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Cidades Inteligentes

 Geram dados que podem ser usados para 
atingir o objetivo 11 da agenda 2030

 Tornar as cidades e os assentamentos 
humanos inclusivos, seguros, resilientes e 
sustentáveis

 Usam dados para melhorar qualidade de 
vida, gestão de recursos e reduzir riscos

 Ciência de Dados

 Inclui melhoria de mobilidade e de segurança
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Estudos de casos

 Ciência de Dados

 Prevê fluxo de pessoas

 Rastreamento de pessoas

 Recontar estória de acontecimentos ligados 
a segurança

 Quando as pessoas participam

 Uso responsável da Ciência de Dados
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Predição e simulação de links

 Impactos da mobilidade urbana na sociedade

 Planejamento de infra-estrutura

 Espalhamento de epidemias

 Avanço da criminalidade

 Mobilidade pode ser representada por uma 
rede complexa

 Nós: regiões (ex. Cidades)

 Arrestas: fluxo de pessoas entre regiões
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Predição de links

 Modelos inspirados em física predizem 
número de migrantes pendulares

 Usam modelos de radiação e de gravitação

 Baixa capacidade preditiva

 Este trabalho usou algoritmos de AM

 Predizer fluxo de pessoas

 Reconstruir rede de migrações pendulares entre cidades

 Dados do IBGE de 2010 para 5.565 cidades 

brasileiras
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Predição de links

 Conjunto de dados

 Entrada: 22 indicadores                             
urbanos

 Distância

 Atributos dos nós (cidades)

 PIB, população, densidade populacional, taxa de 
anafalbetismo, taxa de desemprego, taxa de 
suicídios, ...

 Saída: 

 Predizer se existe migração (existe aresta) 

 Predizer número de migrantes (peso da aresta)
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Predição de links
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Predição de links
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Mobilidade e Criminalidade

 Mobilidade é dinâmica

 Assim como a criminalidade

 Dados de censo capturam fotografia

 Outras fontes capturam o aspecto 
dinâmico

 Rastreamento de pessoas

 Recontar a estória
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Rastreamento de pessoas

 Uma forma de redução de criminalidade é 
pelo uso de sistemas de câmeras de vigilância

 Sistemas de circuitos fechados de televisão CCTV 
(Closed Circuit of Television)

 Permite rastrear objetos ou alvos (pessoas)

 Rastreamento por detecção

 Um bom sistema de rastreamento deve lidar com

 Luminosidade

 Movimento da câmera

 Oclusão do alvo
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Segurança x Privacidade
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Média diária de dados gerados no mundo

por câmeras de vigilância



Como medir mobilidade?

 No planeta existe uma câmara para 
cada 30 pessoas

 Densidade varia por país (e região)

 EUA: 1 para cada 8

 RU: 1 para cada 11

 India: 1 para cada 150

 África e Oriente médio: 200
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Cidades mais vigiadas x 
criminalidade
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Rastreamento de pessoas

 Rastreamento por detecções extraídas de 
uma sequência de vídeos

 Modelo simples e rápido

baseado em redes MLP

 Entrada: características de                                               
aparência e de movimento

 Modelo aprende e se                                     
adapta quando necessário
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Rastreamento de pessoas
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Rastreamento de pessoas

 Consegue rastrear a pessoa mesmo na 
presença de obstáculos e distrações

© André de Carvalho - ICMC/USP 18

Quadro  (frame) 972 Quadro  (frame) 990 



Identificação de caminhada

 Biométrica adaptativa

 Modelo identificador se adapta a variações 
dos sinais biométricos de uma pessoa

 Identificação de pessoas por padrão de 
caminhada (gait recognition)

 Acelerômetros de um celular

 Captura aceleração de seu 

 Movimento ao longo do tempo

 Em 3 eixos perpendiculares 

 Velocidade e deslocamento
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Sistema biométrico adaptativo

 Características biométricas 
podem mudar ao longo 
do tempo

 Sistema biométrico 
adaptativo atualiza 
automaticamente as 

referências (modelos) dos 
usuários com o tempo

 Investigação de diversos 
aspectos de biometria 
em um contexto de 
fluxo de dados
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Encontrando a flecha do tempo

Projeto Deja Vu

 DéjàVu: Feature-Space-Time Coherence from 
Heterogeneous Data for Media Integrity 
Analytics and Interpretation of Events 
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Projeto Deja Vu
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Projeto Deja Vu

 Projeto Temático FAPESP

 Computação forense e ciência de dados

 Sincronização de eventos específicos 
em tempo e espaço

 Checar fatos e minerar pessoas, objetos e 
conteúdos de interesse

 De várias fontes heterogêneas

 Incluindo, mas não limitado a, Internet, mídias 
sociais e imagem de câmeras de segurança
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App para segurança de alunos
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App para segurança de alunos
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App para segurança de alunos
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Preocupação com automação

 Existe desde muito antes da CD

 Fedrus (Phaedro), Platão, 370 A.C.

 Diálogo entre o protagonista, Sócrates e 
Fedrus (aristocrata de Atenas)

 Sobre a arte da retórica e como deve ser 
praticada

 Descreve como a escrita tomaria o lugar da 
memória humana e a leitura substituiria o 
conhecimento verdadeiro por meros dados
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Ciência de Dados Responsável

 É reproduzível

 Disponibilização e curadoria                              
de dados e códigos

 Respeita privacidade

 Olhando 10 (300) likes, AM conhece melhor sua  
personalidade que colega de trabalho (cônjuge)

 Fair Information Practices (FIPs)

 Pode ser responsabilizada

 Alguém responde pelo modelo gerado

© André de Carvalho - ICMC/USP 28



Ciência de Dados Responsável

 Justa

 Tomada de decisão não deve embutir 
preconceito

 Transparente

 General Data Protection Regulation (GDPR-UE) 

 Direito a informação

 Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
(LGPD-Brasil) 
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