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INTRODUÇÃO

O primeiro caso do novo coronavírus

no Brasil foi confirmado em fevereiro de 2020.

Isso gerou a necessidade de novos protocolos

a serem adotados em todo o mundo, através

do direcionamento da Organização Mundial da

Saúde (OMS) [1]. Desde fevereiro, a alta

transmissão em ambientes fechados e com

pessoas não vacinadas, ocasionaram o

surgimento de mutações no vírus Sars-CoV-2,

por vezes mais perigosas e contagiantes,

como a variante Ômicron [2].

A variante Ômicron foi identificada no

Brasil pela primeira vez, em dezembro de

2021, ocasionando um aumento no número de

casos de 111% em comparação a duas

semanas anteriores [3], [2]. Nota-se que

desde 2020 a pandemia, mesmo com o

programa de vacinação avançado, ainda se

mantém.

Tendo em vista essa situação, um dos

maiores problemas que ainda persistem é

traçar o mapeamento de transmissão do vírus

entre as pessoas. Em ambientes fechados,

como salas de aula e laboratórios, após a

confirmação de um caso de Covid-19, o

mapeamento permite ações rápidas de aviso e

isolamento, para que a taxa de contaminação

possa ser controlada.

Este projeto visa a implementação de

um sistema produzido através da linguagem

de programação Python, que realiza o

monitoramento e mapeamento do

cumprimento de distanciamento social.

Com o uso de imagens obtidas pela

câmera de segurança, TWG TW-8720 HB [4],

interna no Laboratório de Telecomunicações a

Faculdade de Tecnologia da UNICAMP e, com

o uso da biblioteca OpenCV [5], é possível

realizar a detecção da quantidade de

interações e mapear as pessoas que

estiveram no ambiente.
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Caso sejam identificadas uma ou mais

pessoas no ambiente monitorado que tenham

testado positivo para Covid-19, será possível,

através dos dados obtidos pelo sistema, traçar

os instantes em que houve contato entre

pessoas contaminadas e os demais usuários.

A Figura 1 mostra o esquema geral do sistema

proposto.

Figura 1: Diagrama do sistema implementado.

METODOLOGIA

A) DETECÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO E
DISTANCIAMENTO:

A.1) Armazenamento/classificação
das interações em Eventos:

Além do sistema, feito em plataforma

Linux, foi configurado um servidor que

armazena os dados das quantidades de

interações em nuvem, utilizando as linguagens

Apache2/Mysql/PHP.

Esses dados foram classificados em

Eventos com base na distância entre as

pessoas, calculadas pelo algoritmo proposto,

no qual o sistema identifica movimentações. O

fluxograma do algoritmo pode ser visto na

Figura 2.

Figura 2: Fluxograma do algoritmo em Python.

A.2) Processamento digital de
imagem:

O algoritmo gerado permite a análise

do vídeo em tempo real, pois utiliza como

técnica o Processamento Digital de Imagens

(PDI) que converte o vídeo em quadros

(frames).

Para essas imagens, os eventos são

representados através de retângulos com

cores diferentes. Isso torna mais fácil e

interativa a visualização das interações que

serão analisadas, posteriormente, de maneira

gráfica.

B) PÓS PROCESSAMENTO E ANÁLISE DE
DADOS:

B.1) Identificação dos usuários:

O Registro Acadêmico (RA) de cada

aluno/funcionário que frequentou o laboratório

também é armazenado em nuvem com sua

respectiva data/hora. Isso possibilita a

identificação das pessoas que estiveram

presentes nos dias com mais interações,

como o Evento4 (mais de quatro pessoas a

menos de 2m de distância).

