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Resumo—Traffic congestion is a significant problem in urban
cities and affects economic, health, and social questions. Although
many works have been published in the last years to traffic ap-
plications based on video data, different techniques of computer
vision can be explored in this area. In this work, we proposed
a method for traffic flow classification using StarRGB and
Convolutional Neural Networks (CNN). The StarRGB describes
a global representation of the traffic video into a colored image
based on motion elements in the scene. Then, the generated image
passed as input to a pre-trained CNN to extract the features and
classify the traffic video activity in three classes: LIGHT, MEDIUM,
and HEAVY. In our experiments using a traffic video database,
the proposed method reached an accuracy of 96.47%. Also, the
results suggest that StarRGB is a good descriptor for traffic video
applications.

Index Terms—Computer Vision, StarRGB, CNN, Traffic Flow
Classification

I. INTRODUÇÃO

O fluxo de carros nas cidades brasileiras tem sido um dos
principais problemas enfrentados pelas autoridades municipais
ao longo dos últimos anos. Entre os fatores que levaram esta
situação, é possı́vel citar o aumento da frota de veı́culos, a falta
de planejamento urbano frente ao crescimento da densidade
demográfica nestas cidades, o comportamento dos motoristas
ao cometerem infrações, e a deficiência de um transporte
público de qualidade [1].

O congestionamento devido ao elevado fluxo de veı́culos
pode proporcionar perdas econômicas na ordem de bilhões
de dólares anualmente [2]. Além disso, está relacionado com
os sintomas de estresse , sendo uma das causas de doenças
psicológicas e ações violentas por parte dos motoristas ulti-
mamente [3].

Neste contexto, a detecção automática da condição do
trânsito nas vias urbanas é uma tarefa de importância, já que
permite alertar aos motoristas dos pontos de alta incidência de
veı́culos e consequentemente reduzindo o tempo de trajetória,
bem como o custo do combustı́vel utilizado para o desloca-
mento.

Um sistema capaz de identificar em tempo real as vias
com alta taxa de veı́culos também oferece outras vantagens
tanto para o ambiente quanto para a sociedade. A redução
da poluição causada pela emissão de gás carbônico pelos

veı́culos, contribui no combate aos problemas referentes ao
aquecimento global. Além disso, aumenta-se a eficiência dos
sistemas de transporte e há uma maior rapidez para atendi-
mento de chamadas de emergência [4] [5] [6].

Visando criar aplicações para os sistemas inteligentes de
transporte (Intelligent Transportation Systems -ITS), cientistas
e pesquisadores estão preferindo utilizar imagens e vı́deos
gerados pelas câmeras de monitoramento. Entre os principais
motivos estão a infraestrutura já disponibilizada em virtude
do número de câmeras instaladas nas vias públicas, a área
de alcance destas câmeras, e o aumento de técnicas de visão
computacional e processamento de imagens [7] [8] [2].

À vista disso, vários objetivos podem ser atingidos através
da análise de imagens e vı́deos de trânsito, como a detecção
de infração e acidentes, o gerenciamento de semáforos em
cruzamentos, a identificação e contagem de veı́culos e a
classificação automática de fluxo de carros [4] [9].

A classificação do fluxo de carros consiste em rotular a
condição do trânsito de veı́culos na via, considerando algumas
variáveis como o número de carros em um curto espaço de
tempo e a velocidade média deles [10]. Em geral, na literatura
há trabalhos classificando o trânsito em duas, três ou quatro
classes distintas [11] [12] [13].

Entretanto, este cenário possui uma série de dificuldades
e desafios como a variedade de resolução e escala para
cada câmera instalada, o alto ı́ndice de oclusão gerado pelos
veı́culos em situações de tráfego intenso, a iluminação vari-
ando durante o dia e as condições climáticas como a chuva,
que atrapalham a detecção de carros [14].

Desta forma, este trabalho propõe um novo modelo para
classificação de trânsito através da análise de vı́deos, utilizando
técnicas de detecção de movimentos, através do algoritmo
StarRGB [15]. Além disso, a extração e classificação das
caracterı́sticas da resposta do StarRGB é realizada por uma
Convolutional Neural Network (CNN).

Portanto, esta pesquisa possui duas contribuições: (i) validar
o algoritmo StarRGB como um bom descritor para a análise
de vı́deos de trânsito; (ii) utilizar uma CNN com seus pesos
já treinados e aplicá-la à imagem gerada pelo StarRGB para
classificar o fluxo de trânsito do vı́deo em três classes.

O presente artigo está organizado da seguinte forma, no


