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RESUMO 

SILVA, Rodrigo Adamshuk. Método de mapeamento por perspectiva inversa 
aplicado à determinação da distância de objetos em sistemas avançados de 
assistência ao condutor. 2017. 107 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia 
Elétrica) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Ponta Grossa, 2017.  

O problema de reconhecimento de objetos e características de rodovias está 
demandando cada vez mais atenção aos veículos automotivos em função da grande 
tendência em pesquisas em direção ao carro autônomo. Os sistemas avançados de 
auxílio ao condutor (ADAS – Advanced Driver Assistance System), são caracterizados 
pelo uso de sensores que possam assim identificar e classificar características do 
ambiente em que o veículo está inserido. Mecanismos de detecção e medição da 
distância de objetos a frente de um veículo são atualmente um requisito chave para 
que a implementação de funções como reconhecimento de sinalização, advertência à 
colisão, atenuação a colisão em pedestres entre outras. Para manter o veículo em um 
cenário de condução segura, é necessário identificar e medir a distância de objetos a 
sua frente. Desta forma, um sistema de câmera monocular para processamento de 
imagens está sendo aplicado em veículos com o propósito de identificar e determinar 
a distância de um objeto, o método de mapeamento por perspectiva inversa (IPM – 
Inverse Perspective Mapping) é uma solução implementável para realizar esta função. 
Neste trabalho foram realizados estudo, análise e implementação da aplicação do 
método do IPM com o objetivo de detectar o veículo e a distância à frente. Foram 
utilizadas ferramentas e estratégias para a validação experimental em um veículo real 
e uma análise estatística a fim de obter resultados comparativos para o cálculo da 
distância em diferentes horários do dia. Através dos resultados obtidos foi concluído 
que existem diferenças de valores nas distâncias detectadas em diferentes horários 
do dia. 

Palavras-chave: Processamento de imagens e vídeo. Visão computacional. 
Mapeamento por perspectiva inversa. Sistemas de assistência avançada ao 
condutor. Câmera monocular e medição da distância de objetos. 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

SILVA, Rodrigo Adamshuk. Inverse perspective mapping method applied to 
determine object distance in advanced driver assistance systems. 2017. 107 p. 
Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Federal University Technology - 
Paraná. Ponta Grossa, 2017.  

The problem of recognizing objects and characteristics of highways is demanding more 
and more attention to the automotive vehicles due to the great tendency in research 
towards the autonomous car. Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) are 
characterized by the use of sensors that can identify and classify characteristics of the 
environment in which the vehicle is inserted. Mechanisms for detecting and measuring 
the distance of objects in front of a vehicle are currently a key requirement for the 
implementation of functions such as signaling recognition, collision warning, collision 
mitigation in pedestrians and others. To keep the vehicle in a safe driving scenario, it 
is necessary to identify and measure the distance of objects in front of it. In this way, a 
monocular camera system for image processing is being applied in vehicles with the 
purpose of identifying and determining the distance of an object, the Inverse 
Perspective Mapping (IPM) method is an implementable solution to realize this 
function. In this work, a study, analysis and implementation of the IPM method were 
performed with the objective of detecting the vehicle and the distance ahead. Tools 
and strategies for a real vehicle experimental validation and a statistical analysis were 
used in order to obtain comparative results for calculating the distance at different times 
of the day. Through the obtained results it was concluded that there are differences of 
values in the distances detected at different times of the day. 

Keywords: Image and video processing. Computer vision. Reverse perspective 
mapping. Advanced driver assistance systems. Monocular camera and distance 
measurement of objects. 
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1 INTRODUÇÃO 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), todos os anos cerca de 

1,2 milhões de pessoas morrem em rodovias em todo mundo em decorrência de 

acidentes de trânsito, sendo uma das maiores causas de mortes no mundo. O relatório 

da OMS aponta que grande parte do número de mortes ocorreram em países de baixa 

e média renda, nos quais o rápido desenvolvimento econômico alavancou as vendas 

de veículos contribuindo para o aumento no número de acidentes de trânsito (WHO, 

2015). 

No Brasil os acidentes de trânsito são responsáveis pela morte de 

aproximadamente 43 mil pessoas todos os anos. Devido ao aumento na frota de 

veículos, esse número tende a aumentar (IPEA; PRF, 2015). 

Uma distribuição percentual das principais causas de acidentes em trânsito 

em rodovias federais no Brasil pode ser vista no Gráfico 1. Este gráfico relaciona os 

tipos de acidentes e para cada um deles o grau de fatalidade ocorrida. De acordo com 

a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a falta de atenção é responsável por 32,6% dos 

acidentes e 20,3% dos acidentes com vítimas fatais. Não guardar distância segura é 

responsável por causar cerca de 11,6% de todos os acidentes e 1,4% dos acidentes 

com mortes (IPEA; PRF, 2015). 

Com taxas crescentes de acidentes influenciadas pela distração, seja por 

desatenção, fadiga e outros fatores, a indústria automobilística carece de sistemas 

para auxiliar os condutores em situações de risco enquanto dirigem (SANTOS, 2015). 

 

Gráfico 1 - Principais causas de acidentes em rodovias brasileiras (Em %) 

 

Fonte: Relatório de Pesquisa (IPEA; PRF, 2015)  
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O Gráfico 2 apresenta os dados referentes ao tipo versus gravidade dos 

acidentes em rodovias federais brasileiras. Entre os mais comuns está a colisão 

frontal, causada principalmente pela desatenção, imprudência ou sonolência do 

condutor, e a qual se destaca com o maior índice de acidentes com vítimas fatais 

(33,7%). Destaca-se também, a colisão traseira com 29,2% de acidentes, como um 

dos tipos de acidentes com mais incidência. A colisão traseira está diretamente 

relacionada com a causa de não guardar distância segura do veículo à frente. Por 

isso, a necessidade de sistemas que calculem a distância entre os veículos, irá auxiliar 

e fará com que os números de acidentes causados por não guardar uma distância 

segura ou por falta de atenção, tendam a diminuir.  

 

Gráfico 2 - Distribuição de tipos de acidentes em rodovias federais brasileiras (Em %) 

 

Fonte: Relatório de Pesquisa (IPEA; PRF, 2015) 

Na Europa e nos EUA os principais órgãos reguladores têm exigido 

continuamente novas soluções de segurança, criando tendências e oportunidades 

tecnológicas neste campo de atuação do sistema veicular. Além desses órgãos, 

existem associações privadas como a Global NCAP, que avaliam o carro em termos 

de segurança de muitas maneiras, fornecendo informações detalhadas para os 

consumidores. Atualmente, a classificação de segurança dos veículos é um fator de 

peso avaliado pelo cliente final no momento da compra (SANTOS, 2015). 

A exigência e pressão das entidades tornou necessária a automação dos 

veículos, impondo sistemas de assistência ao condutor não apenas em veículos 

luxuosos, como também em veículos mais simples.  

Segundo a Administração nacional de segurança rodoviária dos Estados 

Unidos (NHTSA) cerca de um terço dos acidentes nos Estados Unidos reportados 
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pela polícia eram relacionados com colisão traseira com outro veículo. As pesquisas 

da NHTSA com sistemas de tecnologia que auxiliem o condutor a manter uma 

distância segura evidenciou que o número de acidentes e vítimas tenderam a diminuir, 

fazendo com que esses sistemas se tornassem essenciais nos veículos (NHTSA, 

2017).  

 

1.1 FUNÇÕES DE ASSISTÊNCIA AO CONDUTOR BASEADO EM CÂMERA  

Os sistemas de câmera de visão frontal (Forward Looking Camera - FLC) são 

usados em veículos rodoviários para fornecer as funcionalidades relacionadas com os 

sistemas avançados de assistência ao condutor (Advanced Driver Assistance System 

- ADAS), tais sistemas podem analisar o conteúdo da imagem em características 

como: aviso de saída de faixa (Lane Departure Warning - LDW), auxiliar de 

manutenção de faixa (Lane Keeping Assist - LKA), reconhecimento de sinais de 

tráfego (Traffic Sign Recognition - TSR) e outros. O FLC é um sistema que consiste 

na colocação de uma câmera na parte frontal do veículo para capturar imagens que 

serão processadas. Para isso, é necessário que o sistema seja integrado com uma 

Unidade de Controle Eletrônico (Electronic Control Unit - ECU). Requisitos de sistema 

adicionais incluem uma interface de comunicação física adequada, uma fonte de 

alimentação e um sistema embutido de processamento (SANTOS, 2015).  

As câmeras automotivas podem ser classificadas de vários modos. Entre os 

aspectos mais importantes estão a localização da câmera que pode ser frontal, lateral 

ou traseira (PÉTER; ZSOLT; SZILÁRD, 2014). As câmeras traseiras geralmente são 

instaladas para auxiliar o condutor ao estacionar, enquanto as câmeras frontais 

podem ser utilizadas em várias funções, tais como: 

 Identificação e classificação de objetivos e características das rodovias. 

 Detecção de objetos; 

 Detecção e identificação de sinais de trânsito; 

 Detecção e classificação dos tipos de faixas existentes nas rodovias; 

 Detecção de veículo e sensor de ambiente escuro para controle de 

faróis; 

 Tomadas de decisões mais eficientes, dando suporte em funções 

baseadas em radar, tais como o controle de cruzeiro adaptativo, 
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sistemas de frenagem de emergência e o sistema de aviso de colisão 

frontal;  

 Auxílio em locais de engarrafamento,  

 Aviso de zona de construção; 

A Figura 1 apresenta alguns tipos de câmeras frontais automotivas. A câmera 

ampla de visão frontal tem uma distância máxima de alcance de 60 metros e é utilizada 

para captura de sinais de trânsito e para a captura de imagens para identificação de 

objetos próximos ao veículo. A câmera de visão frontal principal tem uma distância 

máxima de alcance de 150 metros e é utilizada nas principais funções do FLC. A 

câmera estreita de visão frontal é uma câmera de longo alcance com distância máxima 

de captura de 250 metros. Esta câmera é útil em operações com o veículo em alta 

velocidade (TESLA, 2017). 

 

Figura 1 - Exemplo de Câmeras frontais automotivas 

 

Fonte: Adaptado de Tesla (2017) 

 

Algumas características de ADAS utilizando câmera de visão frontal serão 

abordadas nas subseções seguintes. 

 

1.1.1 Alerta de Colisão Frontal 

O Alerta de Colisão Frontal (Forward Collision Warning - FCW) é um sistema 

que utiliza câmera e radar com o objetivo de alertar o condutor para uma possível 

colisão frontal. Este sistema monitora em tempo real a velocidade e distância do 
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veículo à frente em relação ao veículo de trás, e caso o sistema detecte que veículo 

está com distância abaixo de um limiar estabelecido, um alerta será emitido ao 

condutor, para que este efetue a frenagem e mantenha uma distância segura evitando 

a colisão (SANTOS, 2015). É importante ressaltar que este sistema não assume o 

controle do veículo efetuando manobras de desvio e frenagem. Apenas, emite o alerta 

para que o condutor reaja, adotando uma ação (NHTSA, 2017). 

A Figura 2 ilustra um cenário de operação de um sistema de alerta de colisão 

frontal, no qual o sistema com uma câmera e radar detecta o veículo da frente e faz o 

cálculo da distância entre os veículos. Como o veículo da frente está a uma distância 

muito próxima do veículo de trás, o sistema está emitindo um alerta ao condutor para 

efetuar a manobra de desvio ou de frenagem para evitar a colisão. 

 

Figura 2 - Função de alerta de colisão frontal detecta o veículo da frente 

 
Fonte: KIA (2017) 

 

1.1.2 Frenagem Automática de Emergência  

A frenagem automática de emergência (Automatic emergency braking - AEB) 

é um sistema de assistência ao condutor que, com câmera e radar, detecta a posição 

do veículo à frente. Se a distância medida entre os veículos for igual ou menor que 

um valor preestabelecido, o sistema AEB faz a frenagem automática do veículo 

evitando a colisão. Este sistema, primeiramente, emite um aviso ao condutor para 

efetuar uma ação que evite a colisão. Caso a ação do condutor não seja suficiente 
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para evitar a colisão o sistema assume o controle e faz a frenagem do veículo. A 

Figura 3 ilustra um veículo com o sistema AEB no qual, a câmera e o radar, detectam 

veículo à frente muito próximo. Como uma eminente colisão foi detectada, o sistema 

emite um alerta ao condutor e faz a frenagem automática para evitar o acidente.  

 

Figura 3 - O sistema AEB identifica a distância do veículo da frente e efetua a frenagem 
automática em caso de emergência 

 

Fonte: KIA (2017) 

 

1.1.3 Frenagem Automática de Emergência anti-colisão de Pedestres  

A frenagem automática de emergência anti-colisão de pedestres (Pedestrian 

automatic emergency braking – PAEB) é um recurso de segurança de um sistema de 

assistência ao condutor baseado em uma câmera monocular instalada no veículo.  

Com este sistema é possível detectar o pedestre e a faixa lateral da rodovia, 

para que seja evitada qualquer colisão contra um pedestre. Quando o sistema prevê 

uma colisão com um pedestre é efetuada uma frenagem. Neste momento, avisos 

sonoros e visuais são emitidos ao condutor (SANTOS, 2015).  

A Figura 4 mostra a operação da função PAEB, um recurso que pode detectar 

e proteger os pedestres. A câmera monocular instalada no para-brisa do veículo 

detecta um pedestre atravessando em frente do veículo. Com isso, um alerta é emitido 

ao condutor e, o veículo efetua uma frenagem automática para evitar o atropelamento. 
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Figura 4 - A função PAEB detecta pedestres para alertar o condutor e caso necessário 
efetua uma frenagem para evitar a colisão 

 

Fonte: KIA (2017) 

 

1.2 PROBLEMA ABORDADO 

Atualmente a maioria dos condutores brasileiros, quando expostos a um risco, 

precisam identificar e corrigir por conta própria a direção do carro. Muitas vezes a 

situação sai fora do controle, não só por falta de habilidade do condutor, mas 

principalmente porque não houve tempo suficiente para realizar uma manobra de 

segurança específica para a situação. 

Como apresentado, uma das funções de segurança que podem ser 

incorporadas aos sistemas ADAS é o de detecção de colisão. Função que alerta o 

condutor para adotar medidas preventivas na eminência de uma colisão, reduzindo o 

número de acidentes e, consequentemente, de mortes, lesões e danos materiais. A 

determinação da distância em relação a outro veículo, pedestre ou outros objetos é 

realizada com o uso de sensores como RADAR, LIDAR (Light Detecting and Ranging 

- similar ao RADAR, porém baseado em laser) e/ou câmeras.  

Este trabalho avalia o uso da câmera monocular para a medição da distância 

de veículo posicionado à frente, em rodovia plana e em diferentes períodos do dia. Ou 

mais especificamente, se o método de mapeamento por perspectiva inversa (IPM) 

pode eficientemente corrigir a distorção da imagem, decorrente da conversão do 

mundo 3D para o 2D, possibilitando uma adequada determinação da distância de 

objetos. 
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1.3 JUSTIFICATIVA 

Sistemas avançados de assistência ao condutor têm como objetivo final 

aumentar a segurança de condutores, passageiros e pedestres. Esses sistemas são 

responsáveis por automatizar, adaptar e aprimorar a segurança na condução dos 

veículos, alertando o condutor para potenciais problemas evitando, deste modo, 

colisões através da implementação de sistemas de segurança ou assumindo o 

controle do veículo em situações de perigo (MOLOGNI et al., 2014). 

A linha do tempo ilustrada na Figura 5, ressalta sistemas de assistência ao 

condutor que utilizam câmera monocular. Nos anos 2000 foram desenvolvidos 

sistemas de: visão noturna, alerta de colisão frontal, câmera de ré para assistência ao 

estacionar, aviso de saída de faixa, suporte à manutenção na faixa, estacionamento 

automático, alerta de ponto cego, luz frontal adaptativa, visão surround e alerta de 

sonolência. 

A partir do ano de 2016 os sistemas dos automóveis estão sendo 

aprimorados, possibilitando maior automatização do veículo. No entanto, mesmo com 

todos estes sistemas, ainda existe a necessidade do condutor para controle do 

veículo, pois as funções ADAS tem o objetivo de dar assistência ao condutor e não o 

substituir. Ao que tudo indica, os avanços nesta área de pesquisa possibilitarão que, 

no futuro, os veículos sejam totalmente autônomos, sem a necessidade de 

interferência do condutor (MOSQUET; ANDERSEN; ARORA, 2016). 

 

Figura 5 - Evolução de tecnologias de segurança veicular baseado em câmeras 

 

Fonte: Elaborado com base em Mosquet, Andersen e Arora (2016) 
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O Conselho Nacional de Segurança e Transporte (National Transportation 

Safety Board - NTSB) dos EUA fez uma pesquisa para avaliar a frequência de 

acidentes em veículos equipados com funções ADAS de alerta de colisão frontal 

(FCW), freio automático de emergência (AEB) e alerta de saída de faixa (LDWS). Foi 

realizado uma coleta de dados, em um período de 30 meses com aproximadamente 

12600 caminhões. Nessa pesquisa foi comparado a taxa de acidentes e a frequência 

de risco do comportamento do condutor, como por exemplo condução com uma 

velocidade insegura, em veículos com e sem sistemas de assistência ao condutor. O 

Gráfico 3 traz os resultados dessa pesquisa que mostram que, motoristas que 

conduzem veículos equipados com as funções ADAS apresentaram uma redução na 

taxa de acidentes, assim como uma redução da frequência do comportamento da 

condução de risco. Os índices mostram uma redução de 71% de acidentes 

envolvendo colisão traseira e 63% de redução no comportamento de manter uma 

distância segura (NTSB, 2015). 

