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Motivação Objetivo

Conclusão Continuidade

Atualmente as políticas existentes de tempo de passagem para 
pedestres não são mais suficientes para acompanhar a evolução 
das metrópoles em direção ao conceito de cidades inteligentes.  De 
um lado, a política de tempo fixo não considera as demandas em 
tempo real da travessia, fazendo com que possa haver 
desnecessária espera, seja por parte dos veículos, seja por parte 
dos pedestres. Por outro lado, a botoeira, além de, em muitas 
vezes, não ter o seu acesso facilitado para pessoas com 
necessidades especiais, também está sujeita ao natural desgaste 
mecânico, intempéries climáticas, vandalismos e falta de 
manutenção, tornando, assim, o seu uso impossibilitado ou ineficaz. 

Este trabalho busca caminhar em direção a uma solução para o 
problema exposto a partir do estudo de técnicas de Visão 
Computacional e posterior desenvolvimento de softwares e/ou 
algoritmos, por meio de ferramentas como o OpenCV, capazes de 
reconhecer e categorizar diferentes faixas de travessias e perfis de 
pedestres a partir de vídeos e imagens. Desta forma, este algoritmo 
poderá ser incorporado a diferentes sistemas que consumirão as 
informações geradas, possibilitando um melhor cálculo do tempo de 
passagem segundo a demanda em tempo real.

Ao longo do projeto, foi percebido que a identificação da faixa de 

pedestres traria uma contribuição mais rápida e com maior impacto 

do que a criação do perfil de pedestres, em um primeiro momento. 

Isso acontece pois ao identificar a área de travessia, é possível 

então analisar a densidade de ocupação nela, bem como a 

velocidade de travessia dos pedestres. Conforme as imagens reais 

de cruzamentos em São Paulo foram recebidas, percebeu-se que as 

condições de ambiente eram limitantes para a identificação dos 

elementos na figura. Assim, ao invés de tentarmos identificar os 

detalhes de cada pedestre, seria mais relevante caracterizar uma 

grande área de interesse, que é a faixa de pedestres.

O projeto, ainda que não finalizado, conseguiu desenvolver uma 

base a partir da qual é possível avançar em direção ao objetivo 

final. É possível seguir em outros cinco passos:

1. Melhora das especificações da coleta de imagens, fazendo com 

que as câmeras fossem posicionadas de modo específico para 

maximizar a efetividade da leitura das imagens pelo 

computador, bem como melhorar a resolução das imagens 

recebidas

2. Melhoria dos parâmetros de tratamento das imagens e vídeos 

para uma melhor aderência a uma maior gama de casos

3. Avaliar a densidade de pessoas em uma faixa e a sua velocidade 

de travessia até o final dela

4. Enviar os dados para um controle semafórico e analisar a sua 

melhora a  partir das novas informações

5. Partir para a identificação de pedestres e sua classificação, 

fazendo com que o controle semafórico seja de fato ajustado em 

tempo real de acordo com a demanda instantânea.

Resultados
Diferentes abordagens foram testadas e a que mostrou melhores resultados 

envolvia a delimitação de formas poligonais, a partir de diversas etapas de 

tratamento de imagem e eliminação de ruídos e marcações indesejadas.

Conforme ilustrado, todos os ruídos são eliminados após todas as etapas. No 

entanto, nestas etapas também são eliminadas faixas que seriam de interesse.

Este menor número de identificações não compromete o sucesso do algoritmo, 

contanto que as presentes tenham sido identificadas corretamente e em 

quantidade suficiente para que a próxima etapa de construção da área de 

armazenamento de pedestres seja desenvolvida em sua totalidade.


