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RESUMO  

A mobilidade urbana sempre foi parâmetro na qualidade de vida do homem. Atualmente com o 

crescimento dos grandes centros, diversos problemas relacionados a este fato começaram a surgir. O 

mal planejamento das vias públicas no sentido de garantir a melhor fluidez no tráfego, pode resultar 

em engarrafamentos, travamentos e lentidão nas vias, fatores que influenciam na qualidade de vida 

das pessoas e também trazem prejuízos para a economia. Para ser administrado, o tráfego veicular 

carece de estudos constantes a fim de acompanhar o seu crescimento e melhor direcionar as 

mudanças para garantir uma melhor movimentação nas vias públicas. Baseamos nossa pesquisa em 

uma visão computacional, usando a linguagem C++ para o desenvolvimento do software. O usuário 

demarca uma área e coloca uma linha no vídeo, para que todos os veículos que passam por essa 

linha, sejam contados e classificados pelo software. 

PALAVRAS-CHAVE : Trânsito, câmera, vídeo, software, contagem, classificação, veículos, 
volumétrica, linguagem C++, Algoritmo Vibe. 

 

ABSTRACT 

Urban mobility has always parameter in man's quality of life. Currently the growth of large 
cities, many problems related to this fact began to emerge. Poor planning of public roads in 
the sense of ensuring better fluidity in traffic, can result in traffic jams, crashes and slowness 
in the roads, factors that influence the quality of life and also bring losses to the economy. To 
be administered, the vehicular traffic requires constant studies to monitor their growth and 
better target changes to ensure better movement on public roads. We base our research on a 
computer vision, using the C ++ language for software development. The user marks one area 
and put a line in the video, so that all vehicles that pass through this line, be counted and 
classified by the software. 

KEYWORDS: Traffic, Camera, Video, Software, Counting, Sorting, Vehicles, Volumetric, 
Language C ++, Vibe Algorithm. 
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INTRODUÇÃO  

 “As regiões metropolitanas brasileiras vivem um pesadelo de difícil mensuração, que são os 

congestionamentos urbanos. Diante desse fato, a mobilidade deve passar a ser objeto de prioridade das 

administrações públicas, e é exatamente o que as quatro principais regiões metropolitanas brasileiras 

estão experimentando. Quando os congestionamentos do pico da manhã começam a se prolongar de 

maneira assustadora, podendo, em alguns anos, se encontrar com os picos da tarde, isso resulta em 

travamento dos principais corredores, com graves consequências para a qualidade de vida dos 

cidadãos, associadas a enormes prejuízos econômicos e sociais”  (PAULO TARSO VILELA DE 

RESENDE; 2009). Um dos indicadores de qualidade de vida é a mobilidade urbana. O crescimento 

das cidades, a facilidade de fabricação de veículos e acesso ao crédito para compra dos mesmos, tem 

aumentado o número acidentes, o engarrafamento e a lentidão devido ao fluxo de veículos em vias 

públicas. Para o governo melhor projetar as vias, dimensionar o tempo de parada nos semáforos entre 

outros fatores e com isso fornece melhorias na mobilidade, é necessário que ele tenha em mãos 

relatórios estatísticos que oriente na tomada de decisões. “O volume, a velocidade e a densidade são 

três características fundamentais dos aspectos dinâmicos do tráfego. A análise destes três elementos 

permite a avaliação global da fluidez do movimento geral de veículos” (Manual de estudos de 

tráfego; Publicação IPR – 723). 

Já existem diversas soluções no mercado: Laços Indutivos, Piezoeléctricos, Tubos Pneumáticos, 

Micro-ondas – Efeito Radar, Laser Scan, Infravermelho, Laços Virtuais entre outros (Rodrigo 

Martire, Ivan Kiyanitza; Contagem Volumétrica e Classificatória). Escolher qual método utilizar 

nesse processo requer a consideração de vários fatores entre eles: 

●       O custo de aquisição, implantação, operação e manutenção. 

●        A qualidade da classificação (classificar objetos conforme tipos). 

●       Modificações no ambiente. 

●        Durabilidade dos equipamentos empregados. 

