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Resumo- Este trabalho apresentará um comparativo de técnicas de aprendizado de
máquina capazes de identificar um automóvel a partir de sua silhueta e, posterior-
mente, classificá-lo em uma das seguintes classes: carro, ônibus, caminhão ou van.
O propósito é auxiliar na busca de novos recursos que possam colaborar para o au-
mento da segurança durante a navegação de carros autônomos.
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1 Introdução

Nos útlimos anos, têm se evidênciado o uso da Inteligência Artificial (IA) como
um dos pilares que impulsionam o desenvolvimento de tecnologias inovadoras (BAR-
BOSA, 2017). Seu propósito é permitir que dispositivos tecnológicos chegem o mais
perto possível de atingir o raciocínio humano. Ou seja, é um ramo da ciência compu-
tacional que permite que máquinas possam se comportar de forma semelhante aos
humanos, analisando situações, raciocinando e encontrando soluções para diversos
problemas em diferentes ocasiões.

A ideia é que os computadores possuam sistemas inteligentes que sejam capa-
zes de aprenderem e se aprimorarem, assim como ocorre nos seres humanos, em



que o sistema neurológico permite que sejam criadas novas deduções a partir da jun-
ção de informações fragmentadas (SUPRIMATEC, 2017). Isso permite que a máquina
entenda o mundo a partir de uma hierarquia de conceitos, em que cada um deles é de-
finido por meio de uma relação com conceitos mais simples, permitindo o aprendizado
de outros, mais elaborados (GROSSI, 2017). Como ocorre, por exemplo, na solução
de tarefas intuitivas, que, embora sejam fáceis e naturais para os seres humanos, são
difíceis de serem descritas formalmente.

Um ramo da IA, chamado de aprendizado de máquina, vem possibilitando gran-
des avanços em relação a esse tópico. Tal ramo é caracterizado por investigar como
as máquinas podem adquirir conhecimento através da extração de padrões a partir de
um conjunto de dados (ALPAYIN, 2010). Além disso, busca o desenvolvimento de al-
goritmos para a realização prática das tarefas de aprendizagem (GONZALEZ, 2002),
os quais permitem que as máquinas possam se tornar capazes de tomar decisões de
forma autônoma.

Para se extrair um padrão, é essencial que seja primeiramente reconhecido. Por
isso, o aprendizado de máquina trabalha com o reconhecimento de padrões, que visa
a detecção automática de regularidades dentro de um conjunto de dados, e, com a
detecção dessas regularidades, possibilita que a máquina possa tomar ações, tais
como a seleção de dados em diferentes categorias ou classes (BISHOP, 2006). Essa
classificação é baseada em conhecimentos preliminares ou dedutivos, e também, em
informações estatísticas retiradas a partir de referências (ALPAYIN, 2010). É isso o
que vem permitindo que o aprendizado de máquina esteja cada vez mais presente no
dia-a-dia da sociedade, possibilitando que tecnologias que antes eram consideradas
ficção científica, hoje sejam inevitáveis, como é o caso dos carros autônomos.

Grandes empresas automotivas como Mercedes-Benz, Volvo, BMW, General
Motors estão se vinculando a empresas de tecnologia para que, até 2020 (MACEDO,
2015), coloquem carros autônomos rodando pelas ruas.

A Tesla já se adiantou nessa corrida e, em meados de 2015, apresentou uma atu-
alização de software que permitiu que seus automóveis pudessem executar algumas
funções sem o auxílio do motorista, utilizando apenas um recurso que foi chamado de
piloto automático (KESSLER, 2015). Porém, esse recurso ainda não era sinônimo de
um carro inteiramente autônomo.

Em Pittsburgh, Estados Unidos, desde final de 2016, a Uber em parceria com a
Volvo, liberou uma frota de veículos autônomos supervisionados por motoristas, para
fazer o transporte de usuários do aplicativo da Uber (CHAFKIN, 2016).

