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Resumo—This work aims to present an autonomous vehicle
navigation system, based on an End-to-End Deep Learning
approach, and to study the impact of different image input confi-
gurations to the system performance. The proposed methodology
in this work was to adopt and test different configurations of RGB
and Depth images captured from a Kinect device. We adopted
a multi-camera system, composed by 3 cameras, with different
RGB and/or Depth input configurations. Two main systems were
developed in order to study and validade de different input
configurations: the first one based on a realistic simulator and the
second one based on a mini-car (small scale vehicle). Starting with
the simulations, it was possible to choose the best camera/input
configuration, then we validated that using the real vehicle
(mini-car) with real sensors/cameras. The experimental results
demonstrated that a multi-camera solution, based on 3 cameras,
allow us to obtain better autonomous navigation control results
in a End-to-End Deep Learning based approch, with a very small
final error when using the proposed camera configurations.

Index Terms—Deep Learning, End-to-End, Self-Driving Car,
Image based Navigation, RGB+Depth.

I. INTRODUÇÃO

Robôs autônomos são desenvolvidos para se movimentar
livremente dentro de um determinado ambiente, sem interven-
ção humana, como por exemplo, os carros autônomos. [1]

A crescente concorrência envolvendo grandes empresas de
tecnologia e da indústria automobilística está tornando a
pesquisa e desenvolvimento de carros autônomos cada dia
mais desafiadora e interessante. Desafiadora pois já ocorreram
até registros de acidentes fatais [2], sinalizando assim, que
está tecnologia ainda não está pronta para ser entregue ao
mercado. Interessante porque, a cada dia, vemos um incre-
mento do número de empresas e de universidades trabalhando
e pesquisando neste tema [3]. As pesquisas mais relevantes em
carros autônomos estão nas áreas de navegação, detecção de
obstáculos e localização. O aprendizado End-to-End destaca-
se e tem sido aprimorado em função do bom desempenho das
técnicas de Inteligência Artificial neste últimos anos. [4]

Aprendizado Profundo (AP), comumente chamado de Deep
Learning, é uma ramificação do campo de Aprendizado de
Máquina, Machine Learning da Inteligência Artificial. O AP,
se refere aos algoritmos e técnicas que extraem informações
complexas de dados brutos a partir da combinação de ca-
racterísticas mais simples, combinadas em múltiplos níveis
e obtidas por Aprendizado Automático. Assim, quanto mais
etapas, maiores serão as combinações e a profundidade do

aprendizado. Um dos algoritmos de AP de destaque são as
Redes Neurais Convolutivas (RNC), Convolutional Neural
Networks (CNN). [5]

O uso de Redes Neurais em Visão Computacional aplicada
em sistemas de navegação autônoma teve início em 1989
com o ALVINN (Autonomous Land Vehicle in a Neural
Network), veículo terrestre autônomo com uma Rede Neural.
Este utilizou uma rede de três camadas para poder seguir ade-
quadamente uma estrada, utilizando imagens de uma câmera
e um localizador, e como saída os valores para o controle da
direção do carro. [6]

Em 2004, foi proposto o DAVE (DARPA Autonomous
Vehicle), veículo autônomo do DARPA (Defense Advanced
Research Projects Agency), Agência de Projetos do Depto.
de Defesa dos Estados Unidos. Nesse projeto, foi usado um
carrinho de controle remoto elétrico, com duas câmeras de
vídeo (visão estereoscópica), que deveria navegar de forma
autônoma em um ambiente ao ar livre com árvores, rochas,
paredes e outros obstáculos. A sua navegação foi proposta a
partir de uma RNC de seis camadas. [7]

O projetos DAVE e ALVINN demonstraram que uma Rede
Neural poderia dirigir um carro em estradas, onde posterior-
mente a empresa NVIDIA (fabricante de GPUs), publicou em
Abril de 2016 alguns resultados de seu trabalho com carros
autônomos. Neste projeto foi desenvolvida uma arquitetura
RNC, conhecida como “Pilotnet”, treinada a partir dos dados
brutos de uma câmera (RGB) juntamente com os valores
de direção, executados por uma pessoa no carro (End-to-
End Learning). Esta abordagem mostrou-se eficiente para um
sistema que aprendeu a dirigir em estradas com e sem faixas,
em estacionamentos com pouca visibilidade e em estradas não
pavimentadas. Nesta experiência, foram usadas 72 horas de
vídeo, como dataset. [8] [9]

Nos artigos [10], [11], destaca-se a incorporação de câmeras
monoculares RGB em diferentes posições do veículo, para
ajudar no processo de localização em um mapa. A fusão da
odometria, dados do GPS e das imagens foram importantes
neste processo de aprimoramento para a localização do carro.
Já em [12] ele melhora a estimativa de movimento de um
carro, onde é utilizada a odometria visual. É apresentado um
método baseado em um processo de aquisição não sincroni-
zado de imagens, obtidas em diferentes posições do carro,
por meio de câmeras monoculares RGB. A aquisição sempre
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