 “As câmeras de vigilância já eram uma realidade em alguns países do Ocidente, mas somente 

após os ataques de 11 de setembro, nos Estados Unidos, é que a vigilância eletrônica tomou 

proporções de crescimentos estrondosos em boa parte do mundo” (Rafael Mendes Zainotte Pitzer; 

Câmeras de Vigilância – Um sistema de controle social). A utilização de um sistema que atue sobre 

uma infraestrutura já existente reduziria diversos tipos de gastos, além de reduzir as modificações no 

ambiente.  “De uma máquina que, inicialmente, realizava os cálculos matemáticos, o computador 

transformou-se num equipamento que, fundamentalmente, executa o processamento de dados em 
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entrada, processamento e saída” (PUC Rio de Janeiro; O computador: Evolução). A crescente 

quantidade de câmeras públicas juntamente com a redução do custo de processamento computacional, 

a utilização do processamento de imagens se torna uma opção cada vez mais atraente. O sistema 

proposto baseia se em um software que através de uma câmera ou arquivo de vídeo, permite ao 

operador definir áreas e linhas de contagem e com isso gerar um relatório contendo todos os objetos 

que por elas passarem.  

Grandes 
Regiões, 
Unidades 

da 
Federação 

Total de 
veículos 

Fabricados 
e 

emplacados 
no Brasil 
em 2014 

Mês Fabricação 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN 

   Sudeste    42.756.172 13171 91504 199546 353850 514638 665637 

 
 

JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

831984 994803 1171863 1362911 1544117 1753744 

Tabela 1 - Crescimento frota de veículos - Sudeste do Brasil 2014 (Denatran). 

O objetivo é possibilitar a contagem e classificação de veículos utilizando arquivos de vídeos, com o 

intuito de fornecer relatórios para auxilio em melhorias no controle do trânsito, bem como 

planejamento de novas vias. Utilizar o acervo de vídeos gravados em vias públicas, para que uma 

classificação volumétrica por meio de um software em 4 classes: 

 

• Moto, Pedestre ou Bicicleta 

• Veículo de Passeio 

• Ônibus / Caminhões 

• Carreta, Bi trem e outros maiores. 

 

“A implantação de um semáforo é uma decisão que acarreta impactos consideráveis, que podem 

vir a ser tanto positivos como negativos. Instalado corretamente, propicia a diminuição de acidentes e 

o maior conforto de veículos e pedestres. Entretanto, se for instalado num local em que sua presença é 

inadequada, causa aumento no número de paradas, do tempo de espera dos veículos e pedestres, do 

número de acidentes, além de implicar em gastos desnecessários de instalação, operação e 

manutenção” (Luis Vilanova; CRITÉRIOS PARA IMPLANTAÇÃO DE SEMÁF OROS). Os 

dados capturados permitirão melhor estudo sobre o fluxo veicular, e com isso ajudar na administração 

de vias públicas. 
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1 – METODOLOGIA 

O princípio de funcionamento da nossa solução consiste em armazenar o fundo da imagem (ausência 

de objetos a serem contados), e posteriormente comparar com os próximos quadros do vídeo. Devido 

às modificações na imagem resultada esta, pelos objetos em movimento, podemos os rastrear e com 

isso contabilizar. O desafio em utilizar esse método é que a própria mudança de luminosidade no 

decorrer do dia faz com que o frame de comparação armazenado fique desatualizado. A solução para 

essa incoerência é ir atualizando a imagem de fundo com o passar dos quadros do vídeo. Utilizamos 

um princípio de atualização da imagem referência baseado do algoritmo Vibe, que durante os testes 

atendeu as expectativas de performance e confiabilidade. 

O software de contagem necessita de um computador com o mínimo 2 GB de RAM, processador 

dual core ou superior, sistema operacional Windows xp ou mais recente. O suporte ao OpenGL é 

requerido. Recomendado: Placa de vídeo 256 MB. 

Arquivo de vídeo deve estar em container:  mp4, vai, km ou m4a (codec recomendado h.264). A 

captura do vídeo deve ser feita numa angulação que mais direcione para baixo, a fim de evitar que 

um veículo próximo ao outro seja contado como um único. 

 

Figura 1 - Posicionamento da câmera. 