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022 2



Também, caso ocorram casos de

aluno/funcionário que tenha testado positivo

para Covid-19, é possível emitir

comunicados/alertas para os RA’s registrados

no dia do contato, realizando a filtragem por

data/hora

B.2) Análise gráfica dos dados:

Com o registro dos usuários captados

e a análise do monitoramento, é possível

levantar situações de alerta para os Eventos

ocorridos. Para a gestão rápida, os dados

coletados são registrados em um banco de

dados (MySQL) e apresentados de forma

gráfica em uma página web. Para gerar os

gráficos de forma dinâmica, ou seja, que são

atualizados à medida que o banco de dados

em nuvem é “alimentado”, foi utilizada a

ferramenta Google Charts.

A página permite que uma pessoa

verifique se teve contato com um outro usuário

contaminado pelo vírus da Covid-19, utilizando

o Registro Acadêmico (RA) e data de

ocorrência.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As Figuras 3 e 4 mostram o sistema

realizando o monitoramento pelas câmeras de

segurança localizadas, respectivamente, na

frente e saída/entrada da sala de aula do

laboratório.

O cálculo que o algoritmo realiza em

relação ao distanciamento é iniciado no

momento em que são captados movimentos

no vídeo, ou seja, as pessoas que se

encontram paradas em relação a outras não

entram no registro de interações (Eventos),

como pode ser visto na Figura 4, em que há

uma pessoa sendo contornada pelo retângulo

de cor verde. Isso ocorreu pois, no momento

em que houve o registro, havia uma

movimentação em relação às outras. Isso fez

com que o sistema iniciasse o cálculo da

distância que se encontravam.

O contorno de cor verde, significa que

as pessoas identificadas em movimento

estavam a mais de 2m. Tal fato não ocorreu

para os demais usuários, pois foram

contornados pelos retângulos de cor

vermelha.

Figura 3: Imagem da câmera 1 (frente) em

processamento.

Figura 4: Imagem da câmera 2 (costas) em

processamento.
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Cada ocorrência de movimentação

identificada é classificada em um dos quatro

Eventos determinados no algoritmo e

registrados, com sua respectiva data/hora, no

banco de dados em nuvem, como mostra a

Figura 5.

.Figura 5: Banco de dados em nuvem com

registros da quantidade de Eventos 1, 2, 3 e 4.

Cada Evento corresponde ao contato

de uma certa quantidade de pessoas a menos

de 2m de distância: o Evento1 entre duas

pessoas; o Evento2 entre três pessoas; o

Evento3 entre quatro pessoas; e o Evento4

entre mais de quatro pessoas.

Também, foi gerada uma outra classe

dentro do banco de dados para armazenar os

RA’s, com suas respectivas data/hora de

entrada no ambiente, Figura 6.

A Figura 7 ilustra, de forma gráfica,

uma página web com a informação das

data/hora em que ocorreram os maiores

registros de todos os Eventos juntos.

Enquanto que a Figura 8, mostra a relação

entre a ocorrência de cada um dos Eventos

(Eventos 1, 2, 3 e 4) em um determinado dia.

Figura 6: Banco de dados em nuvem com os

Registros Acadêmicos (RA’s) dos usuários.

Figura 7: Gráfico data/hora dos maiores

registros de interações nos meses de março,

abril e maio.

Figura 8: Gráfico dos eventos 1, 2, 3 e 4 nos

meses de março, abril e maio.
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A análise desses dados, permite uma

sequência de ações para uma prevenção em

massa que se dá por: Informação de um aluno

contaminado → verificação do aluno no

ambiente controlado a partir dos dados do

sistema → classificação em eventos em que o

sistema detectou aglomeração com a

presença do aluno contaminado → disparo de

alertas a todos do grupo do dia em que houve

proximidade.

CONCLUSÕES

Nota-se que em uma situação ideal, a

câmera deveria ser instalada no centro da sala

com o foco alinhado para baixo e no ponto

mais alto, pois melhor seria o enquadramento

de toda a área monitorada. Mesmo com esses

pontos apresentados, foram realizados testes

no laboratório que possibilitaram a captação

de dados do monitoramento e o mapeamento

de situações em que poderiam ocorrer

possíveis transmissões do Covid-19 durante

os meses de março, abril e maio de 2022.
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