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RESUMO 

Esta dissertação trata da localização de placas de licenciamento brasileiras de veículos 

particulares. Imagens de carros em movimento, advindas de diversos sistemas analógicos de 

fiscalização de trânsito, foram usadas para testar os algoritmos. Estas imagens foram 

digitalizadas por um scanner e convertidas para o formato JPG ou JPEG (Joint Photographic 

Experts Group). O sistema proposto é classificado como sistema de reconhecimento de placa 

de licenciamento veicular (SRPLV), cujo propósito é a fiscalização de trânsito. O sistema é 

capaz de identificar a placa de veículos que avançaram sinais vermelhos ou excederam o 

limite de velocidade. Vários algoritmos, que constituem o sistema, foram analisados e 

comparados com o desempenho de algoritmos similares presentes na literatura. As principais 

contribuições deste trabalho são: o algoritmo de localização da placa, baseado em uma rede 

neural; a utilização do algoritmo Min/Max no pós-processamento das imagens binárias, e o 

uso do método das linhas e colunas na etapa de separação dos caracteres. Para avaliar o 

desempenho do sistema, testes foram realizados usando os dois métodos propostos para a 

localização, baseados na correlação máxima e em uma rede neural sem realimentação. 

Concluímos que o último apresentou resultados superiores ao primeiro, de acordo com os 

resultados obtidos para o conjunto de imagens utilizadas. 

Palavras-chave: Processamento de Imagens, Reconhecimento de Padrões, Inteligência 

Artificial, Redes Neurais, Reconhecimento Automático de Veículos em Movimento, Diversos 

Sistema de Aquisição de Imagem. 
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ABSTRACT 

This dissertation deals with the localization of Brazilian license plates of private vehicles, 

and recognition of their characters.  Images of moving cars, acquired by diverse analog 

systems of traffic law enforcement were used to test the algorithms. These images were 

digitalized by a scanner and finally formatted as JPG or JPEG (Joint Photographic Experts 

Group). The proposed system is classified as a vehicle license plate recognition system 

(VLPRS), whose purpose is the traffic law enforcement. The system is able to identify license 

plate numbers of drivers who jump red lights and exceed the speed limit. Several algorithms 

which constitute the overall system were evaluated and compared with the performance of 

similar ones from the literature. The main contributions of this work are: the localization plate 

algorithm, based on a neural network; the use of the Min/Max algorithm to post processing 

binary images, and the use of the method of rows and columns in the characters isolation step. 

To assess the system performance some tests were provided using the two proposed methods 

for plate localization which are based on the maximum correlation and a feedforward neural 

network. We concluded that the latter performed better than the former according to the 

simulation results obtained for the set of images used. 

Keywords: Image Processing, Artificial Intelligence, Neural Networks, Moving Vehicles 

Automatic Recognition, Diverse Images Acquisition Systems. 
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1 Capítulo 1 - Introdução 

No Brasil a frota de veículos de passeio já atinge 20 milhões de automóveis, o que equivale a 

uma renovação de 5% ao ano ou a entrada de um milhão de automóveis novos por ano. Este 

constante crescimento torna cada vez mais complexa a tarefa de fiscalização das leis de trânsito 

e tem levado os especialistas a desenvolverem técnicas de identificação automática de veículos, 

que permita uma fiscalização com maior alcance e maior eficácia do que a atualmente realizada. 

Sistemas de reconhecimento automático podem ser utilizados em rodovias expressas, 

estacionamentos públicos e privados, pontes e túneis. Qualquer situação em que seja necessário 

o controle automático de presença e identificação de um automóvel que possua uma placa 

representa uma potencial aplicação para o sistema de identificação proposto. 

Na última década, muitos sistemas inteligentes baseados no reconhecimento automático de 

placas têm sido desenvolvidos para o controle de tráfego e sistemas de monitoramento. 

Aplicações, como detecção de veículos irregulares e controle de estacionamento, estão 

amplamente difundidas no mundo. 

Nesta dissertação, é proposto um sistema de reconhecimento automático de caracteres 

presentes na placa do veículo composto pelos seguintes módulos:  

a) pré-processamento; 

b) localização da placa; 

c) enquadramento da placa; 

d) separação de caracteres; 

e) reconhecimento dos caracteres. 