 

Gráfico 3 - Taxa de diferentes tipos de acidentes e frequência do comportamento da condução 
de risco em veículos sem/com sistemas de assistência ao condutor 

 

Fonte: Adaptado de NTSB (2015) 

Estados Unidos e União Europeia emitiram regulamentos que exigem que até 

2020 todos os veículos estejam equipados com sistemas de alerta de colisão frontal 
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(FCW) e freio automático de emergência (AEB) (RSIP VISION, 2016). Com isso, 

justifica-se o desenvolvimento e aprimoramento destas funções para detectar 

distâncias com o intuito de diminuir o número de acidentes. 

 

1.4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Os primeiros trabalhos com a utilização do mapeamento por perspectiva 

inversa para veículos, surgiram no começo dos anos 90. Storjohann et al. (1990) 

desenvolveram um sistema estéreo para veículos que operavam no piso plano de uma 

fábrica. O sistema utilizou o mapeamento por perspectiva inversa (IPM) para fazer 

uma correspondência do campo binocular de visão com a estrutura 3D esperada do 

ambiente. 

Na sequência Bertozzi e Broggi, (1997), em seu trabalho, implementaram um 

sistema para detecção de faixas e obstáculos em rodovias. Utilizando de visão 

computacional, o sistema por eles implementado, utilizou o IPM que permitia remover 

o efeito de perspectiva da imagem e produzir uma nova imagem em que as 

informações contidas fossem mais homogêneas na distribuição dos pixels na imagem 

e fosse possível detectar obstáculos em frente ao veículo. 

Bucher (2000) propôs um trabalho para a realização do mapeamento de 

pontos do mundo utilizando o IPM. Os parâmetros necessários para o cálculo do IPM 

foram obtidos a partir de pontos conhecidos ou de marcações na rodovia. Este sistema 

foi utilizado para o cálculo de distâncias e altura de objetos a partir de imagens. 

Jiang et al. (2000) propuseram um trabalho para detecção de faixas e 

obstáculos em rodovia utilizando um algoritmo rápido de mapeamento por perspectiva 

inversa. O trabalho proposto continha os passos de: Aplicar o IPM em imagens de 

entrada, processamento na imagem, detecção e estimação de parâmetros da rodovia, 

atualização de parâmetros da câmera e detecção de obstáculos. 

Outro trabalho que utilizava algoritmos para inversão da perspectiva, foi 

proposto por Curio et al. (2000). Este trabalho tinha como objetivo o reconhecimento 

de pedestres caminhando. O processo de reconhecimento era baseado em uma fusão 

de texturas e em funções geométricas realizadas na imagem de entrada visando a 

localização da área do pedestre. Na sequência é aplicado o IPM para obter uma vista 

aérea da imagem da rodovia e facilitar a detecção do pedestre. 
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Muad et al. (2004) propuseram um algoritmo de mapeamento por perspectiva 

inversa para o desenvolvimento de um sistema de detecção automática de faixa. Este 

sistema baseado em visão computacional requer informações extraídas da rodovia 

como curvas e parâmetros das faixas. Também, é abordada a geometria de projeção 

de perspectiva com uma explicação utilizando o modelo de câmera pinhole. 

Luo et al. (2009) em seu trabalho abordam os problemas que imagens das 

câmeras veiculares têm devido ao efeito da perspectiva. Este efeito faz com que os 

motoristas não tenham a noção exata de distância. A fim de efetuar a correção da 

perspectiva os autores propuseram um método com software e hardware para o 

mapeamento da perspectiva inversa para estimar a matriz de transformação e obter a 

visualização do IPM em tempo real.  

O trabalho desenvolvido por Ma et al.(2009) propõem um algoritmo para 

detecção de pedestres utilizando uma câmera monocular. Para efetuar a detecção a 

imagem é dividida em duas sub-regiões no qual algoritmos diferentes serão aplicados. 

Na sub-região mais próxima são utilizadas técnicas de segmentação de partes em 

movimento baseadas em pontos de interesse. Para a sub-região mais distante é 

utilizada o mapeamento por perspectiva inversa para efetuar a detecção de objetos.  

No trabalho de Tuohy et al. (2010), foi proposto um algoritmo para a 

determinação de distâncias em ambientes rodoviários. O método utilizado para a 

detecção de objetos foi o algoritmo de subtração de fundo. Esse algoritmo compara 

uma imagem sem veículos à frente com outra imagem contendo veículos e consegue 

segmentar a região do veículo encontrado na imagem. Com uma câmera fixada na 

parte frontal do veículo, as imagens são capturadas e processadas pelo IPM. Com a 

imagem aérea obtida do IPM os autores conseguiram relacionar linearmente as 

distâncias na imagem com as distâncias do mundo real.  

O trabalho proposto por Ying e Yuhui (2010), tem como objetivo a 

implementação da técnica para o cálculo da distância entre veículos baseado em 

processamento de imagens. Esta técnica faz identificação das bordas do objeto e 

transformações morfológicas de modo que, as bordas do objeto se destaquem e 

facilitem a detecção do objeto. Para o cálculo de distância de objetos à frente os 

autores utilizam o IPM o qual faz a remoção da perspectiva e possibilita a medição da 

distância entre o veículo e o objeto. 

Kikuchi e Onoguchi, (2014) propuseram um método para a detecção de 

estradas laterais utilizando uma câmera monocular instalada no veículo. Quando há 
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uma possível estrada lateral, é efetuada o mapeamento de perspectiva inversa para 

efetuar segmentações na imagem e realizar o cálculo de distância até a estrada. 

Liu, Fang e Chen, (2016) propuseram um método de estimação da distância 

para um sistema de assistência de colisão direta. Este método é baseado em 

informações obtidas por imagens capturadas por uma câmera frontal. O algoritmo 

RANSAC é utilizado para extrair as faixas de marcação da rodovia. É utilizado também 

o filtro Kalman no rastreamento das faixas. Um filtro de partículas é utilizado para 

rastreamento de veículos. Por fim, um método de estimação da distância entre 

veículos é calculado utilizando o mapeamento por perspectiva inversa. 

 

1.5 OBJETIVOS 

Nesta seção serão apresentados os objetivos gerais com os propósitos do 

trabalho e os objetivos específicos que mostram quais serão as atividades 

desenvolvidas neste trabalho. 

 

1.5.1 Objetivo Geral 

Avaliar o método de perspectiva inversa na medição da distância de objetos 

posicionados em frente ao veículo onde está instalada a câmera monocular, em 

rodovia plana e em diferentes períodos do dia.  

 

1.5.2 Objetivos Específicos 

1 – Identificar a região do veículo na imagem utilizando o método de contorno 

ativo. 

2 – Estimação da distância do veículo da frente utilizando o mapeamento por 

perspectiva inversa. 

3 – Utilizar o método ANOVA (Análise da Variância) para comparar se existem 

diferenças significativas entre as medições de distâncias realizadas em diferentes 

períodos do dia. 
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1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO 

Este trabalho está organizado em 5 capítulos. O segundo capítulo apresenta 

a Fundamentação teórica com o sistema de visão computacional com a divisão de 

fases, a geometria projetiva com o modelo de câmera Pinhole. É apresentada a 

fundamentação da imagem digital e do efeito de perspectiva das imagens, a 

transformada de Hough para detecção de retas e, é apresentado o mapeamento por 

perspectiva inversa.  

O terceiro capítulo apresenta o método de mapeamento por perspectiva 

inversa para a medição de distância do veículo à frente. Inicia com o processo de 

instalação da câmera e a apresentação do cenário de teste. Em seguida é 

apresentado o sistema de medição da distância à frente com as etapas do algoritmo. 

Este sistema é dividido em sete etapas. Na primeira etapa são apresentadas as 

definições de parâmetros da câmera com os cálculos do campo de visão da câmera 

e o processo de calibração da câmera. Na segunda etapa é demonstrado como foi 

realizada a aquisição das imagens. A terceira etapa apresenta os métodos de pré-

processamento com a conversão para tons de cinza e o método Canny para extração 

de bordas. Na quarta etapa, é demonstrado como é feita a seleção da região de 

interesse da imagem. A quinta etapa demonstra como foi feita a detecção do veículo 

com a utilização do método de contornos ativos e o cálculo da área do veículo. Na 

sexta etapa é apresentado como foi realizado os cálculos para medir a distância do 

veículo à frente e por último na sétima etapa a saída IPM com o resultado do processo 

e o efeito da perspectiva corrigido. 

O quarto capítulo apresenta os resultados e discussões com cálculos 

estatísticos de análise de variância e erro médio, aplicados em todas as amostras de 

distância coletadas. 

O quinto capítulo apresenta a conclusão deste trabalho e os próximos passos 

para o desenvolvimento da dissertação. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Este capítulo apresenta um sistema de visão computacional com todas as 

suas divisões. Em seguida é apresentado um sistema de geometria projetiva com uma 

introdução sobre coordenadas homogêneas, e na sequência, o modelo de câmera 

pinhole. Em seguida são apresentadas explicações sobre a imagem digital, efeito da 

perspectiva na imagem e a transformada de Hough. Por fim, é apresentado o processo 

de mapeamento por perspectiva inversa e duas soluções que utilizam o IPM para 

cálculos de remoção da perspectiva em imagens de rodovia. 

 

2.1 SISTEMA DE VISÃO COMPUTACIONAL  

Um sistema de visão computacional tem como propósito efetuar tomadas de 

decisões importantes sobre objetos e cenas reais com base em imagens detectadas 

(SHAPIRO; STOCKMAN, 2001). Para Pedrini e Schwartz (2008) um sistema de visão 

computacional tem como propósito obter informações através de imagens para 

diferenciar objetos de interesse, com precisão suficiente para que haja o mínimo ou 

nenhuma interferência humana. 

No processamento digital de imagens a entrada é uma imagem, e através de 

técnicas de manipulações e adaptações, resultam em uma imagem de saída (VELHO; 

FRERY; GOMES, 2009).  

Segundo Gonzalez e Woods (2010) devem ser considerados três tipos de 

processamentos de imagens, definidos como processamento de alto, médio e baixo 

nível. Um processamento de baixo nível tem a finalidade de aplicar filtros para 

remoção de ruídos, e melhoramentos para evidenciar alguns detalhes importantes na 

imagem. Neste nível de processamento tanto a entrada como a saída são imagens. 

Um processamento de nível médio tem o objetivo de segmentar, descrever e 

classificar partes importantes da imagem adequando-as ao processamento 

computacional. O processamento de nível médio tem como característica uma 

imagem de entrada, porém a saída é uma parte que foi evidenciada na imagem. Por 

último, o processamento de nível alto tem funções de interpretação e tomada de 

decisões emulando funções cognitivas desempenhadas pela visão. 
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O campo de atuação do sistema de visão computacional e do processamento 

de imagens são correlatos e, considerando uma linha contínua, não é clara a fronteira 

entre o término do processamento de imagem e o começo da visão computacional 

(MARENGONI; STRINGHINI, 2009) e (GONZALEZ; WOODS, 2010). 

As etapas que compõem um sistema de visão computacional apresentam 

variações de autor para autor.  

Para Conci, Azevedo e Leta (2008) as etapas de um sistema de visão 

computacional genérico são divididas em: Aquisição/Digitalização, 

Restauração/Realce, Segmentação, Extração de atributos/características, 

Classificação/Reconhecimento e Decisão.  

Segundo Morris (2004) um sistema de visão computacional é divido nas 

etapas de: Aquisição da imagem, Pré-processamento, Extração de características, 

Detecção e segmentação e processamento de alto nível.  

Para Backes e Sá Junior (2016) o sistema de visão computacional é formado 

pelas etapas de: Aquisição, Processamento de imagens, Segmentação, Extração de 

características/ Análise de imagens e Reconhecimento de padrões. 

Neste trabalho foi adotado a arquitetura genérica de um sistema de visão 

computacional, ilustrada na Figura 6. O sistema está divido em 6 etapas que 

consistem em: Aquisição de imagem, pré-processamento, segmentação, extração de 

características, reconhecimento – interpretação e por fim, a etapa de decisão. As 

etapas do sistema são abordadas a seguir. 

 

Figura 6 - Arquitetura genérica de um sistema de visão computacional 

 

Fonte: Autoria própria 
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Na etapa de Aquisição da imagem, um sensor recebe a informação óptica 

referente à cena e converte essa informação em um sinal elétrico.  

Na sequência um digitalizador faz a transformação da imagem analógica em 

imagem digital (MARQUES, 2011). Ainda nesta etapa acontece redução da 

dimensionalidade, quando a câmera converte cenas tridimensionais do mundo real 

em uma imagem eletrônica bidimensional (CONCI; AZEVEDO; LETA, 2008). A fase 

de aquisição da imagem tenta desempenhar a mesma função dos olhos. Dispositivos 

como máquinas fotográficas, filmadoras e scanners são alguns exemplos que podem 

realizar esta função (BACKES; SÁ JUNIOR, 2016).  

Na sequência, é realizado o pré-processamento na imagem. A imagem digital 

quando capturada pode apresentar alguns ruídos, imperfeições decorrentes de alguns 

modelos/características de câmeras ou também da variação da luminosidade, entre 

outros. Esta fase é responsável por melhorar a qualidade da imagem para as próximas 

fases, por exemplo, utilizando filtros, corrigindo contraste, atenuando ruídos 

(MARQUES, 2011).  

A próxima etapa consiste na segmentação da imagem, na qual ocorre a 

extração e a identificação de regiões de interesse. Operadores da fase de 

segmentação tem como o propósito, separar regiões na imagem pertencentes aos 

objetos de interesse. A operação mais simples de segmentação é a limiarização, com 

objetivo da separação do fundo e do objeto. Se o fundo e o objeto encontram-se com 

intensidade de pixels diferentes é possível obter uma imagem binarizada. Usando um 

valor limiar (no inglês threshold) em pixels com valores abaixo ou acima desse valor 

fixado, são agrupados com valores 0 ou 1, podendo assim, ocorrer a separação fundo-

objeto (CONCI; AZEVEDO; LETA, 2008).  

Em seguida ocorre a Extração de Características das imagens resultantes do 

processo de segmentação, com a finalidade de distinguir, através de vetores, as 

classes ou informações dos objetos analisados. Responsável por codificar o conteúdo 

representado na imagem, a etapa de extração de características agrupa por meio de 

vetores, propriedades referentes a imagem, como a forma dos objetos segmentados, 

distribuição de cor, intensidade, textura entre outros. Este vetor é usado como um 

indicador numérico do conteúdo da imagem, que na sequência do processo de visão 

computacional será reconhecido e classificado (MARQUES, 2011). 

A próxima etapa é representada pelo Reconhecimento e Interpretação da 

imagem. A fase de reconhecimento tem como objetivo a classificação e atribuição de 
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identificadores aos objetos presentes na imagem a partir das característica extraídas 

na etapa anterior (PEDRINI; SCHWARTZ, 2008). Para Conci, Azevedo e Leta (2008) 

a fase de reconhecimento pode ser dividida em dois passos. No primeiro passo, são 

extraídas as características provenientes de um objeto, com a finalidade de agrupar 

objetos semelhantes em um grupo para que sejam classificados em uma base dados. 

No segundo passo, uma comparação das características de novos objetos com classe 

de objetos já reconhecidos e classificados. A partir disso, novos objetos podem ser 

reconhecidos e classificados. A interpretação tem o propósito de fornecer um 

significado a um grupo de objetos que já tenham sido reconhecidos (MARQUES, 

2011).  

A etapa de decisão é um dos objetivos da visão computacional, a partir de 

informações coletadas de um cenário e representadas na forma de imagens. Esta 

decisão pode ser feita através de parâmetros extraídos nas etapas passadas ou 

através de algoritmos mais complexos (CONCI; AZEVEDO; LETA, 2008).  

 

2.2 GEOMETRIA PROJETIVA 

Na primeira fase do sistema de visão computacional foi visto que é necessário 

um equipamento que converta cenas 3D em imagens 2D, o qual pode ser uma câmera 

fotográfica, de vídeo ou outro dispositivo semelhante.  

A geometria projetiva avalia os efeitos causados pela transformação de 

perspectiva. Esta área do conhecimento é necessária para compreender como a 

imagem de um objeto é projetada em uma câmera e como ocorrem as transformações 

de pontos do espaço 3D para o espaço 2D (LAUREANO, 2013) e (EGGAR, 1998). 