Para que não ocorram interferências, não se devem ter obstáculos entre a câmera e a via sendo 

monitorada (cabos de energia, telefone, galhos de árvores etc.). Também não se deve fazer captura em 

locais onde tenha sombra balançando como, por exemplo, as criadas por arvores e outros objetos em 
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constante movimento, a fim de não atrapalhar o algoritmo que detecta o fundo da imagem. Não é 

recomendado que o vídeo tenha resolução maior que 1 Megapixel (aprox. 1280x720), por apresentar 

maior consumo de recursos e menor velocidade de contagem e classificação. O vídeo utilizado deve 

ter pouco ou nenhum ruído, não possuir mudanças constantes em iluminação, apresentando ausência 

de neblina ou fumaça. O sistema trabalha com paralelismo e por isso recomenda processadores com 

vários núcleos os melhores resultados ocorreram em processadores com 4 núcleos (não sendo testado 

com processadores com maior quantidade). Os parâmetros usados para classificação volumétrica 

variam muito por depender da distância em que a câmera está posicionada em relação a via, por isso 

estes valores são configurados para cada vídeo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Sob condições favoráveis contabilizamos 440 veículos numa via onde 443 passaram. Há uma 

dificuldade na hora de separar essa contagem em nas 4 classes, porem com a criação de uma 

interface que permita configuração mais amigável tornará isso melhor (trabalho sendo 
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desenvolvido). Em ambientes noturnos melhores resultados são obtidos em vídeos de locais com 

boa iluminação pública. Num vídeo com resolução de 1280 por 720p a 24fps (frames por 

segundo) analisado num computador com 8GB de RAM e processador i5-3570 (3.40 GHz), a 

contagem ocorreu 40% mais rápida que o vídeo, ou seja, 34 fps. Esses valores sofrem variação 

conforme a compressão do vídeo, a utilização de recursos por outros softwares e o tamanho das 

marcações das áreas de contagem. 

 

Resolução do vídeo Tempo de vídeo. Tempo contando. Total contado. Total Real 
1280x720 4 minutos 3 minutos 440 443 
640x480 4 minutos 1 minuto 439 443 

Tabela 2 - Estatística de Contagem. 

 
 

 
Imagem 1 - Área marcada pelo usuário. 
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Imagem 2 - A aplicação fazendo a contagem. 

 

Com base nos resultados, verificamos que o software tem potencial para contar e classificar veículos 

com poucos erros. O respeito a limitação implica na obtenção de melhores resultados. Vídeos de 

menor resolução (com boa qualidade) apresentam velocidade alta de contagem. Analisamos que o 

posicionamento da câmera é algo crucial para o funcionamento do sistema e que o incorreto 

posicionamento introduz erros na contagem e classificação. O respeito a distância entre a câmera e a 

via, a angulação correta permitiu obter resultados que satisfazem o objetivo do projeto. Foi verificado 

que câmeras que balançam (mal fixadas e sofrendo instabilidade provocada pelo vento), não permitem 

contagem satisfatória, sendo assim é necessário um estudo para melhor fixação do equipamento, 

protegendo-o desta intempérie que pode provocar alterações no processo de contagem. A detecção do 

fundo e a separação dos objetos que estão se movendo dependem diretamente da qualidade do vídeo 

usado na contagem. O alto uso de CPU é o indicador que o sistema de contagem está atuando com o 

máximo de seu potencial. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Dado aos resultados de contagem apresentados, conclui se que o software atende aos requisitos do 

nosso objetivo, porém há necessidade de melhorias na interface com o usuário para facilitar o uso do 

software por leigos. A velocidade de contagem e o uso de recursos estão aceitáveis devido à 

complexidade envolvida. A análise de vídeos consome bastantes recursos do computador (memória, 

processamento, uso do disco), entretanto a tecnologia atual já tem maturidade suficiente para atender 

essa demanda. O relatório contendo o momento e o tipo de veículo contado pode ser utilizado em 

outros softwares (Excel, por exemplo), e com isso amplia a gama de uso desses dados. Acreditamos 

que com o nosso contador haverá uma melhoria no planejamento de novas vias, e no controle de 

transito, fornecendo uma ótima contribuição social e econômica. Um trabalho futuro será classificar 

veículos em mais tipos, envolvendo outros algoritmos de classificação. 
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