O Código de Trânsito Brasileiro foi estabelecido pela Lei 9.503, de 23/09/97. A Lei possui 

341 artigos que proporcionam instrumentos e condições para que o processo de circulação de 

bens e pessoas através do espaço físico brasileiro, tanto rural como urbano, se desenvolva 

dentro de padrões de segurança, eficiência, fluidez e conforto. 

Para possuir permissão de tráfego, o veículo precisa estar licenciado. O licenciamento é 

composto por dois códigos diferentes, sendo único e exclusivo por veículo. O primeiro código é 
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denominado RENAVAN, o qual é marcado somente na documentação do veículo. O segundo 

código é denominado placa de licenciamento veicular.  

O Capitulo IX, seção I, artigo 96 trata da classificação dos veículos e no mesmo capítulo, 

seção III, artigo 115 é definido que o veículo deverá ser identificado externamente por meio de 

placas dianteira e traseira, sendo esta lacrada em sua estrutura segundo as especificações e 

modelos estabelecidos pelo CONTRAN [DENATRAN (2004)]. 

A resolução 45 de 21 de maio de 1998 do CONTRAN estabelece o sistema de placas de 

identificação de veículos. O artigo 1o define que depois de registrado no órgão de trânsito, cada 

veículo será identificado por placas dianteira e traseira, afixadas em parte integrante do mesmo, 

contendo caracteres alfanuméricos individualizados sendo o primeiro grupo composto por 3 

(três) caracteres, resultante do arranjo, com repetição, de 26 (vinte e seis) letras maiúsculas, 

tomadas três a três, e o segundo composto por 4 (quatro) caracteres, resultante do arranjo, com 

repetição, de 10 (dez) algarismos, tomados quatro a quatro.  

As seguintes características também são definidas na resolução 45 do CONTRAN: 

• os caracteres da placa são estampados em alto relevo; 

• o formato da placa é retangular com fundo uniforme; 

• a placa possui uma tarjeta, fixada acima do código, informando a unidade federativa e 

a cidade na qual o veículo foi licenciado; 

• as cores dos caracteres e da placa são contrastantes, porém suas cores dependem da 

categoria na qual o veículo está licenciado; 

• as placas são fixadas na dianteira e traseira do veículo por 4 parafusos, sendo que a 

placa traseira deve ser iluminada, para permitir visualização noturna, e lacrada, para 

evitar fraudes. 

O conhecimento dessas características é fundamental para o desenvolvimento de um sistema 

de reconhecimento automático. A Figura 1.1 mostra o modelo de placa de licenciamento 

veicular utilizado no Brasil. 
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Figura 1.1: modelo de placa veicular particular. 

1.1 Motivação 

O crescimento da frota de veículos, juntamente com a extrema valorização do tempo na 

atualidade, faz com que o fluxo de veículos e a velocidade média com que estes veículos se 

deslocam aumentem continuamente com o passar dos anos. Este crescimento acentuado está 

sendo negligenciado pelo governo, que pouco investe no aumento e conservação das rodovias, 

avenidas e ruas.  

Estes fatos têm elevado o número de acidentes de trânsito, tornando extremamente 

importante o desenvolvimento de sistemas automáticos de fiscalização, com o intuito de inibir o 

excesso de velocidade, bem como outros tipos de infrações, como avanços de sinais de trânsito 

e faixa de pedestres, estacionamento em locais não permitidos, entre outros. 

O tempo de identificação da placa do veículo por seres humanos também é um fator a ser 

considerado, pois apesar da habilidade humana em realizar a identificação do veículo de forma 

muito eficiente, a taxa de identificação por minuto é muito pequena, além de estarem embutidos 

no processo fatores físicos e psicológicos, como estresse, distração, fadiga, entre outros, que 

podem influir negativamente na correta identificação do veículo. 

Para a identificação de veículos, podem ser adotadas duas abordagens. A primeira delas 

consiste na fixação de um dispositivo eletrônico no automóvel com a finalidade de emitir 

informações sobre o mesmo. Este dispositivo é conhecido como passe eletrônico. A segunda 

abordagem utiliza técnicas de visão computacional com o objetivo de identificar o veículo 

através da utilização de uma imagem, contendo sua placa geralmente adquirida através de uma 

câmera. Esta abordagem é extremamente útil em situações em que é inviável a instalação dos 

passes eletrônicos e possui uma crescente aceitação no mercado.  