Nesta seção será tratado sobre as coordenadas homogêneas e a sua 

importância para a multiplicação de vetores de espaços diferentes. Por fim, será 

detalhado o modelo de câmera pinhole com o mapeamento de pontos de diferentes 

espaços e a extração de parâmetros da câmera utilizados para a calibração.  
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2.2.1 Coordenadas homogêneas 

Um ponto no espaço 2D pode ser representado como um par de números 

reais ( , )x y . Uma coordenada extra pode ser adicionada a esse par ( , ,1)x y e ainda 

forma o mesmo ponto. Isto pode parecer claro, pois é possível voltar ou avançar da 

representação de um ponto apenas adicionando ou removendo a última variável. É 

definido que ( , ,1)x y  e (2 ,2 ,2)x y  representam o mesmo ponto e que ( , , )kx ky k  

também representa o mesmo ponto para um valor de 0k  . É chamada de 

coordenada homogênea quando dois pontos são equivalentes e diferem de um 

múltiplo comum. As coordenadas do ponto ( , , )kx ky k  podem voltar às coordenadas 

originais fazendo uma divisão por k (HARTLEY; ZISSERMAN, 2003).  

A representação de um ponto em um espaço de dimensão n  em 

coordenadas homogêneas, é a representação do mesmo ponto em uma coordenada 

de dimensão 1n  (LAPIX, 2015). 

As coordenadas homogêneas são importantes por representar várias 

transformações geométricas por meio de multiplicações de matrizes (FORSYTH; 

PONCE, 2002).  

Um ponto no sistema de coordenadas do mundo pode ser representado na 

forma de vetor (equação (1)) como: 

 X

A Y

Z

 
 


 
  

 (1) 

Em coordenadas homogêneas (equação (2)) esse mesmo ponto pode ser 

representado por: 

 kX

kY
A

kZ

k

 
 
 
 
 
 

 
(2) 

No qual o símbolo (~) é usado para representar a coordenada homogênea. 

 

  



33 

 

2.2.2 Câmera Pinhole 

O modelo mais simples de câmera é a pinhole (buraco de alfinete), que é 

baseada no princípio da câmera escura e é capaz de representar uma variedade de 

câmeras. Esta câmera consiste em uma caixa com um pequeno orifício feito no centro 

do painel frontal, como ilustra a Figura 7. Este orifício chamado de centro óptico ou 

centro da câmera (C ), deve ser tão pequeno para que apenas os raios de luz o 

atravessem e atinjam o filme ou papel fotográfico que está localizado no interior da 

caixa na parte traseira. Conforme os raios de luz incidem sobre o papel fotográfico, 

uma imagem referente à cena captada pela câmera irá se formar no fundo da caixa, 

a uma distância ( f ) do orifício denominada distância focal (XIANG; PLASTOCK, 

2000).  

 

Figura 7 - Modelo de câmera pinhole 

 

Fonte: Elaborado com base em Xiang e Plastock (2000) 

A projeção em perspectiva resulta em uma imagem plana 2-D invertida no 

fundo da câmera pinhole. Porém, é conveniente considerar o plano da imagem virtual 

formado em frente da câmera pinhole a uma mesma distância focal f  do plano da 

imagem real, como ilustrado na Figura 8 (HARTLEY; ZISSERMAN, 2003). Essa 

imagem virtual é equivalente a imagem real, porém não invertida (FORSYTH; PONCE, 

2002). 
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Figura 8 - Geometria da câmera pinhole  

 

Fonte: Elaborado com base em Hartley e Zisserman (2003) e Laureano (2013) 

Um ponto do mundo  
T

A X Y Z  é mapeado para o ponto 

 
T

a x y  no plano da imagem virtual da câmera em que uma reta une o ponto A

até o centro óptico C . Outro elemento importante no modelo de câmera pinhole é o 

eixo principal, o qual é formado pela reta que sai do centro da câmera e intercepta 

perpendicularmente o plano da imagem virtual. O ponto p é o ponto onde o eixo 

principal intercepta o plano da imagem virtual (HARTLEY; ZISSERMAN, 2003) e 

(LAUREANO, 2013).  

Utilizando a semelhança de triângulos o ponto  
T

A X Y Z é mapeado 

para o ponto  
T

T X Y
a x y f f

Z Z

 
   

 
 no plano da imagem como ilustrado na 

Figura 9. 

 

Figura 9 - Mapeamento do ponto A  para o ponto a  no plano da imagem 

 

Fonte: Elaborado com base em Hartley e Zisserman (2003) 
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Representado todos os pontos em coordenadas homogêneas a 

transformação entre o ponto A  para o ponto a  no plano da imagem pode ser 

expressa em termos de uma multiplicação matricial, mostrada na equação (3). 

 

 
0 0 0

0 0 0

0 0 1 0
1 1

X X
fX f

Y Y
fY f

Z Z
Z

   
      
      
      
         

   

 

Pra A  

(3) 

A matriz Pr (equação (4)) é definida como matriz de projeção da câmera que 

pode ser escrita como   , ,1 | 0diag f f I , onde I é a matriz identidade.  

 0 0 0

Pr 0 0 0

0 0 1 0

f

f

 
 


 
  

 (4) 

Na equação (3) considera-se que a origem das coordenadas no plano da 

imagem é no ponto principal p , porém na prática isso pode não ocorrer devido 

algumas imperfeições no processo de montagem do sistema. Com isso, se faz 

necessário adicionar o valor das coordenadas xp  e yp que consistem no 

deslocamento entre o centro real do plano da imagem e a posição do ponto principal, 

como mostra a equação (5) (HARTLEY; ZISSERMAN, 2003; LAUREANO, 2013).  

 
0 0

0 0

0 0 1 0
1 1

x x

y y

X X
fX Zp f p

Y Y
fY Zp f p

Z Z
Z

   
      

       
      
         

   

 (5) 

Nas câmeras digitais existe a possibilidade de os pixels no plano da imagem 

não serem quadrados (Figura 10), isto é, serem retangulares Se o número de pixels 

em unidades de distância nas coordenadas da imagem são xm  e ym , e considerando 

que a distância focal é diferente em cada direção, a transformação de coordenadas 

do mundo para coordenadas em pixel é dada pela atualização da matriz Pr (equação 

(6)), considerando as novas variáveis (LAUREANO, 2013).  
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0

0

0

Pr 0 0

0 0 1 0

x

y

f s x

f y

 
 


 
  

 (6) 

São considerados x xf fm , y yf fm  como sendo as distâncias focais da 

câmera em função da proporção do pixel e, 0 x xx p m  e 0 y yy p m  as coordenadas 

do ponto principal em função da proporção do pixel. Além disso, os lados dos pixels 

podem não formar 90º entre si (Figura 10), o que faz necessário considerar o 

coeficiente de inclinação do pixel tanys f  , chamado de skew (HARTLEY; 

ZISSERMAN, 2003). 

Figura 10 - Coeficiente de inclinação do pixel 

 

Fonte: Autoria própria 

A matriz Pr  (6) pode ser decomposta em  Pr | 0K I , no qual a matriz K  

é chamada de matriz de calibração da câmera ou matriz de parâmetros intrínsecos, 

mostrada na equação (7). 

 
0

00

0 0 1

x

y

f s x

K f y

 
 


 
  

 (7) 

Com a decomposição da matriz Pr  a transformação A a  se dá na forma: 

  | 0 ca K I A  (8) 

Na equação (8) o ponto A  foi chamado de cA  a fim de dar ênfase ao fato 

deste ponto fazer parte do sistema de coordenadas da câmera, fazendo relação ao 

centro óptico da câmera (C ). Em geral, pontos no espaço podem ser expressos em 

diferentes sistemas de coordenadas, que no caso, são chamados de pontos de 

coordenadas do mundo e O  representando o centro desse sistema. Para relacionar 



37 

 

esses dois sistemas de coordenadas é necessário haver uma adequação em relação 

aos eixos por meio de rotação e translação, como ilustra a Figura 11 (HARTLEY; 

ZISSERMAN, 2003). 

 

Figura 11 - Transformações entre sistemas de coordenadas do mundo e sistemas de 
coordenadas da câmera 

 

Fonte: Adaptado de Hartley e Zisserman (2003) 

Se mA  é um vetor que representa um ponto em coordenadas do mundo e cA  

representa o mesmo ponto, porém, em coordenadas da câmera. Com isso, mA  e cA  

podem ser relacionados conforme a equação (9). 

 

 ( )c m mA R A C   

0 1 0 1

1

m

mm m
c m

m

X

YR RC R RC
A A

Z

 
 

         
    
 
 

 

(9) 

No qual, mC  representa as coordenadas do centro óptico da câmera no sistema de 

coordenadas do mundo e R  é a matriz de rotação que representa a orientação do 

sistema de coordenadas da câmera. A matriz de rotação é formada pela multiplicação 
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das 3 matrizes de rotação referentes aos eixos mZ , mY  e mX  com seus respectivos 

ângulos  ,   e   como mostra a equação (10) (LAUREANO, 2013).  

 cos 0 cos 0 1 0 0

cos 0 0 1 0 0 cos

0 0 1 0 cos 0 cos

sen sen

R sen sen

sen sen

   

   

   

     
     

 
     
          

 

       zR                          yR                          xR  

 

(10) 

Com a equação (9), a equação (8) pode ser reescrita na forma de: 

 

 [ | ] [ | ]m m ma KR I C A K R t A    (11) 

 

No qual, o vetor mt RC  . 

Da equação (11), a matriz [ | ]R t  que relaciona a orientação da câmera e 

posição para o sistema de coordenadas do mundo é chamada de matriz de 

parâmetros extrínsecos.  

A matriz de projeção da câmera [ | ]P K R t  leva em consideração os 

parâmetros intrínsecos e extrínsecos, fazendo o mapeamento entre os pontos no 

mundo 3D e os pontos 2D no plano da imagem como mostra a equação (12) 

(HARTLEY; ZISSERMAN, 2003) e (ZHANG, 2000). 

 

 
ma PA  (12) 

 

2.3 IMAGEM DIGITAL 

Após formada no plano de imagem, a imagem passa por um processo de 

quantização, no qual a imagem é convertida de coordenadas espaciais ( , )x y  para 

uma imagem com coordenadas em pixels ( , )r c  com a origem localizado no canto 

superior esquerdo da imagem no ponto (0,0), como ilustrado na Figura 12 

(SOLOMON; BRECKON, 2011).  



39 

 

 

Figura 12 - Representação do plano da Imagem virtual 

 

Fonte: Autoria própria 

O pixel, termo proveniente das palavras inglesas ‘picture element’, representa 

o menor elemento da imagem digital, contendo um valor numérico de informação 

sobre a imagem (SOLOMON; BRECKON, 2011). 

A imagem digital é uma estrutura bidimensional representada por uma função 

discreta ( , )f r c . O valor de f  fornece a intensidade ou o brilho desse ponto da 

imagem. Considerada como uma representação discreta, a imagem digital pode ser 

analisada como uma matriz como mostra a equação (13) (GONZALEZ; WOODS, 

2010).  

 

 (0,0) (0,1) ... (0, )

(1,0) (1,1) ... (1, )
( , )

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

( ,0) ( ,1) ... ( , )

f f f n

f f f n
f r c

f m f m f m n

 
 
 
 
 
 

 (13) 

 

A Figura 13 apresenta a formação de uma imagem em tons de cinza no qual 

r  e c  correspondem, respectivamente, a linha e a coluna da matriz da imagem. O 

ponto ampliado na imagem mostra um pixel localizado na linha 300r  e coluna 

400c  , com intensidade 174f  . 
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Figura 13 - Representação de uma imagem digital 

 

Fonte: Autoria própria 

O tamanho da imagem digital é uma representação da matriz de dimensão de 

m  e n , que define, respectivamente, o número de linhas e colunas representando 

uma imagem específica no espaço 2D.  

 

2.4 EFEITO DA PERSPECTIVA EM IMAGENS 

A transformação de perspectiva, ou seja, a projeção de pontos do mundo 

tridimensional sobre um plano, proporciona uma aproximação da forma como a 

imagem é formada (GONZALEZ; WOODS, 2000). 

A Figura 14 mostra o efeito de perspectiva no qual a largura da rodovia muda 

de acordo com a distância da câmera, embora as faixas da rodovia sejam paralelas 

(BROGGI, 1995). Observa-se que as faixas na imagem se unem em um local 

específico no horizonte, chamado de ponto de fuga (MUAD et al., 2004). Para localizar 

o ponto de fuga é necessário identificar as retas pertencentes às bordas internas das 

faixas da rodovia. A identificação deste ponto é necessária pois, através das 

coordenadas do ponto de fuga será delimitada a região de interesse contendo 

somente a região da rodovia, onde será feito todo o processamento de imagem para 

o cálculo das distâncias.  
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Figura 14 - Efeito de Perspectiva em uma imagem de rodovia 

 

Fonte: Autoria própria 

 

2.5  TRANSFORMADA DE HOUGH 

A transformada de Hough foi desenvolvida por Paul Hough em 1962, e se trata 

de um método padrão descrito para encontrar formas em imagens como linhas, 

círculos, elipses. Tem como princípio aplicar a transformada para que todos os pontos 

pertencentes a uma reta no espaço cartesiano sejam mapeados para um mesmo 

ponto em um novo espaço de parametrização (PIVETTA; MANTOVANI; ZOTTIS, 

[s.d.]).  

Uma reta, segundo a equação (14), pode ser descrita como:  

 y ax b   (14) 

Na qual a  define a inclinação da reta e b  define o ponto de intersecção da 

reta com o eixo y  no espaço cartesiano.  

Reescrevendo a equação (14) em função dos parâmetros a  e b , obtém-se a 

equação (15) e cria-se um espaço ( , )a b  chamado de espaço de parâmetros. 

 b ax y  
 (15) 

Esta equação produz uma única reta para um par determinado ( , )i ix y  no 

espaço de parâmetros. Um segundo ponto ( , )j jx y , também possui uma reta no 
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espaço de parâmetros. Se essas retas se cruzarem no espaço de parâmetros significa 

que esses os pontos ( , )i ix y  e ( , )j jx y pertencem a mesma reta no espaço 

cartesiano. Todos os pontos pertencentes a uma mesma reta no espaço cartesiano 

(Figura 15.a) terão suas respectivas retas cruzando em um mesmo ponto ( ', ')a b  no 

espaço de parâmetros, como mostra a Figura 15.b (GONZALEZ; WOODS, 2010). 

 

Figura 15 - (a) Reta no espaço cartesiano (x,y). (b) Espaço de parâmetros (a,b) 

 

Fonte: Gonzalez e Woods (2010) 

Um problema acontece na variável a  no espaço de parâmetros. Esta variável 

é calculada pela tangente do ângulo da reta faz com o eixo x . A medida que a reta 

no espaço cartesiano se aproxime da direção vertical (90º) esta variável tenderá ao 

infinito no espaço de parâmetros (GONZALEZ; WOODS, 2010). 

Uma solução para isto é utilizar o sistema de coordenadas polares (Figura 

16.a). A reta nesse sistema de coordenadas é definida pela equação (16), onde   é 

a distância entre a origem e reta, e   é o ângulo entre o eixo x e a linha que mede a 

distância entre a reta e a origem.  

 cosx ysen     (16) 

Dois pontos no espaço cartesiano formam duas senóides no espaço de 

parâmetros   e  , chamado de plano de Hough (Figura 16.b). Todos os pontos 

pertencentes a uma determinada reta, terão as respectivas senóides no plano de 

Hough cruzando em um mesmo ponto ( ', ')  . 
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Figura 16 - (a) Espaço cartesiano (x,y). (b) Plano de Hough ( ,  ). (c) Células acumuladoras 

 

Fonte: Gonzalez e Woods, (2010) 

No método da transformada de Hough, através do plano de Hough, é criado 

uma matriz com células acumuladoras (Figura 16.c) no qual as linhas e colunas 

correspondem a valores de   e  . Inicialmente as células dessa matriz começam 

com valor 0 e, para cada ponto no plano ( , )x y  será criada uma senóide no plano 

( , )  . Cada senóide no plano de Hough adiciona o valor de 1 na matriz 

acumuladora, isso é feito para todos os pontos da imagem que têm o mesmo valor de 

  e  . O somatório dos pontos da reta corresponderá a uma mesma célula na matriz 

acumuladora. Essa matriz é analisada e os pontos máximos desse acumuladores 

possivelmente representam uma reta (PIVETTA; MANTOVANI; ZOTTIS, [s.d.]).  

A Figura 17.a ilustra uma imagem de uma rodovia, onde é possível observar 

retas que determinam os limites da rodovia e retas que determinam as extremidades 

do faixa. Para sequência do processo, é necessário converter a imagem de entrada 

em RGB para tons de cinza (Figura 17.b). Na sequência no pré-processamento, faz-

se a detecção das bordas da imagem em tons de cinza obtendo a Figura 17.c. 

Utilizando a transformada de Hough é possível fazer a localização das retas na 

imagem onde as bordas estão evidenciadas e, consequentemente, possibilita a 

identificação das retas na imagem de entrada (Figura 17.d). 
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Figura 17 - Utilização da transformada de Hough para localização de retas. (a) Imagem de 
entrada. (b) Imagem em tons de cinza. (c) Imagem com as bordas detectadas. (d) Imagem com 
as retas identificadas. 