Além disso, caminhões autônomos também vêm sendo utilizados nos EUA para
transportar itens dos depósitos de carga até os centros de distribuição (DAVIES, 2017).
Inicialmente, o transporte também está sendo supervisionado, porém, a ideia é que os
caminhões passem a trabalhar sozinhos em breve, uma vez que não há um número
considerável de motoristas de caminhão para a demanda de entregas (DAVIES, 2017),
pois o mesmo representa cerca de 75% do custo para entregar uma mercadoria que
precise atravessar o país (GROSSI, 2017).

Os fatos evidenciam que, dentro de alguns anos, teremos cada vez mais veí-



culos equipados com sensores, utilizando câmeras, lasers, radares, receptores GPS
e atuando de forma autônoma, parcial ou total, pelas ruas. Porém, toda essa evo-
lução se baseia em uma busca constante de melhoria do software responsável pela
interpretação correta de todos os dados adquiridos através dos sensores disponíveis.

Ao dirigir, o ser humano é capaz presumir uma ação que possa vir a ser tomada
por outro automóvel, pessoa ou objeto, e a partir disso, sabe como reagir. Já um
veículo autônomo, para navegar propriamente pelas ruas precisa obter essas infor-
mações de outra maneira. Desse modo, este trabalho tem como finalidade apresen-
tar um estudo sobre técnicas de reconhecimento e classificação de automóveis para
carros autônomos, com o intuito de identificar e classificar veículos (carros, ônibus,
caminhões ou vans), por exemplo, oferecendo mais segurança àqueles que utilizarão
veículos autônomos como meio de transporte. Possibilitará, também que o carro inteli-
gente identifique sua distância até outro veículo, percebendo situações de risco, como
por exemplo, a vinda de um caminhão em alta velocidade na sentido contrário.

2 Metodologia

Inicialmente, será realizado um estudo de técnicas de aprendizado de máquina
para identificar quais podem ser utilizadas para o reconhecimento e classificação de
silhuetas de veículos. Além disso, um dataset contendo um conjunto de dados refe-
rentes às caracteríscas de tipos distintos de automóveis será analisado.

Após o estudo das técnicas e do dataset, será necessário selecionar um conjunto
de dados dentro do dataset que será usado para a fase de treinamento do modelo, en-
quanto que o restante irá ser utilizado para a fase de testes. Desse modo, um modelo
de treinamento simples será implementado, seguido de um aumento de complexibili-
dade gradual se necessário.

Os testes de treinamento serão feitos de modo que seja possível uma avaliação
dos resultados obtidos de acordo com a alteração do modelo inicial. Quando os re-
sultados de treinamento forem satisfatórios, os dados separados para os testes serão
utilizados no modelo proposto para que seja possível analisar se o modelo realmente
identifica e classifica do modo esperado.

Por fim, o projeto apresentará uma comparação de técnicas de apredizagem de
máquina que serão aplicadas através de linguagem R.

3 Resultados e Discussão

Como já foi mencionado anteriormente, o estudo tem como objetivo fazer um
comparativo de técnicas de aprendizagem de máquina que podem ser aplicadas no
reconhecimento de silhueta de automóveis e a classificação das mesmas em catego-
rias distintas.

A utilização dessas técnicas será realizada com o auxílio da linguagem R e po-
derá contar com um ambiente de desenvolvimento integrado chamado de RStudio.



Ao final dos testes, além do comparativo de técnicas que será apresentado, será
explicitado o nível de eficiência das mesmas.

4 Considerações Parciais/Finais

Foi definido que, a princípio, será utilizada a base de dados de silhuetas de
veículos, disponibilizado no repositório para aprendizado de máquina da UCI (UCI,
1986-87), para o desenvolvimento do trabalho.

Além disso, um estudo inicial de algumas técnicas de aprendizado de máquina,
como Redes Neurais Artificiais, Máquina de Vetores de Suporte (SVM, do inglês: Sup-
port Vector Machine, K-vizinhos mais próximo (KNN, do inglês: K-Nearest Neighbors)
e Naive Bayes, está sendo efetuado. Porém, ainda existem outros algoritmos que
também deverão ser analisados, como, por exemplo, o Random Forest e K-Médias
(K-means).

Um estudo sobre o uso da linguagem R e do programa RStudio para tratamento
e treinamento dos dados presentes no dataset também está sendo efetuado.
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