A maior dificuldade dos sistemas de identificação de veículos consiste na aquisição da 

imagem, que está sujeita às alterações das condições atmosféricas, como precipitações de 
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chuvas, nevoeiros, iluminação natural, entre outros, além de fatores como, características do 

equipamento e seu posicionamento no momento da aquisição, bem como o próprio movimento 

do veículo. 

Como a aquisição está sujeita às variáveis externas, como iluminação, foco, inclinação da 

câmera, etc., a tarefa de localização da placa apresenta-se potencialmente complexa, 

constituindo um desafio na pesquisa pela solução do problema. A maioria dos trabalhos 

encontrados na literatura se concentra somente na solução do problema de extração e 

reconhecimento dos caracteres, [Nukano et al. (2004), Pan et al. (2005)], sem a preocupação 

com a localização da placa, que é uma etapa determinante para a extração e reconhecimento dos 

caracteres [Cui & Huang (1997)].  

1.2 Estado da Arte em Identificação de Veículos 

O grande fluxo de veículos, principalmente em estacionamentos e vias de trânsito vem 

motivando o desenvolvimento de sistemas para a identificação automática. Vários sistemas de 

identificação já foram propostos e podem ser agrupados de acordo com a informação utilizada 

para a identificação, como os que utilizam a imagem da placa de licenciamento veicular, que 

utilizam radiofreqüência, cartão magnético, entre outros. 

Os sistemas que utilizam a imagem da placa de licenciamento veicular não possuem 

confiabilidade elevada, porém não requerem a instalação de equipamentos no veículo, 

permitindo assim a identificação de qualquer veículo. 

Os demais sistemas citados têm uma confiabilidade elevada na identificação, porém 

requerem que seja instalado um equipamento permanente (transmissor) ou temporário (cartão), 

o que restringe a identificação do veículo. 

Alguns sistemas propostos na literatura, [Dias (2005), Shapiro et al. (2006)], possuem 

características específicas, como a identificação somente de veículos parados, de veículos 

parados ou em movimento, requerem que seja instalado um equipamento no veículo ou haja 

intervenção humana, etc. A escolha do sistema a ser utilizado, em geral, depende do ambiente e 

dos objetivos a serem alcançados. As principais aplicações destes sistemas atualmente são: 
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i) identificação de veículo roubado; 

ii) controle de acesso; 

iii) monitoramento do tráfego; 

iv) fiscalização.  

 

1.3 Revisão Bibliográfica 

Comelli e seus colaboradores [Comelli et al. (1995)] apresentam um sistema para 

reconhecimento de placas de veículos italianos passando através de uma cancela. O sistema de 

reconhecimento consiste em três módulos: localização da placa, pré-processamento da imagem 

e reconhecimento dos caracteres. A aquisição da imagem é feita por uma câmera de TV 

localizada de tal maneira que é possível capturar a imagem do veículo que passa pela cancela. 

Posteriormente a imagem analógica é digitalizada para ser processada pelo computador. O pré-

processamento consiste de filtragens convencionais, utilizando filtros da média, mediana, e 

outras técnicas de realce. O reconhecimento dos caracteres utiliza uma combinação de 

operadores baseados no casamento de padrões de caracteres. Segundo os autores, este algoritmo 

foi testado em mais de três mil imagens reais com uma taxa de acerto próxima a 91%. Neste 

trabalho, não há necessidade do módulo de enquadramento da placa. O módulo de localização é 

mais simples que o utilizado por nós, pelos fatos de utilizar somente 1 sistema de aquisição e do 

veículo estar parado devido a cancela. 

Naito e seus colaboradores [Naito et al. (2000)] propõem um sistema de reconhecimento de 

placas em que a captura da imagem se dá em condições favoráveis de iluminação e mínima 

degradação por movimento do veículo imageado. Como resultado este sistema gera imagens 

com boa qualidade para veículos em movimento e reconhece os caracteres da placa mesmo 

quando estes estão inclinados.  O sistema executa a binarização da imagem capturada e extrai 

todos os caracteres que fazem parte da placa, levando em conta o tamanho dos mesmos. Para o 

reconhecimento dos caracteres são utilizados padrões de referência para comparação, sendo que 

há padrões de referência perfeitamente alinhados e inclinados, visando reduzir o erro de 

localização devido à inclinação. Neste trabalho observamos que não há problemas de 

binarização da imagem do veículo, devido ao controle de qualidade existente na aquisição da 