 

Fonte: Autoria própria 

 

2.6 MAPEAMENTO POR PERSPECTIVA INVERSA 

O objetivo do método de Mapeamento por Perspectiva Inversa (Inverse 

Perspective Mapping - IPM) é remapear cada pixel da imagem no espaço 3D e 

produzir uma nova imagem no espaço 2D. Esta imagem nova representa uma vista 

superior da rodovia, como a visão de um pássaro ou de um drone.  

Na Figura 18 são apresentados, a imagem com efeito de perspectiva 

capturada por uma câmera instalada em um veículo, e a imagem com o efeito da 

perspectiva removido. São indicados três locais da imagem para comparação, nos 

quais são, as árvores na lateral da pista e o veículo em frente.  
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Figura 18 - Utilização do processo de IPM para remoção da perspectiva e transformação de 
imagem 

 

Fonte: Autoria própria 

Para a remoção da perspectiva é necessário um conhecimento prévio do 

equipamento utilizado, informações da câmera como os parâmetros intrínsecos e 

extrínsecos que são referentes a orientação e posição. 

A seguir serão apresentadas duas soluções que removem o efeito da 

perspectiva da imagem, permitindo uma distribuição de informações igualitária dentre 

todos os pixels. 

 

2.6.1 Solução de NIETO et al.   

A maioria dos trabalhos sobre IPM assumem que a rodovia é plana e que os 

parâmetros de rotação e posição da câmera sejam conhecidos, se a câmera estiver 

calibrada. No entanto, podem ocorrer variações no resultado do IPM devido à posição 

da câmera, se esta não for fixada corretamente, ou vibrações do automóvel pode fazer 

com que os parâmetros da câmera mudem. Outra possível causa de variação no 

resultado do IPM é a variação na inclinação das rodovias, como subidas e descidas. 

Estas variações causarão distorções e informações incorretas nas imagens 

resultantes do processo do IPM. Algumas soluções para resolver esse problema são 

considerar outros tipos de modelos de rodovia e utilizar-se de técnicas de calibração 



46 

 

que forneçam valores de posição e rotação variáveis, sendo atualizadas a partir de 

informações coletadas do ambiente de localização (NIETO et al., 2007). 

Nieto et al. (2007) propuseram uma solução para corrigir o efeito de 

perspectiva, em que valores de posição e orientação da câmera são calculados e 

atualizados dentro do processo. 

Esta solução tem a finalidade de estimar com precisão a posição do ponto de 

fuga na linha do horizonte, região onde as faixas da rodovia tendem a se encontrar e 

com isso poder segmentar a região de interesse com a parte da rodovia para realizar 

o processamento. O descobrimento do ponto de fuga é usado também para estimação 

dos ângulos que definem a rotação da câmera em relação ao plano da rodovia. Estes 

parâmetros são utilizados para o cálculo da matriz de projeção da câmera que 

resultará em imagens de IPM mais precisas. 

A estratégia proposta por Nieto et al. (2007) é ilustrada na Figura 19, a qual 

consiste em capturar uma imagem de entrada e passa-la por um processo de extração 

de características. Neste processo serão feitas manipulações na imagem, como 

filtragem e segmentações, para que o processamento seja feito na região da imagem 

que contenha a rodovia e as faixas. Após essas manipulações ocorre a etapa da 

estimação do ponto fuga, utilizando a transformada de Hough e filtro passa baixa. A 

determinação do ponto de fuga na imagem é essencial, pois este ponto contém 

informações que podem ser usadas para estimação dos ângulos de rotação da 

câmera, que são o pitch e yaw. Na sequência é calculada a matriz de transformação 

na qual, contém informações referentes à câmera e ao cenário para o cálculo do IPM. 

 

Figura 19 - Processo da solução proposto por Nieto para o cálculo do IPM 

 

Fonte: Elaborado com base em Nieto et al., (2007) 
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Alguns efeitos referentes a inclinação da rodovia interferem no resultado do 

IPM, como podem ser visualizados na Figura 20. O primeiro caso ilustra uma imagem 

do IPM extraída de uma rodovia plana. A imagem resultante desse processo é de uma 

rodovia com as faixas paralelas. No segundo caso, é aplicado o IPM em uma imagem 

de subida. O resultado desse processo é uma imagem com abertura dos ângulos das 

faixas na região do horizonte. O terceiro caso ilustra a aplicação do IPM no final de 

uma descida. Como no segundo caso, o resultado do processo é uma imagem com a 

abertura dos ângulos das faixas no horizonte. No último caso, o IPM é aplicado no 

começo de uma descida. Este processo resulta em uma imagem com um afunilamento 

das faixas na região do horizonte.  

 

Figura 20 - Efeitos ocasionados pela inclinação da rodovia no cálculo do IPM  

 

Fonte: Nieto et al. (2007) 

A fim de corrigir os efeitos causados no IPM pela variação da inclinação, 

alguns parâmetros são definidos. A Figura 21 ilustra os parâmetros obtidos de uma 

câmera instalada em um veículo segundo uma vista aérea.  
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Figura 21 - Parâmetros da câmera por vista aérea.  

 

Fonte: Elaborado com base em Nieto et al. (2007) 

Os parâmetros extraídos da câmera e do cenário segundo a vista aérea são: 

  : Ângulo yaw da câmera; 

 h : Abertura angular horizontal da câmera; 

Os parâmetros obtidos segundo uma vista lateral são ilustrados na Figura 22. 

 

Figura 22 - Parâmetros da câmera e do cenário por uma visão lateral 

 

Fonte: Elaborado com base em Nieto et al. (2007) 

A partir da vista lateral os parâmetros extraídos da câmera e do cenário são: 

 c : Angulo pitch da câmera;  

  : Variação da inclinação da rodovia; 

 c    : Correção do ângulo pitch;  

 v : Ângulo do campo de visão vertical da câmera;  

 h : Altura da câmera em relação ao plano da rodovia; 
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  : plano de inclinação da rodovia. 

A partir da localização do ponto de fuga é possível utilizar as variáveis 

 ,pf pfx y para o cálculo das variáveis de pitch   e yaw  , como mostram as 

equações (17) e (18). 

 2
arctan tan 1

pf

v

y

n
 

  
   

  
 (17) 

 

 2
arctan tan 1

pf

h

x

m
 

  
   

  
 (18) 

Onde: 

 m n : Resolução da imagem. 

Relacionando as coordenadas do mundo ( , , )T

m m mX Y Z com as 

coordenadas da câmera ( , , )T

c c cX Y Z  e o sistema de coordenadas da imagem 

( , )Tx y , é possível encontrar a matriz de transformação.  

A equação (19) mostra a relação entre o sistema de coordenadas do mundo 

e o sistema de coordenadas da câmera. 

 

0 1

1 1

c m

c m

T

c m

X X

Y R Rt Y

Z Z

   
   

          
   
   

 
(19) 

Nesta equação o parâmetro R  é referente a matriz de rotação, a qual é 

composta pelos ângulos pitch e yaw. O parâmetro t  representa o vetor de translação 

entre o sistema de coordenadas do mundo e o sistema de coordenadas da câmera. 

Com base na equação demonstrada é definida a matriz de projeção da 

câmera na equação (20). 

 

 
3Pr [ | ]KR I t   (20) 
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Nesta equação o parâmetro K refere-se a matriz de calibração da câmera e 

3I  é uma matriz identidade de 3 3 . Com a matriz P é possível relacionar um ponto 

do mundo com um ponto da imagem através da equação (21). 

 

1
1

m

m

m

X
x

Y
y P

Z

 
   
   
   
    

 

 
(21) 

Na sequência, para o cálculo do IPM é aplicada a equação (21) com as 

coordenadas do mundo ( ,0, )T

m mW X Z com a coordenada 0mY   para obter 

uma vista aérea da rodovia. 

 

2.6.2 Solução de Johnson e Hamburger 

A solução desenvolvida por Johnson e Hamburger (2007), também adotada 

por Cario et al. (2009), tem como propósito remover o efeito de perspectiva da imagem 

e a geração de uma nova imagem da rodovia com o IPM. A técnica desenvolvida faz 

uma transformação geométrica remapeando todos os pixels do plano da imagem com 

a distorção de perspectiva para uma nova imagem plana, similar a uma vista aérea da 

rodovia. 

Os parâmetros necessários para o modelo geométrico do IPM podem ser 

analisados a partir da visão aérea do veículo na Figura 23. 

 

Figura 23 - Parâmetros da câmera por visão aérea 

 

Fonte: Elaborado com base em Cario et al. (2009) 
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No qual:  

 h : Ângulo do campo de visão horizontal. 

A partir da visão lateral (Figura 24) parâmetros da câmera como o ângulo pitch 

o ângulo referente ao campo de visão vertical e a altura da câmera em relação ao 

plano da rodovia, são extraídos.  

 

Figura 24 - Parâmetros da câmera por visão lateral 

 

Fonte: Elaborado com base em Cario et al. (2009) 

Com a região de interesse segmentada, é possível, através das equações (22) 

e (23), realizar o mapeamento do sistema de coordenadas do mundo para o plano da 

imagem. 

 

 
0

0

tan( )1
( ) 1 coth( ) 1

2 tan( )
v

h Zm
r Z

h Z






 
   

 
 (22) 

 

 1
( , ) 1 coth( ) 1

2 sin( ) cos( )
h

c c

n X
c Z X

h Z


 

 
   

 
 (23) 

 

As equações (24) e (25) descrevem o processo que realiza o remapeamento 

dos pixels da imagem do plano da imagem para o sistema de coordenadas do mundo 

(JOHNSON; HAMBURGER, 2007). 

A equação (24) faz o remapeamento de todos os pixels da imagem na direção 

Z , o qual utiliza somente o valor da coordenada r de linha. Após o remapeamento as 
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coordenadas de linha da imagem medidas em pixels são transformadas em 

coordenada Z  medida em metros. Com isso, torna-se possível a medição de 

distâncias à frente do veículo. 

 1
1 1 2 tan( ) tan( )

1
(r) h

1
tan( ) 1 2 tan( )

1

v c

c v

r

m
Z

r

m

 

 

    
       

    
        

 (24) 

No qual: 

 m : Número de linhas da imagem; 

 r : Coordenada da linha da imagem; 

 c : Ângulo pitch da câmera; 

 v : Ângulo do campo de visão vertical; 

 h : Altura da câmera com relação ao plano da rodovia. 

Na equação (25) ocorre o remapeamento de todos os pixels da imagem na 

direção X . Nesta equação é necessário o valor da coordenada r  da linha e c  da 

coluna. Após o remapeamento as coordenadas de coluna da imagem medidas em 

pixels são transformadas em coordenadas X  medidas em metros. Com isso, torna-

se possível a medição de distâncias laterais na rodovia. 

 

 1
1 1 2 tan( )

1
(r,c) h

1
sin( ) 1 2 tan( )cos( )

1

h

c v c

c

r
X

r

m



  

    
       

    
        

 (25) 

No qual: 

 c : Coordenada de coluna da imagem; 

 v : Ângulo referente ao campo de visão vertical; 

 h : Ângulo referente ao campo de visão horizontal; 

 h : Altura da câmera com relação ao plano da rodovia. 
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3 MÉTODO DE MAPEAMENTO POR PERSPECTIVA INVERSA PARA MEDIÇÃO 
DE DISTÂNCIA DE VEÍCULO À FRENTE  

Este capítulo inicia apresentando como a câmera foi instalada no veículo e o 

cenário onde foram realizados os testes. Na sequência é apresentado o sistema de 

medição da distância à frente. Neste sistema são demonstradas as etapas do 

algoritmo do cálculo de distância que inicia com a extração de parâmetros da câmera, 

em seguida a aquisição da imagem, pré-processamento, seleção da região de 

interesse, detecção da região do veículo, cálculo da distância e finaliza com saída 

IPM. 

 

3.1 INSTALAÇÃO DA CÂMERA NO VEÍCULO E CENÁRIO DE TESTE 

Neste trabalho foi utilizada uma câmera Logitech C920. Esta câmera foi 

instalada na parte superior do para-brisa do veículo a uma altura h  do piso e com 

uma inclinação para baixo c  em relação ao eixo X . Esses parâmetros podem ser 

visualizados na Figura 25.  

 

Figura 25 - Vista lateral da câmera instalada no veículo a uma altura do piso 

 

Fonte: Autoria própria 

A Figura 26 ilustra a vista frontal do posicionamento da câmera no para-brisa. 

A fixação da câmera foi feita na parte superior esquerda do para-brisa.  
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Figura 26 - Vista frontal do veículo com a câmera fixada no para-brisa 

 

Fonte: Autoria própria 

A Figura 27 apresenta um modelo de cenário de uma câmera captando a 

imagem de uma rodovia. Deseja-se medir a distância de um ponto A  até a câmera 

digital. O plano da imagem apresenta o ponto a , projeção do ponto A  da rodovia 

com o efeito da perspectiva. Este efeito impossibilita o cálculo real de distância ( dF ) 

sendo necessário sua remoção. Tuohy et al. (2010), demonstrou que é possível medir 

a distância de veículos e objetos à frente com o IPM. 

  

Figura 27 - Modelo de um cenário de aquisição de imagens de rodovia\ 

 

Fonte: Autoria própria 

O cenário de teste (Figura 28) foi realizado em uma rodovia plana no qual o 

veículo (V1), contendo uma câmera digital, pode medir a distância ( dF ) do veículo 

(V2) à frente.  
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Figura 28 - Estimação da distância do veículo da frente 

 

Fonte: Autoria própria 

Definida a posição do veículo com a câmera (V1), foi marcada a posição da 

câmera. A posição do veículo (V2) foi determinada como a extremidade do para-

choque traseiro. Foi inserida uma fita adesiva no asfalto para marcar a posição do 

veículo da frente e foi utilizado um nível para assegurar que a posição da fita colocada 

no asfalto coincidisse com a extremidade do para-choque do veículo, como é ilustrado 

na Figura 29. 

 

Figura 29 - Posicionamento dos veículos no cenário de teste 

 

Fonte: Autoria própria 

Com a finalidade de medir a distância do veículo à frente, os testes de 

medição foram feitos levando em conta 10 pontos de marcação feitos na rodovia. 

Estes testes tem o objetivo de validar a distância medida manualmente comparando 

com a distância resultante da saída do algoritmo utilizando o IPM. As distâncias 

frontais medidas manualmente variaram de 5 – 50m com intervalos de 5 metros, como 

é mostrado na Figura 30.  
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Figura 30 - Marcações feitas no asfalto para comparação com o método do IPM 

 

Fonte: Autoria própria 

Os testes foram realizados em diferentes horários do dia para analisar a 

distância em diferentes situações de luminosidade. O primeiro teste conforme é 

ilustrado na Figura 31.a, é de um cenário no início da tarde. O segundo teste foi 

realizado no final da tarde (Figura 31.b) e o terceiro teste foi realizado a noite como é 

ilustrado na Figura 31.c. 

 

Figura 31 - Aquisição de imagens em diferentes horários do dia. (a) Imagem no começo da 
tarde. (b) Imagem no final da tarde. (c) Imagem a noite 

 

Fonte: Autoria própria 

 

3.2 SISTEMA DE MEDIÇÃO DA DISTÂNCIA À FRENTE  

O processo para o cálculo do IPM, o qual tem por objetivo medir a distância 

de um objeto à frente na rodovia utilizando uma câmera digital, é ilustrado na Figura 

32. O processo desenvolvido em MATLAB é dividido em 7 etapas, que consistem em: 

definição dos parâmetros da câmera, aquisição da imagem, pré-processamento, 

seleção da região de interesse, detecção da região do veículo, cálculo de distância e 

saída IPM. Estes processos serão descritos nas subseções a seguir. 
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Figura 32 - Processo de mapeamento por perspectiva inversa - IPM 

 

Fonte: Autoria própria 

 

3.2.1 Definição dos Parâmetros da Câmera 

A fim de corrigir os efeitos de perspectiva da imagem, é necessário 

primeiramente encontrar os valores dos parâmetros de uma câmera digital que 

relaciona o cenário do mundo real 3D com uma imagem digital em 2D. 

Nesta etapa são definidos todos os parâmetros da câmera. Os parâmetros da 

câmera utilizados são h  e v  ângulos referentes ao campo de visão horizontal e 

vertical, o valor do ângulo de inclinação da câmera – pitch 0 , e a altura h  da câmera 

em relação ao plano da rodovia.  

Os parâmetros da câmera, segundo uma visão aérea do sistema, são 

ilustrados na Figura 33. A partir desta imagem podem ser visualizados os parâmetros 

da distância focal f até o plano da imagem e do ângulo h  referente ao campo de 

visão horizontal. 
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Figura 33 - Visão aérea dos parâmetros da câmera 

 

Fonte: Elaborado com base em Johnson e Hamburger (2007) 

A partir da vista lateral do sistema representada na Figura 34, podem ser 

visualizados os parâmetros h  referente à altura da câmera em relação ao solo, a 

distância focal f até o plano da imagem, o ângulo de inclinação da câmera 0  e o 

ângulo v  referente ao campo de visão vertical. 

