93.55% 0 0.00% 2 6.45% 31 

img10414.jpg 27 81.82% 4 12.12% 2 6.06% 33 

img10456.jpg 28 90.32% 1 3.23% 2 6.45% 31 

img10536.jpg 27 90.00% 1 3.33% 2 6.67% 30 

img10571.jpg 1 3.33% 2 6.67% 27 90.00% 30 

img10660.jpg 0 0.00% 16 51.61% 15 48.39% 31 

img10714.jpg 27 87.10% 3 9.68% 1 3.23% 31 

img11776.jpg 24 77.42% 1 3.23% 6 19.35% 31 

img11807.jpg 28 90.32% 0 0.00% 3 9.68% 31 

img11867.jpg 7 22.58% 2 6.45% 22 70.97% 31 

img11955.jpg 27 90.00% 0 0.00% 3 10.00% 30 

img12427.jpg 28 96.55% 0 0.00% 1 3.45% 29 

img12502.jpg 28 93.33% 0 0.00% 2 6.67% 30 

img12519.jpg 28 93.33% 0 0.00% 2 6.67% 30 

img12705.jpg 29 96.67% 0 0.00% 1 3.33% 30 

img13375.jpg 27 90.00% 1 3.33% 2 6.67% 30 

img13392.jpg 12 40.00% 6 20.00% 12 40.00% 30 

img13468.jpg 29 96.67% 0 0.00% 1 3.33% 30 

img13476.jpg 8 25.81% 0 0.00% 23 74.19% 31 

img13722.jpg 19 61.29% 0 0.00% 12 38.71% 31 

img13970.jpg 26 89.66% 0 0.00% 3 10.34% 29 

img14068.jpg 28 96.55% 0 0.00% 1 3.45% 29 

img14249.jpg 25 83.33% 1 3.33% 4 13.33% 30 

img14342.jpg 27 90.00% 2 6.67% 1 3.33% 30 

img14908.jpg 27 90.00% 0 0.00% 3 10.00% 30 

img15322.jpg 29 96.67% 0 0.00% 1 3.33% 30 

       
5099.000 

 