imagem, não necessitando de um módulo de localização robusto, nem do módulo de 

enquadramento da placa. 
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No trabalho desenvolvido por Bremananth [Bremananth et al. (2005)] é apresentado um 

sistema em que a placa é localizada pelo método do mapeamento de densidade, que explora o 

fato de que a região da placa possui uma densidade maior de bordas que qualquer outra região 

da imagem. Este método é robusto às variações de dimensão e razão entre altura e largura da 

placa, e cor e iluminação presentes no momento aquisição da imagem. Estas características 

permitem que este sistema seja utilizado em países nos quais o formato da placa tem grande 

variação em relação a cor, tamanho e estilo das letras que identificam o veículo, dimensão da 

placa, disposição dos caracteres na placa, entre outros, como é o caso da Índia. Os testes 

realizados apresentaram resultados superiores a 95% para imagens de veículos parados. Como 

principal vantagem pode-se citar a capacidade de localização da placa com diversos formatos, 

cores e tamanhos, tendo como desvantagem a utilização somente de veículos parados na 

realização dos testes. 

Abdullah e seus colaboradores [Abdullah et al. (2006)] propõem um sistema automático de 

localização e reconhecimento de placas com o formato padrão de veículos parados e que são 

provenientes da Malásia. A localização da placa é realizada por um algoritmo que varre as 

linhas da imagem, identificando os diversos grupos existentes, com base em perfis de linha pré-

definidos. Posteriormente é aplicado o algoritmo de detecção de bordas que extrai 

características presentes nos caracteres. Estas características são utilizadas como entrada de uma 

rede neural Perceptron Multicamadas (MLP) para o reconhecimento de caracteres. Observamos 

que este trabalho apresenta um controle de qualidade de aquisição de imagem, tornando 

desnecessária a utilização de um módulo de enquadramento da região da placa e facilitando o 

módulo de localização, uma vez que não há variação da região de interesse. 

Anagnostopoulos e seus colaboradores [Anagnostopoulos et al. (2006)] apresentam um 

algoritmo de localização de placas de veículos parados que utiliza uma técnica de segmentação 

de imagens baseada em janelas deslizantes concêntricas para detecção das regiões de interesse. 

O reconhecimento dos caracteres é realizado por uma rede neural MLP. A topologia ideal para 

este sistema possui uma camada oculta com 180 neurônios, sendo que a camada de entrada 

composta por 108 neurônios e a camada de saída possuindo 36 neurônios. Para a etapa de 

segmentação os resultados foram superiores a 95%, para o reconhecimento dos caracteres os 

resultados foram de aproximadamente 90%, sendo que o sistema, considerando as duas etapas 

em conjunto, apresentou taxa de acerto de 86%. Neste trabalho observamos que a localização da 
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placa é simplificada devido às características de aquisição da imagem e do veículo. A rede 

neural de reconhecimento é semelhante à utilizada por nós, sendo que o treinamento difere pelo 

fato de haver amostras reais para o treinamento proposto pelos autores. O Nosso treinamento é 

realizado com imagens artificiais. 

A localização da placa de licenciamento veicular baseada em cores foi proposta por Li [Li et 

al. (2006)] e utilizada em veículos chineses estacionados. A técnica proposta utiliza uma rede 

neural com 27 neurônios de entrada, 30 neurônios na camada oculta e 6 neurônios na camada de 

saída. Diversas regiões candidatas são identificadas por esta rede, segundo um critério para 

seleção da região que contém a placa. Este critério utiliza características como razão entre altura 

e largura e histogramas de projeção vertical. Os resultados experimentais indicam uma alta taxa 

de localização para as imagens de teste utilizadas. Como principal semelhança, podemos citar o 

fato dos autores utilizarem no módulo de localização da placa uma rede neural MLP, tendo 

como diferenças a utilização de imagens coloridas. Alguns módulos são desnecessários para o 

sistema propostos por Li [Li et al. (2006)], como o de enquadramento da placa, uma vez que as 

imagens são advindas de um único sistema de aquisição e os veículos estão estacionados. 