 

Figura 34 - Extração de parâmetros da câmera a partir da vista lateral 

 

Fonte: Elaborado com base em Johnson e Hamburger (2007) 
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3.2.1.1  Cálculo do ângulo do campo de visão 

Nas especificações técnicas da câmera Logitech C920, é fornecido apenas o 

valor do ângulo do campo de visão diagonal 2 78ºd  , porém para o cálculo do 

IPM, é necessário conhecer o valor do ângulo do campo de visão vertical 2 v  e o 

ângulo do campo de visão horizontal 2 h . Esses três ângulos formam o campo de 

visão total que representa a imagem capturada pela câmera. 

Para o cálculo do IPM será utilizado apenas a metade do valor dos ângulos 

do campo de visão vertical ( v ) e horizontal ( h ). Para calcular os ângulos h  e 

v  foram realizados alguns testes que consistiam na marcação em um quadro 

branco dos 4 cantos de um retângulo observados na imagem da câmera e 

mensurando a distância entre esses pontos. Também foi medida a distância da 

câmera ao quadro branco (KIRBIS, 2013). A Figura 35 ilustra como foi realizado esse 

processo. 

 

Figura 35 - Campo de Visão da Câmera 

 

Fonte: Elaborado com base em Kirbis, (2013) 

Através de manipulações trigonométricas, o ângulo h  é obtido a partir da 

equação (26). 

 

h

dh
arctg

dc


 
  

 
 (26) 

Onde: 

 dh - Metade do valor da distância; 

 dc - Distância da câmera em relação ao quadro; 
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 h - Metade do valor do ângulo do campo de visão horizontal. 

Com uma função trigonométrica o valor do ângulo v é obtido através da 

equação (27). 

 

v

dv
arctg

dc


 
  

 
 (27) 

Onde: 

 dv - Metade do valor da distância vertical; 

 dc - Distância da câmera em relação ao quadro; 

 v - Metade do valor do ângulo do campo de visão vertical. 

Com objetivo de comprovar o valor do ângulo do campo de visão diagonal, foi 

feito os cálculos a partir da equação (28). 

 

d

dd
arctg

dc


 
  

 
 (28) 

Na qual:  

 dd - Metade do valor da distância diagonal; 

 dc - Distância da câmera ao quadro; 

 d - Metade do valor do ângulo do campo de visão diagonal. 

Foram realizados três testes com diferentes posições da câmara em relação 

ao quadro branco e com diferentes dimensões do retângulo.  

Com base nos resultados obtidos nos testes, a Tabela 1 mostra os resultados 

dos ângulos h , v  e d  com o valor médio encontrado para cada ângulo. 

 

Tabela 1 - Teste realizado para definição dos ângulos h , v  e d  

 Teste 1 Teste 2 Teste 3 Valor médio 

Diagonal - d  38,92° 38,58° 39,2° 38,90° 

Horizontal - h  35,67° 34,68° 35,62° 35,32° 

Vertical - v  21,67° 21,66° 21,47° 21,60° 

Fonte: Autoria própria 
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3.2.1.2  Processo de calibração da câmera  

O processo de calibração da câmera, utilizando a toolbox do MATLAB Camera 

Calibration, consiste em: 

1. Selecionar imagens, câmera e padrão de calibração. 

2. Carregar as imagens. 

3. Calibrar a câmera. 

4. Avaliar a precisão de calibração. 

5. Ajustar os parâmetros para melhorar a precisão. 

6. Exportar os parâmetros calculados. 

Na primeira etapa ocorre a aquisição de frames contendo um padrão 

quadriculado para a calibração, como é mostrado na Figura 36.a. Para o processo de 

calibração foram utilizados 19 frames. O valor de distância entre os quadrados (Figura 

36.b) utilizado para a calibração é de 7,45 cm. 

 

Figura 36 - (a) Aquisição dos frames para a calibração de câmera (b) Dimensão dos quadrados 
do padrão xadrez para calibração 

 

Fonte: Elaborado com base em Mathworks, ([s.d.]) 

Na sequência, o painel de imagem da toolbox exibe a imagem dos frames que 

foram selecionados. A Figura 37 mostra um dos frames onde os círculos verdes 

indicam os pontos de intersecção dos quadrados. O quadrado amarelo representa a 

origem no ponto (0,0) e as setas X e Y indicando os eixos do painel de calibração 

(MATHWORKS, 2017). 
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Figura 37 - Pontos selecionados no painel de calibração 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Após a fase de carregamento das imagens é feita a calibração. As 

configurações de calibração padrão efetuadas na toolbox assumem um conjunto 

mínimo de parâmetros intrínsecos e extrínsecos da câmera (MATHWORKS, 2017). 

Os erros de reprojeção são calculados pela distância em pixel entre os pontos 

verdes detectados na imagem e os pontos reprojetados, que são representados pela 

cruz vermelha (Figura 38) a fim de avaliar a precisão da calibração. 

 

Figura 38 - Imagem onde é feito o cálculo de distância entre o ponto detectado em verde e 
pontos reprojetados em vermelho 

 

Fonte: Autoria própria 

Os erros de reprojeção abaixo de um pixel são considerados aceitáveis. A 

toolbox de calibração de câmera apresenta um gráfico em barras (Gráfico 4) com os 

erros de reprojeção de cada imagem selecionada e também o erro médio de 

reprojeção. Para a calibração realizada o erro médio em pixels ficou em menos de 

0,25 pixels. 
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Gráfico 4 - Erros de reprojeção de cada imagem utilizada na calibração 

 

Fonte: Autoria própria 

A visão centrada na câmera fornece uma visão em 3D fixa dos padrões que 

foram captados nas diversas posições. A Figura 39 ilustra um gráfico com o 

posicionamento e a rotação de cada padrão capturado que foi utilizado para a 

calibração da câmera. 

 

Figura 39 - Visualização dos parâmetros extrínsecos  

 

Fonte: Autoria própria 

Na sequência do processo de calibração, é possível realizar alguns ajustes 

com a finalidade de melhorar a calibração. Esses ajustes podem ser: adicionar ou 

remover algumas imagens, alterar o número de coeficientes de distorção radial.  

Após os ajustes realizados, os parâmetros extrínsecos e intrínsecos extraídos 

podem ser exportados e utilizados nos processos de visão computacional. 
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A Tabela 2 apresenta os parâmetros intrínsecos extraídos da calibração. 

 

Tabela 2 - Parâmetros Intrínsecos 

Variável Valor 

xf  - Distância focal eixo x 
624,2075  

yf  - Distância focal eixo y 
625,058 

xp  - Coeficiente x do ponto principal 
343,4207 

yp  - Coeficiente y do ponto principal 
200,795 

s  - skew 1,261  

Fonte: Autoria própria 

A Tabela 3 e a Tabela 4, apresentam os parâmetros extrínsecos de rotação e 

translação referentes a 19 frames utilizados na calibração (Figura 39). 

 

Tabela 3 - Parâmetros Extrínsecos de rotação  

Figura Vetor de Rotação 

1 -0,730 0,055 0,020 

2 -0,709 -0,499 -0,520 

3 0,446 0,002 0,018 

4 -0,630 -0,050 0,874 

5 0,582 -0,393 -0,360 

6 -0,181 0,001 -0,002 

7 -0,498 0,382 0,794 

8 0,576 0,317 0,616 

9 -0,177 -0,214 -1,443 

10 -0,017 0,268 1,145 

11 0,532 -0,166 -1,005 

12 0,389 0,028 1,239 

13 -0,669 0,551 1,155 

14 -0,897 0,014 -0,009 

15 0,423 0,036 0,738 

16 -0,209 -0,006 -0,234 

17 -0,178 0,149 1,043 

18 0,566 -0,346 -0,037 

19 -0,543 -0,532 -0,091 

Fonte: Autoria própria 
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Tabela 4 - Parâmetros Extrínsecos de translação  

Figura Vetor de Translação (cm) 

1 -20,401 18,349 226,164 

2 -49,248 33,031 214,761 

3 -20,996 23,989 213,852 

4 5,285 19,258 225,908 

5 -33,972 10,453 150,245 

6 -10,531 3,043 197,267 

7 17,093 11,610 220,008 

8 8,817 -4,392 167,141 

9 -51,704 43,071 182,937 

10 17,176 7,356 192,726 

11 -48,983 50,031 274,543 

12 46,696 39,350 324,341 

13 50,999 41,975 417,557 

14 -14,795 35,935 319,772 

15 13,824 15,528 191,852 

16 -26,899 9,452 168,081 

17 23,034 5,075 206,655 

18 -18,609 -5,048 178,013 

19 -27,898 20,637 224,433 

Fonte: Autoria própria 

 

3.2.2 Aquisição de Imagem  

Após a extração dos parâmetros da câmera é realizada a aquisição da 

imagem ou uma sequência de vídeo pela câmera. A dimensão da imagem capturada 

é 640   480, que é referente a quantidade de linhas e colunas na imagem. Esta 

imagem será utilizada como entrada para o remapeamento de todos os pixels para o 

cálculo da distância frontal e lateral.  

Feita por sensores de uma câmera digital, a imagem é capturada no modelo 

de cores RGB. Este modelo configura-se por ser conjuntos tridimensionais de matrizes 

que contém três valores numéricos para cada pixel. Estes valores correspondem a 

intensidade das componentes vermelho, verde e azul (SOLOMON; BRECKON, 2011). 

A Figura 40 mostra uma imagem em RGB que pode ser decomposta em pixels 

com três valores de intensidade de acordo com o nível de cor. Esta imagem apresenta 
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a seleção de uma pequena região que, aproximada, mostra os pixels com seus 

respectivos índices de intensidade das componentes R, G e B. 

 

Figura 40 - Ilustração de uma imagem em RGB com pixels contendo 3 valores de intensidade 

 

Fonte: Autoria própria 

 

3.2.3 Pré-Processamento 

Na terceira etapa do algoritmo ocorre o pré-processamento da imagem. 

Inicialmente é feita a conversão para tons de cinza da imagem de entrada e, em 

seguida, é realizado o processo para identificação das bordas da imagem utilizando o 

filtro de Canny. 

 

3.2.3.1  Conversão para tons de cinza 

Esta etapa é necessária a fim de converter o frame RGB para escala de cinza 

para trabalhar em uma única matriz. A escala de cinza, são conjuntos bidimensionais 

constituídos por matrizes que contém um valor numérico para cada pixel 

representando a intensidade de cada elemento. 
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A conversão de escala de cinza é um dos primeiros passos em muitos 

algoritmos de análise de imagem, que reduz a quantidade de informações na imagem. 

Apesar de uma imagem em escala de cinza conter menos informação do que uma 

imagem em RGB, a maioria das características importantes relacionadas à informação 

são mantidas, como: bordas, regiões e junções (SOLOMON; BRECKON, 2011). Uma 

região da imagem foi aproximada e apresenta os valores de pixels em escala de cinza, 

como ilustra a Figura 41. 

 

Figura 41 - Imagem convertida para tons de cinza 

 

Fonte: Autoria própria 

A equação (29) define a conversão de espaço de cor RGB em tons de cinza, 

combinando aproximadamente 30% de vermelho, 60% de verde e 11% de azul. 

 

 tons de cinza 0.299 0.587 0.114

R

G

B

 
 


 
  

 (29) 

 

3.2.3.2  Método de Canny para extração de bordas  

Esta segunda etapa do pré-processamento é responsável pela detecção de 

bordas da imagem em tons de cinza. Esta função visa encontrar regiões onde ocorre 
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uma descontinuidade do valor da intensidade representando uma região de fronteira. 

A imagem resultante desta função é uma imagem binarizada com as regiões de borda 

definidas com pixel no valor 1 (branco) e o fundo da imagem representado em pixel 

no valor 0 (preto). 

O filtro de Canny é um detector de bordas que satisfaz três critérios básicos 

(SOLOMON; BRECKON, 2011): 

 Baixa taxa de erro, fazendo com que o filtro detecte caso ocorram 

bordas na imagem e não obtenha resposta caso não ocorram; 

 Os pontos das bordas são bem localizados, o filtro tem um erro mínimo 

de distância entre a borda detectada e borda real na imagem; 

 Existir somente uma resposta para a cada borda. 

Os procedimentos básicos para o cálculo do filtro de Canny são (SOLOMON; 

BRECKON, 2011): 

1. Suavização da imagem com núcleo gaussiano com o objetivo de 

atenuar ruídos. 

2. Determinação da intensidade das bordas. Obtendo gradiente da 

imagem com o operador Sobel é realizada a soma das magnitudes das 

componentes horizontal e vertical (equação(30)) do operador para 

calcular a intensidade das bordas (equação (31)).  

 

 1 2 1 1 0 1

0 0 0 2 0 2

1 2 1 1 0 1

x yG G

      
   

  
   
      

 (30) 

 

 ( , ) | ( , ) | | ( , ) |x yE x y G x y G x y   (31) 

3. Cálculo da direção da borda como mostra a equação (32). 

 
1

( , )
tan

( , )

y

x

G x y

G x y
   (32) 

4. Digitalização da direção da borda. Obtido o valor de   , este valor de 

direção do pixel pode ser aproximado em quatro valores: 0º, 90º, 45 e 

135º. 
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5. Supressão não máxima. Identificado as direções das bordas, pixels que 

não são considerados das bordas são suprimidos fixando seus valores 

em 0. 

6. Histerese. Rastreia os pixels que não foram suprimidos utilizando dois 

limiares, um valor alto 2T  e um valor baixo 1T . 

Caso: 

  1| ( , ) |E x y T , não é considerado um pixel de borda; 

 2| ( , ) |E x y T , é considerado um pixel de borda; 

 1 2| ( , ) |T E x y T  , não é considerado um pixel de borda, 

exceto quando este pixel está conectado a um pixel com 

2| ( , ) |E x y T . 

A Figura 42 ilustra uma imagem que passou pelo processo de identificação 

de bordas com filtro de Canny. Ficam denotadas a regiões da posição do veículo e de 

fronteira da rodovia que, serão posteriormente utilizadas para identificação de retas 

com a Transformada de Hough. 

 

Figura 42 - Identificação das bordas da imagem utilizando o método de Canny 

 

Fonte: Autoria própria 
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3.2.4 Seleção da Região de Interesse  

A quarta etapa do algoritmo apresenta a seleção da região de interesse. A 

região de interesse (Region of Interest - ROI) é divisão da imagem a qual é aplicado 

o processamento. No caso do processo de detecção de distâncias, o objetivo é realizar 

os cálculos na seção da imagem que contém a rodovia. Para isso, é necessário fazer 

uma segmentação na imagem contendo somente a parte da rodovia, como é ilustrado 

na Figura 43.  

 

Figura 43 - Seleção da região de interesse 

 

Fonte: Elaborado com base em Itu e Danescu, (2014) 

Este processo pode ser feito manualmente, imagem por imagem, ou pode ser 

feita através da localização do ponto de fuga. Com a localização do ponto de fuga, 

sabe-se a parte exata da rodovia que deve ser segmentada. 

Com as bordas da rodovia evidenciadas, é aplicada a transformada de Hough 

que fará a localização das retas na imagem. Na sequência é encontrado o ponto onde 

o maior número de retas se cruzam definido como o ponto de fuga, como é ilustrado 

na Figura 44.  
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Figura 44 - Aplicação da Transformada de Hough para a determinação do ponto de fuga 

 

Fonte: Autoria própria 

Com o valor da coordenada de linha do ponto de fuga  ,pf pfx y  é possível 

identificar qual a região de interesse da imagem que será segmentada. Neste caso 

como o ponto de fugou foi detectado em uma região pertencente ao veículo, decidiu-

se por fazer a segmentação acima do ponto de fuga. Com isso é possível manter toda 

a região do veículo que se pretende detectar conforme é mostrada na Figura 45. 

 

Figura 45 - Região de interesse da imagem da rodovia segmentada acima da região do veículo 

 

Fonte: Autoria própria 

Utilizando também a coordenada de linha do ponto de fuga, é realizada a 

segmentação da imagem em tons de cinza (Figura 46). Esta segmentação será útil na 

etapa de representação da imagem com IPM. 
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Figura 46 - Seleção da região de interesse da imagem em tons de cinza 

 

Fonte: Autoria própria 

 

3.2.5 Detecção da Região do Veículo 

A quinta etapa do algoritmo é responsável por realizar a detecção do veículo 

à frente. Inicialmente nesta etapa é realizada a segmentação da região do veículo 

utilizando o método de contornos ativos. Após segmentada a região do veículo e 

determinada a área desta região. 

 

3.2.5.1  Método de Contornos Ativos 

O Método de Contornos Ativos (MCA) também conhecido como Snakes foi 

abordado por Kass et al. (1988). Este modelo utiliza uma curva de minimização de 

energia com o objetivo de extrair características importantes da imagem. Segundo 

Kass et al. (1988), a curva de minimização deforma-se em direção das bordas do 

objeto que deseja- se segmentar. A deformação da curva é influenciada por forças 

internas da curva e por forças externas que partem da imagem. Considerados como 

modelos deformáveis, o MCA é descrito por meio de uma função de energia E , como 

mostra a equação (33) (REBOUÇAS FILHO et al., 2013). 

 

 
 int

0

[ ( )] [ ( )]
N

ext

s

E E c s E c s


   (33) 
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Uma curva snake é definida como ( ) [ ( ), ( )]c s x s y s , no qual cada ponto 

desta curva é definida pelas coordenadas ( )x s  e ( )y s (KASS et al., 1988 e 

REBOUÇAS FILHO et al., 2013). O termo intE é referente as energias internas da 

curva, no qual é relativa à geometria da curva com relação a forma e a posição dos 

pontos da curva. O cálculo para definir o valor da energia interna é descrito na 

equação (34). 

 

 22 2

int 2

( ) ( )
( ) ( )

dc s d c s
E s s

ds ds
   , (34) 

 

na qual ( )s  e ( )s representam a rigidez e a elasticidade da curva. O termo ( )s

controla a elasticidade da curva. Quanto mais elevado o valor deste termo mais 

expandida é a curva e quanto menor o valor de ( )s mais contraída é a curva. O 

termo ( )s faz o controle de dobras e deformações na curva. Com valores de ( )s  

alto a curva tende a suavizar-se (LEAL et al., 2010). O termo 

2
( )dc s

ds
é referente a 

espaçar os pontos da curva igualmente. O último termo, 

2
2

2

( )d c s

ds
refere-se a 

diminuição dos ângulos da curva (KASS et al., 1988 e REBOUÇAS FILHO et al., 

2013).  

A variável extE  refere-se as energias externas da imagem. A energia externa 

tem a função de atrair a curva snake para característica do objeto de interesse, como 

as bordas do objeto (DE FIGUEIREDO CHAGAS et al., 2009 e KASS et al., 1988). 

A Figura 47 ilustra a utilização do MCA para a segmentação da região de um 

veículo. A posição a qual deseja-se segmentar é especificada através do retângulo 

azul e definida manualmente para cada posição do veículo. O MCA obtém melhores 

resultados quando é inicializado próximo ao objeto de interesse. 

Uma vez inicializado o MCA com a definição da posição, o método faz a 

identificação com a curva em vermelha identificando as bordas do veículo. 
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Figura 47 - Identificação da região do veículo utilizando o MCA 

 

Fonte: Autoria própria 

Identificada a região do veículo o MCA faz a segmentação desta região 

eliminando todos os objetos que não estavam contemplando no interior da região do 

posicionamento do MCA.  

A Figura 48 ilustra a imagem resultante após aplicar o MCA. Esta é uma 

imagem binarizada contendo somente a região da posição do veículo. 

 

Figura 48 - Segmentação da região do veículo 

 

Fonte: Autoria própria 

 

3.2.5.2  Cálculo da área da região do veículo 

Na sequência para a determinação da região do veículo, é calculada a área 

do veículo na imagem.  

Como na imagem só é apresentada a região do veículo, o cálculo da área é 

determinado a partir do somatório de pixels brancos encontrados na imagem. Após o 

cálculo da área é feita novamente a identificação das bordas da região do veículo. A 

Figura 49 apresenta o valor da área da região do veículo e a identificação das bordas 

do veículo.  

  



75 

 

Figura 49 - Cálculo da área da região do veículo 

 

Fonte: Autoria própria 

 

3.2.6 Cálculo da distância 

Após segmentada a região do veículo, determinada a área e a borda da 

região, é necessário definir os limites da posição do veículo para realizar o cálculo da 

distância.  

Os limites da posição do veículo são determinados por uma matriz ( EP ) que 

especifica os pontos extremos da região segmentada. Nesta matriz (equação (35)) 

cada linha é referente as coordenadas x  (coluna) e y (linha) de cada ponto. 

 

 
SE SE

SD SD

DS DS

DI DI

ID ID

IE IE

EI EI

ES ES

x y

x y

x y

x y
EP

x y

x y

x y

x y

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
(35) 

 

Em cada linha contém um ponto que está organizado na seguinte forma: ponto 

superior esquerdo (SE), superior direito (SD), direito superior (DS), direito inferior (DI), 

inferior direito (ID), inferior esquerdo (IE), esquerdo inferior (EI) e esquerdo superior 

(ES). A Figura 50 apresenta a localização dos pontos extremos de um objeto em forma 

de cruz na imagem. 
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Figura 50 - Representação dos pontos extremos de um objeto na imagem 

 

Fonte: Elaborado com base em Mathworks, (2015) 

Para o cálculo da distância do veículo à frente é necessário encontrar os 

pontos: inferior esquerdo ou inferior direito (Figura 51). Estes pontos determinam a 

posição do veículo em relação ao veículo de trás.  

 

Figura 51 - Definição dos pontos: inferior direito e inferior esquerdo 

 

Fonte: Autoria própria 

Com a identificação desses dois pontos é feita uma nova segmentação na 

imagem a partir da coordenada de linha de um desses pontos até a última linha da 

imagem para todas as colunas. A representação da segmentação para o cálculo da 

distância é ilustrada na Figura 52. 
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Figura 52 - Segmentação para o cálculo da distância do veículo à frente 

 

Fonte: Autoria própria 

Segmentada a imagem, é feito o remapeamento dos pixels da imagem. Este 

remapeamento faz a mudança da unidade de medida de distância de pixel para 

unidade de distância em metros.  

A Figura 53 apresenta a região entre os veículos que é segmentada para 

realizar o cálculo da distância à frente. 

 

Figura 53 - Área que foi remapeada para realizar o cálculo da distância entre os veículos 

 

Fonte: Autoria própria 

O método do IPM utilizado neste trabalho foi baseado nos cálculos de Johnson 

e Hamburger (2007), pois este método considera que a rodovia é plana e utiliza 

somente as variáveis c , h , v  e h relacionadas à câmera e as coordenadas m ,

n , r e c  relacionadas à imagem. 
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Para o cálculo da distância à frente é aplicada, em todas as linhas da imagem 

segmentada, a equação (24). A resultante desse remapeamento é uma matriz Z que 

contém valores de distância à frente. Nessa matriz é feita uma varredura para 

encontrar o maior valor de distância. Esse maior valor corresponderá ao valor da 

distância do veículo à frente. A Figura 54 apresenta os valores referentes das matrizes 

de distância frontal e lateral plotados em um gráfico. Neste gráfico o valor máximo da 

matriz de distância frontal é de 45 metros. 

 

Figura 54 - Imagem referente aos valores plotados das matrizes de distância frontal e lateral. 
Nesta imagem o valor máximo da matriz de distância à frente é 45m 

 

Fonte: Autoria própria 

 

3.2.7 Saída IPM 

Após calculada as distâncias laterais e frontais, é realizada a manipulação na 

imagem para a remoção da perspectiva resultando na imagem do IPM. 

Para este cálculo é utilizada a imagem em tons de cinza extraída da etapa de 

segmentação da região de interesse (Figura 55.a). Novamente é calculada as 

matrizes Z  e X  referentes as distâncias: frontal e lateral, porém, este cálculo é feito 

para toda a imagem que foi segmentada. Plotar as matrizes Z  e X em um mesmo 

gráfico (Figura 55.b) resulta em uma imagem com os dados referentes às distâncias: 
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frontal e lateral. Por fim a concatenação do gráfico de distância Z X com a imagem 

em tons de cinza resulta na imagem aérea (Figura 55.c) com a remoção da 

perspectiva.  

 

Figura 55 - Concatenação das matrizes Z e X com a imagem segmentada 

 

Fonte: Autoria própria 

 

A Figura 56 apresenta uma imagem obtida através do IPM usada para 

determinação da distância de um ponto localizado, na metade da largura do veículo. 

Neste exemplo o veículo foi posicionado a 15 m e foram determinadas as distâncias 

frontal ( 14,63Z m ) e lateral ( 0,06223X m  ). Essas distâncias foram 

encontradas com a utilização do cursor de dados do Matlab, no qual é utilizado para 

ler dados de um ponto diretamente de um gráfico. Com esta imagem é possível 

comparar a posição do veículo com a fita posicionada na distância de 15 metros. 

 

Figura 56 - Cálculo da distância de um ponto onde está localizado o veículo  

 

Fonte: Autoria própria  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Neste capítulo serão apresentados os resultados obtidos através do sistema 

de mapeamento por perspectiva inversa - IPM. Estes resultados serão abordados na 

forma da análise da variância, que irá comparar se as distâncias mensuradas em 

diferentes períodos do dia são similares e a análise do erro que indica o quanto os 

valores obtidos se distanciam do valor pretendido.  

Os testes do processo do IPM para o cálculo da distância do veículo à frente 

foram feitos em 500 imagens com distâncias de 5 até 50 metros para um cenário no 

começo da tarde, outro no final da tarde e o terceiro cenário foi realizado à noite.  

Para os testes da determinação das distâncias à frente será a aplicado a 

análise de variância de fator único (One way ANOVA), pois a única variável a ser 

medida será a distância. Esta análise tem o objetivo de testar se a hipótese nula 0H  

é verdadeira, isto é, verificar se a média das distâncias medidas em diferentes horários 

do dia são iguais, conforme é mostrado na equação (36).  

 
0 A B CH       (36) 

No qual A  é a média das distâncias à frente calculadas no começo da tarde, B  é 

a média das distâncias à frente calculadas no final da tarde e C  é a média das 

distâncias à frente calculadas no período da noite. 

A variância (equação (37)) é definida como a medida de dispersão que indica 

o quanto que os valores medidos se distanciam da média.  

  
2

2
x

n




 
  (37) 

Na qual x  é o valor medido,   é a média dos valores e n  é a quantidade de valores. 

Na prática onde ocorre a utilização de amostras, costuma-se fazer uma ligeira 

modificação no cálculo da variação, como mostra a equação (38) (CALLEGARI-

JACQUES, 2009). 

 2
2 ( )

1

x x
s

n

  
  

 
 (38) 

Na qual, 
2s  é a variância amostral e x  é a média amostral. 
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Do cálculo da variância amostral, o numerador 
2( )x x  pode ser chamado 

de soma dos quadrados ( SQ ), o denominador 1n  de grau de liberdade ( gl ) e a 

divisão desses termos de média quadrática ( MQ ), como mostra a equação (39) 

(CALLEGARI-JACQUES, 2009).  

 SQ
MQ

gl
  (39) 

Neste trabalho a variância dos testes de distância no início da tarde, é definida 

como 
2

As , assim como 
2

Bs  e 
2

Cs  são respectivamente a variância para os testes de 

distância do final da tarde e à noite.  

A análise de variância faz a comparação da variação dentro dos testes de 

cálculo de distância de diferentes horários e compara a variação entre os testes para 

o cálculo da distância.  

Para iniciar a ANOVA é necessário estipular um nível de significância para os 

testes. Dados são considerados como não-significativos quando apresentam valores 

que são próximos ao valor da média do grupo. A região definida como não-significante 

(C ) é escolhida arbitrariamente, mas geralmente é usado um valor de 95%C   

(CALLEGARI-JACQUES, 2009). 

O restante dos valores para completar 100%, são valores considerados como 

pertencentes à um nível de significância ( ns ). Essa região pode ser calculada como 

1ns C  . Neste caso será usado 0,05 5%ns   . 

Na análise de variância existe a fonte de variação entre grupos e dentro dos 

grupos. A fonte de variação entre grupos neste trabalho é a variação da distância nos 

períodos do início da tarde, final da tarde e à noite. A fonte de variação dentro dos 

grupos é a variação dos dados que acontece dentro de cada grupo (DOWNING; 

CLARK; DE FARIAS, 1999). 

A partir da análise de variância são fornecidos duas variáveis principais nos 

quais são chamadas de razão F  de variância e críticoF .O valor de F é calculado a 

partir a média quadrática entre os grupos ( ENTREMQ ) e da média quadrática dentro 

dos grupos ( DENTROMQ ). A equação (40) demonstra esse cálculo. 
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ENTRE

DENTRO

MQ
F

MQ
  (40) 

Com base nos valores das variáveis F  e críticoF , é possível concluir que 

(CALLEGARI-JACQUES, 2009):  

 Se críticoF F  existe uma grande variação entre os grupos analisados. 

 Se críticoF F , pode-se concluir que a hipótese nula é verdadeira, isto 

é, existe uma semelhança das amostras coletadas para todos os 

grupos. 

Para o cálculo do erro é feita a subtração do valor medido ( x ) pelo valor 

verdadeiro ( vx ), como mostra a equação (41). O valor verdadeiro é o valor que é 

usado para a comparação com o valor medido. 

 
verro x x   (41) 

Nos testes foram feitos os cálculos dos erros de cada medida, a média dos 

erros de cada grupo, o desvio padrão dos erros de cada grupo. Com o valor médio de 

erro de cada grupo, foi calculada a média geral dos erros e o desvio padrão. 

 

4.1 RESULTADOS PARA O CÁLCULO DA DISTÂNCIA DE 5 METROS 

Para o teste da determinação da distância na posição de 5 metros os dados 

coletados são exibidos na Tabela 5. Esta tabela contempla o número de dados 

analisados, a soma de todos os valores obtidos, a média de cada grupo de teste e a 

variância de cada grupo. Esse padrão de tabela de dados iniciais é repetido para todas 

as distâncias testadas. 

 

Tabela 5 - Dados referentes à determinação da distância na posição de 5 m 

Grupo Nº Amostras Soma Média Variância 

Começo da tarde 500 2646,733 5,293 0,0003 

Final da Tarde  500 2908,887 5,818 0,0004 

Noite 500 2788,666 5,577 0,0127 

Fonte: Autoria própria 
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As variâncias obtidas para a distância de 5 metros foram de 
2 0,0003As  , 

2 0,0004Bs   e 
2 0,0127Cs  . 

No começo da tarde a média resultante para as 500 amostras foi de 

5,293A m  , no final da tarde a média foi igual a 5,818B m   e a noite a média 

resultante foi de 5,577C m  . A média que ficou mais próxima do valor mensurado 

de 5 metros foi a do grupo do começo da tarde. 

A análise da variância feita para a determinação da distância para um carro 

detectado na posição de 5 metros é apresentada na Tabela 6. A partir da ANOVA 

podem ser extraídos os dados de: soma quadrática ( )SQ e grau de liberdade ( )gl , 

média quadrática ( )MQ , o valor F , o valorP  que é a probabilidade da hipótese 

nula ser verdadeira e o valor de críticoF . 

 

Tabela 6 - Análise da variância para a distância de 5 metros 

Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P F crítico 

Entre grupos 68,882 2 34,441 7748,358 0,00 3,002 

Dentro dos grupos 6,654 1497 0,004 

   

Total 75,536 1499 

    

Fonte: Autoria própria 

Como o valor de 7748,358F   é maior que o valor de 3,002críticoF   e 

como 0valorP   é menor que o valor de 5%ns   pode-se rejeitar a hipótese nula. 

Isso significa que a média dos valores de distâncias medidas para 5 metros em 

diferentes horários do dia, são significativamente diferentes. 

Na Tabela 7 são apresentados o valor médio do erro e desvio padrão referente 

às 500 amostras calculadas nos três períodos do dia. São apresentados também os 

percentuais do erro referente ao valor verdadeiro. 

O erro para esta posição considera o valor medido com o cálculo do IPM 

subtraído do valor verdadeiro, que neste teste é de 5 metros. 
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Tabela 7 - Determinação do erro para a posição de 5 metros 

Grupo Erro médio (%)5 Desvio Padrão 

Começo da tarde 0,293 5,87% 0,016 

Final da Tarde  0,818 16,36% 0,019 

Noite 0,577 11,55% 0,113 

Fonte: Autoria própria 

O erro médio para as amostras do começo da tarde foi de 0,293m com um 

desvio padrão de 0,016m. Para o final da tarde o erro médio foi de 0,818m com um 

desvio padrão de 0,019m. No período da noite o erro médio obtido foi de 0,577m com 

um desvio padrão de 0,113m. 

A média geral do erro entre os grupos foi de 0,563m com um desvio padrão 

geral de 0,055m. 

O período do começo da tarde teve o menor erro médio dentre os três 

períodos medidos, pois a luminosidade natural favoreceu a detecção das bordas do 

veículo apesar do tempo estar nublado. No período do final da tarde a luminosidade 

natural estava baixa, o que fez com que as bordas do veículo não ficassem realçadas. 

Isto impediu uma detecção exata das bordas do veículo o que resultou no erro médio 

mais elevado. No período da noite havia iluminação externa, porém, devido às luzes 

traseiras do veículo estarem ligadas, a detecção das bordas do veículo foi afetada. 

Isto afetou a detecção do veículo e fez com o que o erro médio ficasse elevado. 

 

4.2 RESULTADOS PARA O CÁLCULO DA DISTÂNCIA DE 10 METROS 

Para o teste da determinação da distância na posição de 10 metros os dados 

coletados são exibidos na Tabela 8. 

 

Tabela 8 - Dados referentes à determinação da distância na posição de 10 m 

Grupo Nº Amostras Soma Média Variância 

Começo da tarde 500 4915,631 9,831 0,0012 

Final da Tarde  500 4923,815 9,848 0,0010 

Noite 500 4818,416 9,637 0,0037 

Fonte: Autoria própria 

As variâncias obtidas para esta distância foram de 
2 0,0012As  , 

2 0,0010Bs   e 
2 0,0037Cs  . 
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No começo da tarde a média resultante para as 500 amostras foi de 

9,831A m  , no final da tarde a média foi igual a 9,848B m   e a noite a média 

resultante foi de 9,637C m  . 