No trabalho desenvolvido por Lu [Lu et al. (2006)] é proposto um método de localização de 

placas de veículos chineses pela análise da variação dos níveis de cinza presentes na imagem. O 

método possui três etapas, sendo a primeira uma localização inicial mais abrangente da região 

da placa, seguida da segmentação desta região. Finalmente é realizada a localização precisa da 

placa de licenciamento veicular. Resultados experimentais apontaram uma taxa de acerto de 

aproximadamente 96% para veículos estacionados. Observamos que o método de localização é 

bem mais simples que o utilizado por nós, uma vez que o autor também utiliza um módulo de 

enquadramento da região da placa. No nosso caso este enquadramento se faz necessário devido 

aos diferentes sistemas de aquisição e ao tratamento de imagens com veículos em movimento, o 

que não ocorre neste sistema. 

Chalidabhongs e Rattanathammawat [Chalidabhongs & Rattanathammawat (2006)] 

apresentaram em seu trabalho um sistema de localização de placas de veículos em movimento 

em imagens com cenários complexos. Este sistema utiliza um fluxo de imagens (stream de 

vídeo) de baixa resolução de um ambiente real. O método proposto detecta bordas em imagens 

utilizando um filtro de Sobel com limiar automático para reduzir problemas de variação de 
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iluminação. Posteriormente uma janela pré-definida é convolvida com a imagem, sendo 

realizada, em cada posição da janela, uma classificação da região baseada na distribuição das 

bordas, para definir se esta pode conter a placa. Este conjunto de valores, advindos da 

classificação, é usado na etapa final, após uma análise da sua relevância, para remover as falsas 

localizações. Os resultados experimentais obtiveram taxas de acerto de 99% para imagens da 

dianteira do veículo em movimento. A principal diferença esta na forma de aquisição da 

imagem, pois utiliza uma câmera de vídeo e não uma fotográfica, dificultando a etapa de 

localização. Como o sistema utiliza somente uma fonte de aquisição de imagens, a etapa de 

extração da cadeia de caracteres se torna desnecessária. 

Em relação ao sistema proposto, observamos, como principais diferenças dos trabalhos 

encontrados na literatura, o fato dos artigos se concentrarem, em sua maioria, na solução do 

problema de localização para veículos parados, sendo as imagens obtidas por um sistema de 

aquisição único, cujos autores possuíam controle sobre suas características. Em relação ao 

tempo de processamento, não podemos efetuar comparações, uma vez que não implementamos 

os métodos descritos para validação. O trabalho desenvolvido nesta dissertação é constituído 

das melhores características que pudemos extrair destes artigos citados. 

Nesta dissertação são analisadas duas diferentes abordagens para solução do problema de 

localização utilizando conteúdo de artigos oriundos da pesquisa bibliográfica realizada. A 

primeira é proposta em Marques et al. (2004a) e tem como base de desenvolvimento o método 

proposto em Naito et al. (2000) e a segunda utiliza a arquitetura Perceptron Multicamadas 

(MLP) [Haykin (1999)] para localização das placas, pois observamos que esta abordagem é 

pouco utilizada na etapa de localização, sendo encontrada em nossa pesquisa referências 

relacionadas em sua maioria para veículos parados. 

A abordagem proposta em Marques et al. (2004a) requer imagens binárias como entrada e 

caracteres separados do fundo da placa. Dependendo das condições de aquisição das imagens, 

estas podem apresentar características muito singulares (ex. variação de inclinação, distância e 

iluminação), dificultando o desenvolvimento de um algoritmo de binarização único para ser 

aplicado a todas as imagens.  

Tradicionalmente os métodos de segmentação por limiarização são bastante utilizados e 

computacionalmente eficientes no caso de histogramas bimodais, porém quando estendidos a 
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histogramas multi-modais, tendem a exigir uma elevada carga computacional, além de ter sua 

eficácia comprometida. Nesta dissertação são implementados segmentadores globais e locais e 

métodos de pré-processamento da imagem em níveis de cinza visando tornar mais eficiente a 

segmentação. O algoritmo Min/Max proposto por Malladi & Sethian (1996), baseado em 

técnicas de level set [Sethian (1996)], é aplicado às imagens binarizadas com o objetivo de 

remover ruído remanescente do processo de binarização e facilitar a localização da placa. 

Nesta dissertação são analisados dois métodos de separação dos caracteres. O primeiro 

método utiliza como entrada a região da placa binarizada e o segundo utiliza a região da placa 

em níveis de cinza. Para a identificação dos caracteres é implementada uma rede neural com 

arquitetura MLP. 

No desenvolvimento do sistema apresentado nesta dissertação, utiliza-se um conjunto de 85 

imagens reais de carros em movimento, coloridas com 288 pixels de altura e 768 pixels de 

largura, captadas por vários sistemas reais de monitoramento de tráfego. O treinamento da rede 

MPL de localização utiliza um conjunto de 24 imagens, reservando 61 imagens para avaliação 

desta rede. 