A análise da variância feita para a determinação da distância para um carro 

detectado na posição de 10 metros é apresentada na Tabela 9. A partir da ANOVA 

podem ser extraídos os dados de: soma quadrática ( )SQ e grau de liberdade ( )gl , 

média quadrática ( )MQ , o valor F , o valorP  que é a probabilidade da hipótese 

nula ser verdadeira e o valor de críticoF . 

 

Tabela 9 - Análise da variância para a distância de 10 metros 

Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P F crítico 

Entre grupos 13,751 2 6,876 3518,349998 0 3,002 

Dentro dos grupos 2,925 1497 0,002 

   

Total 16,677 1499 

    

Fonte: Autoria própria 

Com a ANOVA é possível observar que o valor de 3518,349F   é maior 

que o valor de 3,002críticoF  , e o 0valorP   é menor que o valor de 5%ns  , 

com isso, pode-se rejeitar a hipótese nula. Isso significa que a média dos valores de 

distâncias medidas para 10 metros em diferentes horários dia, são significativamente 

diferentes. 

Na Tabela 10 são apresentados o valor médio do erro e desvio padrão 

referente às 500 amostras calculadas nos três períodos do dia. São apresentados 

também os percentuais do erro referente ao valor verdadeiro. 

O erro para esta posição considera o valor medido com o cálculo do IPM 

subtraído do valor verdadeiro, que neste teste é de 10 metros. 

 

Tabela 10 - Determinação do erro para a posição de 10 metros 

Grupo Erro médio (%)10 Desvio Padrão 

Começo da tarde 0,169 1,69% 0,035 

Final da Tarde  0,152 1,52% 0,031 

Noite 0,363 3,63% 0,061 

Fonte: Autoria própria 
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O erro médio para as amostras do começo da tarde foi de 0,169m com um 

desvio padrão de 0,035m. Para o final da tarde o erro médio foi de 0,152m com um 

desvio padrão de 0,031m. No período da noite o erro médio obtido foi de 0,363m com 

um desvio padrão de 0,061m. 

A média geral do erro entre os grupos foi de 0,228m com um desvio padrão 

geral de 0,0160m. 

O período do começo da tarde teve um erro médio baixo pois a luminosidade 

natural favoreceu a detecção das bordas do veículo. No período do final da tarde a 

luminosidade natural estava baixa, porém, o sistema conseguiu identificar as bordas 

do veículo o que fez com que o erro médio ficasse baixo. No período da noite com 

iluminação externa, as luzes traseiras ligadas afetaram a detecção do veículo e fez 

com o que o erro médio ficasse o mais elevado dentre os três períodos medidos. 

 

4.3 RESULTADOS PARA O CÁLCULO DA DISTÂNCIA DE 15 METROS 

Para o teste da determinação da distância na posição de 15 metros os dados 

coletados são exibidos na Tabela 11. 

 

Tabela 11 - Dados referentes à determinação da distância na posição de 15 m 

Grupo Nº Amostras Soma Média Variância 

Começo da tarde 500 7038,172 14,076 2,97491E-26 

Final da Tarde  500 7327,780 14,656 0,001783375 

Noite 500 7441,987 14,884 0,040480752 

Fonte: Autoria própria 

As variâncias obtidas para esta distância foram de 
2 2,97491 26As E  , 

2 0,001783375Bs   e 
2 0,040480752Cs  . 

No começo da tarde a média resultante para as 500 amostras foi de 

14,076A m  , no final da tarde a média foi igual a 14,656B m   e a noite a média 

resultante foi de 14,844C m  . 

A análise da variância feita para a determinação da distância para um carro 

detectado na posição de 15 metros é apresentada na Tabela 12. A partir da ANOVA 

podem ser extraídos os dados de: soma quadrática ( )SQ e grau de liberdade ( )gl , 
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média quadrática ( )MQ , o valor F , o valorP  que é a probabilidade da hipótese 

nula ser verdadeira e o valor de críticoF . 

 

Tabela 12 - Análise da variância para a distância de 15 metros 

Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P F crítico 

Entre grupos 173,322 2 86,661 6151,382087 0 3,0017 

Dentro dos grupos 21,090 1497 0,014 

   

Total 194,412 1499 

    

Fonte: Autoria própria 

Como o valor de 6151,382F   é maior que o valor de 3,0017críticoF  , e 

o 0valorP   é menor que o valor de 5%ns   pode-se rejeitar a hipótese nula. Isso 

significa que a média dos valores de distâncias medidas para 15 metros em diferentes 

horários dia, são diferentes. 

Na Tabela 13 são apresentados o valor médio do erro e desvio padrão 

referente às 500 amostras calculadas nos três períodos do dia. São apresentados 

também os percentuais do erro referente ao valor verdadeiro. 

O erro para esta posição considera o valor medido com o cálculo do IPM 

subtraído do valor verdadeiro, que neste teste é de 15 metros. 

 

Tabela 13 - Determinação do erro para a posição de 15 metros 

Grupo Erro médio (%)15 Desvio Padrão 

Começo da tarde 0,924 6,16% 0,000 

Final da Tarde  0,344 2,30% 0,042 

Noite 0,116 0,77% 0,201 

Fonte: Autoria própria 

O erro médio para as amostras do começo da tarde foi de 0,924m com um 

desvio padrão de 0m. Para o final da tarde o erro médio foi de 0,344m com um desvio 

padrão de 0,042m. No período da noite o erro médio obtido foi de 0,116m com um 

desvio padrão de 0,201m. 

O período do começo da tarde teve um erro médio mais alto dentre os três 

períodos medidos, pois a região da sombra do veículo dificultou a área de detecção. 

No período do final da tarde a luminosidade natural estava baixa, porém, o sistema 

conseguiu identificar as bordas do veículo o que fez com que o erro médio não ficasse 



88 

 

elevado. No período da noite a iluminação externa favoreceu o sistema de detecção 

e fez com o que o erro médio ficasse baixo. 

 

4.4 RESULTADOS PARA O CÁLCULO DA DISTÂNCIA DE 20 METROS 

Para o teste da determinação da distância na posição de 20 metros os dados 

coletados são exibidos na Tabela 14. 

 

Tabela 14 - Dados referentes à determinação da distância na posição de 20 m 

Grupo Nº Amostras Soma Média Variância 

Começo da tarde 500 10247,539 20,495 0,456 

Final da Tarde  500 10416,039 20,832 0,000 

Noite 500 9458,257 18,917 0,187 

Fonte: Autoria própria 

As variâncias obtidas para esta distância foram de 
2 0,456As  , 

2 0Bs   e 

2 0,187Cs  . 

No começo da tarde a média resultante para as 500 amostras foi de 

20,495A m  , no final da tarde a média foi igual a 20,832B m   e a noite a média 

resultante foi de 18,917C m  . 

A análise da variância feita para a determinação da distância para um carro 

detectado na posição de 20 metros é apresentada na Tabela 15. A partir da ANOVA 

podem ser extraídos os dados de: soma quadrática ( )SQ e grau de liberdade ( )gl , 

média quadrática ( )MQ ,  o valor F , o valorP  que é a probabilidade da hipótese 

nula ser verdadeira e o valor de críticoF . 

 

Tabela 15 - Análise da variância para a distância de 20 metros 

Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P F crítico 

Entre grupos 1045,802883 2 522,901 2442,757159 0 3,002 

Dentro dos grupos 320,4507887 1497 0,214 

   

Total 1366,253672 1499 

    

Fonte: Autoria própria 
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A partir dos dados obtidos pela ANOVA, é possível observar que o valor de 

2442,757F   é maior que o valor de 3,002críticoF  , e como o 0valorP   é menor 

que o valor de 5%ns   pode-se rejeitar a hipótese nula. Isso significa que a média 

dos valores de distâncias medidas para 20 metros em diferentes horários dia, são 

significativamente diferentes. 

Na Tabela 16 são apresentados o valor médio do erro e desvio padrão 

referente às 500 amostras calculadas nos três períodos do dia. São apresentados 

também os percentuais do erro referente ao valor verdadeiro. 

O erro para esta posição considera o valor medido com o cálculo do IPM 

subtraído do valor verdadeiro, que neste teste é de 20 metros. 

 

Tabela 16 - Determinação do erro para a posição de 20 metros 

Grupo Erro médio (%)20 Desvio Padrão 

Começo da tarde -0,495 -2,48% 0,675 

Final da Tarde  -0,832 -4,16% 0,000 

Noite 1,083 5,42% 0,432 

Fonte: Autoria própria 

O erro médio para as amostras do começo da tarde foi de -0,495m com um 

desvio padrão de 0,675m. Para o final da tarde o erro médio foi de -0,832m com um 

desvio padrão de 0m. No período da noite o erro médio obtido foi de 1,083m com um 

desvio padrão de 0,432m. 

O período do começo da tarde teve um erro médio baixo pois, devido à 

luminosidade natural e pouca região de sombra, favoreceram a detecção das bordas 

do veículo. No período do final da tarde a luminosidade natural estava baixa, porém, 

o sistema conseguiu identificar as bordas do veículo o que fez com que o erro médio 

ficasse baixo. No período da noite a iluminação externa favoreceu o aparecimento de 

sombra, afetando a detecção do veículo e fez com o que o erro médio ficasse o mais 

elevado dentre os três períodos medidos. 

 

4.5 RESULTADOS PARA O CÁLCULO DA DISTÂNCIA DE 25 METROS 

Para o teste da determinação da distância na posição de 25 metros os dados 

coletados são exibidos na Tabela 17. 
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Tabela 17 - Dados referentes à determinação da distância na posição de 25 m 

Grupo Nº Amostras Soma Média Variância 

Começo da tarde 500 12692,834 25,386 0,344 

Final da Tarde  500 12987,954 25,976 0,000 

Noite 500 11928,707 23,857 0,396 

Fonte: Autoria própria 

As variâncias obtidas para esta distância foram de 
2 0,344As  , 

2 0Bs   e 

2 0,396Cs  . 

No começo da tarde a média resultante para as 500 amostras foi de 

25,386A m  , no final da tarde a média foi igual a 25,976B m   e a noite a média 

resultante foi de 23,857C m  . 

A análise da variância feita para a determinação da distância para um carro 

detectado na posição de 25 metros é apresentada na Tabela 18. A partir da ANOVA 

podem ser extraídos os dados de: soma quadrática ( )SQ e grau de liberdade ( )gl , 

média quadrática ( )MQ , o valor F , o valorP  que é a probabilidade da hipótese 

nula ser verdadeira e o valor de críticoF . 

 

Tabela 18 - Análise da variância para a distância de 25 metros 

Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P F crítico 

Entre grupos 1195,326 2 597,663 2422,168649 0 3,001735211 

Dentro dos grupos 369,380 1497 0,247 

   

Total 1564,706 1499 

    

Fonte: Autoria própria 

Com a ANOVA é possível observar que o valor de 2422,168F   é maior 

que o valor de 3,001735críticoF  , e como 0valorP   é menor que o valor de 

5%ns   pode-se rejeitar a hipótese nula. Isso significa que a média dos valores de 

distâncias medidas para 25 metros em diferentes horários dia, são significativamente 

diferentes. 

Na Tabela 19 são apresentados o valor médio do erro e desvio padrão 

referente às 500 amostras calculadas nos três períodos do dia. São apresentados 

também os percentuais do erro referente ao valor verdadeiro. 
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O erro para esta posição considera o valor medido com o cálculo do IPM 

subtraído do valor verdadeiro, que neste teste é de 25 metros. 

 

Tabela 19 - Determinação do erro para a posição de 25 metros 

Grupo Erro médio (%)25 Desvio Padrão 

Começo da tarde -0,386 -1,54% 0,587 

Final da Tarde  -0,976 -3,90% 0,000 

Noite 1,143 4,57% 0,629 

Fonte: Autoria própria 

O erro médio para as amostras do começo da tarde foi de -0,386m com um 

desvio padrão de 0,587m. Para o final da tarde o erro médio foi de -0,976m com um 

desvio padrão de 0m. No período da noite o erro médio obtido foi de 1,143m com um 

desvio padrão de 0,061m. 

O período do começo da tarde teve um erro médio baixo pois, devido à 

luminosidade natural e pouca região de sombra favoreceram a detecção das bordas 

do veículo. No período do final da tarde a luminosidade natural estava baixa e isto 

afetou a identificação das bordas do veículo o que fez com que o erro médio ficasse 

alto. No período da noite a iluminação externa favoreceu o aparecimento de sombra, 

e as luzes do veículo afetaram a detecção do mesmo fazendo com o que o erro médio 

ficasse o mais elevado dentre os três períodos medidos. 

 

4.6 RESULTADOS PARA O CÁLCULO DA DISTÂNCIA DE 30 METROS 

Para o teste da determinação da distância na posição de 30 metros os dados 

coletados são exibidos na Tabela 20.  

 

Tabela 20 - Dados referentes à determinação da distância na posição de 30 m 

Grupo Nº Amostras Soma Média Variância 

Começo da tarde 500 14582,306 29,165 0,246 

Final da Tarde  500 14957,646 29,915 0,294 

Noite 500 14477,726 28,955 0,105 

Fonte: Autoria própria 

As variâncias obtidas para esta distância foram de 
2 0,246As  , 

2 0,294Bs   

e 
2 0,105Cs  . 
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No começo da tarde a média resultante para as 500 amostras foi de 

29,165A m  , no final da tarde a média foi igual a 29,915B m   e a noite a média 

resultante foi de 28,955C m  . 

A análise da variância feita para a determinação da distância para um carro 

detectado na posição de 30 metros é apresentada na Tabela 21. A partir da ANOVA 

podem ser extraídos os dados de: soma quadrática ( )SQ e grau de liberdade ( )gl , 

média quadrática ( )MQ , o valor F , o valorP  que é a probabilidade da hipótese 

nula ser verdadeira e o valor de críticoF . 

 

Tabela 21 - Análise da variância para a distância de 30 metros 

Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P F crítico 

Entre grupos 254,760 2 127,380 592,539 2,7714E-190 3,001735211 

Dentro dos grupos 321,815 1497 0,215 

   

Total 576,576 1499 

    

Fonte: Autoria própria 

Como o valor de 592,539F   é maior que o valor de 3,001735críticoF  , e 

o 2,7714 190valorP E   é menor que o valor de 5%ns  , pode-se rejeitar a 

hipótese nula. Isso significa que a média dos valores de distâncias medidas para 30 

metros em diferentes horários dia, são significativamente diferentes. 

Na Tabela 22 são apresentados o valor médio do erro e desvio padrão 

referente às 500 amostras calculadas nos três períodos do dia. São apresentados 

também os percentuais do erro referente ao valor verdadeiro. 

O erro para esta posição considera o valor medido com o cálculo do IPM 

subtraído do valor verdadeiro, que neste teste é de 30 metros. 

 

Tabela 22 - Determinação do erro para a posição de 30 metros 

Grupo Erro médio (%)30 Desvio Padrão 

Começo da tarde 0,835 2,78% 0,496 

Final da Tarde  0,085 0,28% 0,542 

Noite 1,045 3,48% 0,323 

Fonte: Autoria própria 
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O erro médio para as amostras do começo da tarde foi de 0,835m com um 

desvio padrão de 0,496m. Para o final da tarde o erro médio foi de 0,085m com um 

desvio padrão de 0,542m. No período da noite o erro médio obtido foi de 1,045m com 

um desvio padrão de 0,323m. 

O período do começo da tarde teve um erro médio alto pois a região da 

sombra do veículo dificultou a área de detecção. No período do final da tarde a 

luminosidade natural estava baixa, porém, o sistema conseguiu identificar as bordas 

do veículo o que fez com que o erro médio ficasse baixo. No período da noite com 

iluminação externa e as luzes traseiras ligadas, afetaram a detecção do veículo 

fazendo com o que o erro médio ficasse o mais elevado dentre os três períodos 

medidos. 

 

4.7 RESULTADOS PARA O CÁLCULO DA DISTÂNCIA DE 35 METROS 

Para o teste da determinação da distância na posição de 35 metros os dados 

coletados são exibidos na Tabela 23. 

 

Tabela 23 - Dados referentes à determinação da distância na posição de 35 m 

Grupo Nº Amostras Soma Média Variância 

Começo da tarde 500 18067,634 36,135 0,277 

Final da Tarde  500 17097,710 34,195 4,196 

Noite 500 17717,957 35,436 0,731 

Fonte: Autoria própria 

 

As variâncias obtidas para esta distância foram de 
2 0,277As  , 

2 4,196Bs   

e 
2 0,731Cs  . 

No começo da tarde a média resultante para as 500 amostras foi de 

36,135A m  , no final da tarde a média foi igual a 34,195B m   e a noite a média 

resultante foi de 35,436C m  . 