1.4 Organização da Dissertação 

Esta dissertação está organizada em quatro Capítulos e dois Apêndices. O Capítulo 1 

contempla a introdução desta dissertação, em que são abordadas as motivações, o estado da arte, 

além da revisão bibliográfica utilizada durante o desenvolvimento do sistema. O segundo 

Capítulo apresenta a metodologia adotada, no qual apresentamos os diversos algoritmos 

implementados para as etapas que compõem o sistema, suas necessidades e objetivos, além de 

exemplos de resultados. O Capítulo 3 evidencia os resultados obtidos pelos diversos métodos, 

analisando os problemas encontrados em cada um, bem como os que melhor se adequaram ao 

conjunto de imagens utilizado. O quarto Capítulo contempla as conclusões obtidas com cada 

algoritmo implementado, as limitações impostas ao sistema devido ao conjunto restrito de 

imagens e suas condições de aquisição, as principais contribuições presentes nesta dissertação e 

as perspectivas de trabalhos futuros. Os Apêndices A e G apresentam uma introdução sobre a 

rede neural que adotamos e um glossário com as definições dos principais termos e operadores 

abordados, respectivamente. 
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No próximo capítulo apresentaremos os algoritmos implementados para as diversas etapas 

requeridas pelo sistema, com base no conjunto de imagens e suas condições de obtenção. 

 



 

 

2 Capítulo 2 – Metodologia Adotada 

A grande motivação no desenvolvimento de Sistemas de Reconhecimento de Placas de 

Licenciamento Veicular (SRPLV) se deve ao fato de não se ter desenvolvido um sistema com 

confiabilidade de resultados similar aos obtidos por seres humanos, treinados para identificação 

de veículos [Dias (2005)]. 

O sistema de reconhecimento proposto é constituído dos módulos de localização da placa, 

seu enquadramento, separação e reconhecimento dos caracteres, além do módulo de pré-

processamento. É possível incluir etapas intermediárias aos módulos, objetivando aperfeiçoar o 

seu resultado. A Figura 2.1 apresenta o fluxograma que sumariza as etapas presentes no sistema 

desenvolvido nesta dissertação. 

Figura 2.1: diagrama geral das etapas do sistema proposto. 

As seções seguintes deste Capítulo definem os métodos analisados para os módulos 

apresentados na Figura 2.1. 

Obtenção da imagem do veículo 

Pré-processamento 

Localização da placa 

Enquadramento da placa 

Separação dos caracteres 

Reconhecimento dos caracteres 
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2.1 Aquisição da Imagem 

Este módulo é responsável por digitalizar a imagem obtida por um sistema real analógico de 

monitoramento de tráfego.  

As imagens utilizadas são provenientes de diversos sistemas de aquisição analógicos e não 

temos controle sobre o processo de digitalização das mesmas. Estes fatores aumentam o grau de 

complexidade das demais etapas do sistema, sendo, em alguns casos, necessária a utilização de 

etapas extras para melhorar seu desempenho.  

A Figura 2.2 mostra uma imagem digitalizada advinda desse tipo de sistema de aquisição.  

 

Figura 2.2: exemplo de uma imagem do veículo. 

Para digitalizar uma imagem analógica são utilizadas as características de resolução dos 

níveis de cinza e espacial. Um Sistema de Reconhecimento de Placas de Licenciamento 

Veicular requer que os níveis de cinza presentes na imagem apresentem contraste entre os 

caracteres do fundo da placa e que a resolução espacial permita a extração de informações 

morfológicas de cada caractere para seu reconhecimento [Dias (2005)].  

No caso deste trabalho a aquisição é feita com 8 bits, permitindo uma resolução de 256 

níveis. Se a imagem não tiver um bom contraste e não for obtida em boas condições de 

iluminação, a tarefa de reconhecimento de caracteres se torna extremamente complexa ou até 

mesmo impraticável. 
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2.2 Pré-processamento 

O pré-processamento, identificado pelo segundo bloco do diagrama da Figura 2.1, prepara a 

imagem do veículo para ser utilizada pelos métodos implementados na etapa de localização da 

placa e tem por objetivo converter a imagem do veículo para o formato monocromático com 

256 níveis de cinza utilizando o modelo de cores YIQ. 