A análise da variância feita para a determinação da distância para um carro 

detectado na posição de 35 metros é apresentada na Tabela 24. A partir da ANOVA 

podem ser extraídos os dados de: soma quadrática ( )SQ e grau de liberdade ( )gl , 
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média quadrática ( )MQ , o valor F , o valorP  que é a probabilidade da hipótese 

nula ser verdadeira e o valor de críticoF . 

 

Tabela 24 - Análise da variância para a distância de 35 metros 

Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P F crítico 

Entre grupos 965,156 2 482,578 278,226 1,8153E-103 3,001735211 

Dentro dos grupos 2596,525 1497 1,734 

   

Total 3561,681 1499 

    

Fonte: Autoria própria 

Como o valor de 278, 226F   é maior que o valor de 3,001735críticoF  , e 

o 1,8153 103valorP E   é menor que o valor de 5%ns  , pode-se rejeitar a 

hipótese nula. Isso significa que a média dos valores de distâncias medidas para 35 

metros em diferentes horários dia, são significativamente diferentes. 

Na Tabela 25 são apresentados o valor médio do erro e desvio padrão 

referente às 500 amostras calculadas nos três períodos do dia. São apresentados 

também os percentuais do erro referente ao valor verdadeiro. 

O erro para esta posição considera o valor medido com o cálculo do IPM 

subtraído do valor verdadeiro, que neste teste é de 35 metros. 

 

Tabela 25 - Determinação do erro para a posição de 35 metros 

Grupo Erro médio (%)35 Desvio Padrão 

Começo da tarde -1,135 -3,24% 0,526 

Final da Tarde  0,805 2,30% 2,048 

Noite -0,436 -1,25% 0,855 

Fonte: Autoria própria 

O erro médio para as amostras do começo da tarde foi de -1,135m com um 

desvio padrão de 0,526m. Para o final da tarde o erro médio foi de 0,805m com um 

desvio padrão de 2,048m. No período da noite o erro médio obtido foi de -0,436m com 

um desvio padrão de 0,855m. 

O período do começo da tarde teve o erro médio mais alto dentre os três 

períodos medidos, pois a região da sombra do veículo dificultou a área de detecção. 

No período do final da tarde com luminosidade natural baixa dificultou a identificação 

das bordas do veículo o que fez com que o erro médio ficasse alto. No período da 



95 

 

noite com iluminação externa e as luzes traseiras ligadas, afetaram a detecção do 

veículo fazendo com o que o erro médio ficasse elevado. 

 

4.8 RESULTADOS PARA O CÁLCULO DA DISTÂNCIA DE 40 METROS 

Para o teste da determinação da distância na posição de 40 metros os dados 

coletados são exibidos na Tabela 26. 

 

Tabela 26 - Dados referentes à determinação da distância na posição de 40 m 

Grupo Nº Amostras Soma Média Variância 

Começo da tarde 500 20191,833 40,384 0,896 

Final da Tarde  500 19924,880 39,850 1,616 

Noite 500 19735,599 39,471 1,042 

Fonte: Autoria própria 

As variâncias obtidas para esta distância foram de 
2 0,896As  , 

2 1,616Bs   e 

2 1,042Cs  . 

No começo da tarde a média resultante para as 500 amostras foi de 

40,384A m  , no final da tarde a média foi igual a 39,850B m   e a noite a média 

resultante foi de 39,471C m  . 

A análise da variância feita para a determinação da distância para um carro 

detectado na posição de 40 metros é apresentada na Tabela 27. A partir da ANOVA 

podem ser extraídos os dados de: soma quadrática ( )SQ e grau de liberdade ( )gl , 

média quadrática ( )MQ , o valor F , o valorP  que é a probabilidade da hipótese 

nula ser verdadeira e o valor de críticoF . 

 

Tabela 27 - Análise da variância para a distância de 40 metros 

Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P F crítico 

Entre grupos 210,160 2 105,080 88,69599885 3,94865E-37 3,001735211 

Dentro dos grupos 1773,529 1497 1,185 

   

       

Total 1983,689 1499 

    

Fonte: Autoria própria 
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Com a ANOVA é possível observar que o valor de 88,69599885F   é maior 

que o valor de 3,001735críticoF  ,e como o 3,94865 37valor EP   é menor que 

o valor de 5%ns  , pode-se rejeitar a hipótese nula. Isso significa que a média dos 

valores de distâncias medidas para 40 metros em diferentes horários dia, são 

significativamente diferentes. 

Na Tabela 28 são apresentados o valor médio do erro e desvio padrão 

referente às 500 amostras calculadas nos três períodos do dia. São apresentados 

também os percentuais do erro referente ao valor verdadeiro. 

O erro para esta posição considera o valor medido com o cálculo do IPM 

subtraído do valor verdadeiro, que neste teste é de 40 metros. 

 

Tabela 28 - Determinação do erro para a posição de 40 metros 

Grupo Erro médio (%)40 Desvio Padrão 

Começo da tarde -0,384 -0,96% 0,947 

Final da Tarde  0,150 0,38% 1,271 

Noite 0,529 1,32% 1,021 

Fonte: Autoria própria 

O erro médio para as amostras do começo da tarde foi de -0,384m com um 

desvio padrão de 0,947m. Para o final da tarde o erro médio foi de 0,150m com um 

desvio padrão de 1,271m. No período da noite o erro médio obtido foi de 0,529m com 

um desvio padrão de 1,021m. 

O período do começo da tarde teve um erro médio alto pois a região da 

sombra do veículo dificultou a área de detecção. No período do final da tarde a 

luminosidade natural estava baixa, porém, o sistema conseguiu identificar as bordas 

do veículo o que fez com que o erro médio ficasse baixo. No período da noite com 

iluminação externa e as luzes traseiras ligadas, afetaram a detecção do veículo 

fazendo com o que o erro médio ficasse o mais elevado dentre os três períodos 

medidos. 

 

4.9 RESULTADOS PARA O CÁLCULO DA DISTÂNCIA DE 45 METROS 

Para o teste da determinação da distância na posição de 45 metros os dados 

coletados são exibidos na Tabela 29. 
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Tabela 29 - Dados referentes à determinação da distância na posição de 45 m 

Grupo Nº Amostras Soma Média Variância 

Começo da tarde 500 23377,866 46,756 1,851 

Final da Tarde  500 22298,996 44,598 1,248 

Noite 500 22490,929 44,982 2,031 

Fonte: Autoria própria 

As variâncias obtidas para esta distância foram de 
2 1,851As  , 

2 1,248Bs   e 

2 2,031Cs  . 

No começo da tarde a média resultante para as 500 amostras foi de 

46,756A m  , no final da tarde a média foi igual a 44,598B m   e a noite a média 

resultante foi de 44,982C m  . 

A análise da variância feita para a determinação da distância para um carro 

detectado na posição de 45 metros é apresentada na Tabela 30. A partir da ANOVA 

podem ser extraídos os dados de: soma quadrática ( )SQ e grau de liberdade ( )gl , 

média quadrática ( )MQ , o valor F , o valorP  que é a probabilidade da hipótese 

nula ser verdadeira e o valor de críticoF . 

 

Tabela 30 - Análise da variância para a distância de 45 metros 

Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P F crítico 

Entre grupos 1324,971 2 662,486 387,483 2,4371E-136 3,001735211 

Dentro dos grupos 2559,447 1497 1,710 

   

       

Total 3884,418 1499 

    

Fonte: Autoria própria 

Com a ANOVA é possível observar que o valor de 387,483F   é maior que 

o valor de 3,001735críticoF  , e como o 2,4371 136valorP E   é menor que o 

valor de 5%ns  , pode-se rejeitar a hipótese nula. Isso significa que a média dos 

valores de distâncias medidas para 45 metros em diferentes horários dia, são 

significativamente diferentes. 

Na Tabela 31 são apresentados o valor médio do erro e desvio padrão 

referente às 500 amostras calculadas nos três períodos do dia. São apresentados 

também os percentuais do erro referente ao valor verdadeiro. 
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O erro para esta posição considera o valor medido com o cálculo do IPM 

subtraído do valor verdadeiro, que neste teste é de 45 metros.  

 

Tabela 31 - Determinação do erro para a posição de 45 metros 

Grupo Erro médio (%)45 Desvio Padrão 

Começo da tarde -1,756 -3,90% 1,360 

Final da Tarde  0,402 0,89% 1,117 

Noite 0,018 0,04% 1,425 

Fonte: Autoria própria 

O erro médio para as amostras do começo da tarde foi de -1,756m com um 

desvio padrão de 1,360m. Para o final da tarde o erro médio foi de 0,402m com um 

desvio padrão de 1,117m. No período da noite o erro médio obtido foi de 0,018m com 

um desvio padrão de 1,425m. 

O período do começo da tarde teve o erro médio mais alto dentre os três 

períodos medidos, pois a região da sombra do veículo dificultou a área de detecção. 

No período do final da tarde com luminosidade natural baixa dificultou a identificação 

das bordas do veículo o que fez com que o erro médio ficasse alto. No período da 

noite com iluminação externa e as luzes traseiras ligadas, não afetaram a detecção 

do veículo fazendo com o que o erro médio ficasse baixo. 

 

4.10 RESULTADOS PARA O CÁLCULO DA DISTÂNCIA DE 50 METROS 

Para o teste da determinação da distância na posição de 50 metros os dados 

coletados são exibidos na Tabela 32. 

 

Tabela 32 - Dados referentes à determinação da distância na posição de 50 m 

Grupo Nº Amostras Soma Média Variância 

Começo da tarde 500 25505,554 51,011 9,354E-26 

Final da Tarde  500 25723,222 51,446 5,323E-01 

Noite 500 25805,056 51,610 1,475E-25 

Fonte: Autoria própria 
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As variâncias obtidas para esta distância foram de 
2 9,354 26As E  , 

2 5,323 01Bs E   e 
2 1,475 25Cs E  . 

No começo da tarde a média resultante para as 500 amostras foi de 

51,011A m  , no final da tarde a média foi igual a 51,446B m   e a noite a média 

resultante foi de 51,610C m  . 

A análise da variância feita para a determinação da distância para um carro 

detectado na posição de 50 metros é apresentada na Tabela 33. A partir da ANOVA 

podem ser extraídos os dados de: soma quadrática ( )SQ e grau de liberdade ( )gl , 

média quadrática ( )MQ , o valor F , o valorP  que é a probabilidade da hipótese 

nula ser verdadeira e o valor de críticoF . 

 

Tabela 33 - Análise da variância para a distância de 50 metros 

Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P F crítico 

Entre grupos 95,851 2 47,926 270,085 7,0268E-101 3,001735211 

Dentro dos grupos 265,638 1497 0,177 

   

       

Total 361,489 1499 

    

Fonte: Autoria própria 

Com a ANOVA é possível observar que o valor de 270,085F   é maior que 

o valor de 3,001735críticoF  , e como o 7,0268 101valorP E   é menor que o 

valor de 5%ns  , pode-se rejeitar a hipótese nula. Isso significa que a média dos 

valores de distâncias medidas para 50 metros em diferentes horários dia, são 

significativamente diferentes. 

Na Tabela 34 são apresentados o valor médio do erro e desvio padrão 

referente às 500 amostras calculadas nos três períodos do dia. São apresentados 

também os percentuais do erro referente ao valor verdadeiro. 

O erro para esta posição considera o valor medido com o cálculo do IPM 

subtraído do valor verdadeiro, que neste teste é de 50 metros.  
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Tabela 34 - Determinação do erro para a posição de 50 metros 

Grupo Erro médio (%)50 Desvio Padrão 

Começo da tarde -1,011 -2,02% 0,000 

Final da Tarde  -1,446 -2,89% 0,730 

Noite -1,610 -3,22% 0,000 

Fonte: Autoria própria 

 

O erro médio para as amostras do começo da tarde foi de -1,011m com um 

desvio padrão de 0m. Para o final da tarde o erro médio foi de -1,446m com um desvio 

padrão de 0,730m. No período da noite o erro médio obtido foi de -1,610m com um 

desvio padrão de 0m. 

Os três períodos testados tiveram erro médio elevado comparado aos outros 

testes devido à longa distância que comprometeu a detecção do veículo. 

 

4.11 RESULTADOS GERAIS 

Nesta seção serão apresentados os resultados gerais das médias dos valores 

encontrados e dos erros médios calculados. 

A Tabela 35 apresenta a média e erro médio (%) de cada uma das distâncias 

testadas nos três períodos do dia. O erro médio mais próximo a zero representa o 

valor da média que mais se aproxima do valor de distância desejado. 

A média com valor mais próximo ao valor de desejado de 5m foi a do período 

do começo da tarde com erro médio de 5,87%. Para o valor desejado de 10m a média 

que mais se aproximou foi a do período do final da tarde com erro médio de 1,52%. 

No teste de 15m o valor de média que mais se aproximou do desejado foi a do período 

da noite com erro médio de 0,77%. Para os testes de 20m e 25m o período do começo 

da tarde foi o que obteve o valor de média mais próximo do valor desejado com erros 

médios de 2,48 e 1,54%. No teste da distância de 30m a média do período do final da 

tarde foi a que mais se aproximou do valor desejado com erro médio de 0,28%. Para 

o teste de 35m o período da noite foi o que obteve a média com valor mais próximo 

ao desejado com erro médio de 1,25%. Para o teste de 40m o período que obteve a 

média com valor mais próximo ao valor desejado foi o período do final da tarde com 

erro médio de 0,38%. No teste de distância de 45m o período da noite foi o que obteve 

o valor da média mais próximo ao valor desejado com erro médio de 0,04%. Por fim, 
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no teste de 50m o período do começo da tarde foi o que obteve o valor da média mais 

próximo ao valor desejado com erro médio de 2,02%. 

 

Tabela 35 – Média dos valores encontrados de distâncias com os respectivos erros médios (%) 
nos testes de 5 – 50 metros para os três períodos do dia. 

Distâncias Começo da tarde  Final tarde  Noite  

5 metros 5,293m 5,87% 5,818m 16,36% 5,577m 11,55% 

10 metros 9,831m 1,69% 9,848m 1,52% 9,637m 3,63% 

15 metros 14,076m 6,16% 14,656m 2,30% 14,884m 0,77% 

20 metros 20,495m -2,48% 20,832m -4,16% 18,917m 5,42% 

25 metros 25,386m -1,54% 25,976m -3,90% 23,857m 4,57% 

30 metros 29,165m 2,78% 29,915m 0,28% 28,955m 3,48% 

35 metros 36,135m -3,24% 34,195m 2,30% 35,436m -1,25% 

40 metros 40,384m -0,96% 39,850m 0,38% 39,471m 1,32% 

45 metros 46,756m -3,90% 44,598m 0,89% 44,982m 0,04% 

50 metros 51,011m -2,02% 51,446m -2,89% 51,610m -3,22% 

Fonte: Autoria própria 
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5 CONCLUSÃO 

Este trabalho consiste no cálculo da distância utilizando o mapeamento por 

perspectiva inversa - IPM. Imagens são capturadas por uma câmera e tem seu efeito 

de perspectiva removido por remapeamento de pixels, produzindo uma nova imagem 

2-D, com uma vista superior, também conhecida como vista de um pássaro ou vista 

de um drone. Para realizar o cálculo do IPM, foi necessário encontrar/calcular os 

parâmetros da câmera. Estes parâmetros foram encontrados através da calibração da 

câmera e de cálculos para obtenção dos valores do campo de visão da câmera. Após 

a imagem ser capturada é necessário um pré-processamento para remoção de ruídos 

e detecção de bordas. Esta detecção facilita o reconhecimento de retas nas imagens 

e consequentemente detectam o ponto de fuga da imagem. Este ponto é usado para 

delimitar a região de interesse no qual o cálculo do IPM será aplicado. Com a região 

de interesse delimitada, é utilizado o método de contornos ativos para detectar o 

veículo e em seguida calcular a área do mesmo. Através da área do veículo é possível 

identificar as bordas da região do veículo e detectar a sua distância através do método 

do IPM. 

O cálculo do IPM foi aplicado para distâncias de 5 – 50 metros em 3 períodos 

do dia. O erro médio obtido corresponde de 0,04% a 16,36% do valor aceito como 

verdadeiro. Através da análise da variância verificou-se que a média das distâncias 

calculadas nos 3 períodos do dia são significativamente diferentes, ou seja, as 

condições ambientais de luminosidade influenciam a medição e distância com o IPM. 

Além disso, essas diferenças são causadas também pelo posicionamento do veículo 

e na definição da área para cálculo da detecção do carro. Utilizando filtros para ajustar 

a luminosidade, fixando a posição do veículo nos testes e a área para o cálculo da 

detecção do veículo, é possível concluir que o método proposto para o cálculo da 

distância com o método IPM é adequado. Sendo necessário a remoção da influência 

das condições ambientais como, por exemplo, o uso de métodos de detecção de 

objetos mais robustos a sombras.  

Para trabalhos futuros sugere-se testar o método de Nieto et al. (2007) 

considerando a inclinação da rodovia. Otimizar o cálculo do IPM para utilização de 

imagens em movimento. Fazer a detecção do veículo utilizando o método de 

subtração de fundo. E por fim, a utilização de dados do veículo como velocidade para 

determinar o tempo de colisão para o carro da frente.  
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