O modelo YIQ é utilizado por sistemas de processamento de imagens que possuem maior 

sensibilidade a mudanças de luminância, fazendo uso da matriz de luminância Y. 

Y (x, y) = 0, 299R(x, y) + 0, 587G(x, y) + 0, 114B(x, y). 2.1 

A Equação (2.1) apresenta a matriz de luminância Y, em que Y é a matriz da imagem no 

formato em 256 níveis de cinza; R, G e B são as matrizes da imagem colorida (vermelha, verde 

e azul) e x e y são respectivamente as coordenadas da coluna e linha na matriz da imagem. 

O resultado desta transformação, aplicado à imagem presente na Figura 2.2, é mostrado na 

Figura 2.3. 

 
Figura 2.3: imagem em níveis de cinza. 

2.3 Localização da Placa 

No Brasil, a maioria dos veículos em circulação pertence à categoria particular, que possui os 

caracteres escuros e o fundo da placa claro. Portanto, métodos de localização da placa 

comumente desenvolvidos se aplicam a veículos desta categoria. 

Segundo Dias, [Dias (2005)], as técnicas mais utilizadas para a etapa de localização da placa 

podem ser classificadas em três metodologias: morfologia dos caracteres, morfologia do fundo 
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da placa e métodos híbridos. O terceiro bloco do diagrama da Figura 2.1 trata diretamente da 

localização da placa. Em geral, esta tarefa é influenciada pelas condições de aquisição da 

imagem. 

As técnicas baseadas na morfologia dos caracteres utilizam as características de contraste 

entre os caracteres e o fundo da placa em conjunto com o conhecimento da quantidade de 

caracteres presentes, sua altura e espaçamento. As técnicas baseadas na morfologia do fundo da 

placa utilizam a característica de formato retangular com fundo uniforme. A metodologia 

híbrida visa melhorar a eficiência na localização, sendo compostos pela combinação de técnicas 

baseadas na morfologia dos caracteres com técnicas que utilizam o fundo da placa. 

A metodologia adotada neste trabalho para a localização da placa se baseia na abordagem por 

morfologia dos caracteres. Para tanto são avaliados o método proposto por Marques e seus 

colaboradores em [Marques et al. (2004a)] e um método que utiliza uma rede neural MLP 

proposto nesta dissertação para fins de localização da placa na imagem. Os resultados destes 

dois métodos são avaliados qualitativamente. 

2.3.1 Técnica da Correlação Máxima 

A técnica de correlação máxima proposta por Marques, [Marques et al. (2003)], é um método 

automático de localização de placas de veículos em imagens digitais advindas de sistemas reais 

de monitoramento de tráfego. Esta técnica baseia-se na correlação entre as linhas de uma 

imagem binária e uma forma de onda pré-definida, permitindo encontrar o objeto desejado, 

sendo que as dimensões deste objeto devem ser menores ou iguais do que as dimensões da 

imagem. 

Para localizar um objeto numa imagem f, deve-se fazer a correlação do mesmo com uma 

imagem w, que contém o objeto, sendo que w deve ter o mesmo tamanho e orientação do que a 

imagem f. A imagem resultante contém valores elevados nas regiões semelhantes ao objeto 

procurado.  
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A Equação (2.2) representa a correlação cruzada entre duas imagens (f e w) de dimensões M x 

N. Por motivos de simplificação de notação adotamos a representação de imagem (f) e pixel 

(f(x,y)) como sendo a mesma. 

O teorema da correlação para o caso de funções ou sinais discretos 2-D designadas por f(x,y) 

e w(x,y), é dado pela Equação (2.3), em que: 

f*(x,y) é o conjugado complexo de f(x,y); 

F*(u,v) é o conjugado complexo da transformada de Fourier de f(x,y); 

F(u,v) é a transformada de Fourier de f(x,y);  

W(u,v) é a transformada de Fourier de w(x,y). 

A correlação máxima, proposta por Marques e seus colaboradores [Marques et al. (2004a)] 

utiliza a correlação de segmentos de linhas da imagem binarizada com uma forma de onda pré-

definida que se assemelha aos padrões encontrados nas linhas da placa do carro. As etapas que 

compõem o método de correlação máxima são apresentadas na Figura 2.4. 

 

Figura 2.4: diagrama das etapas presentes no método da correlação máxima. 

Imagem em níveis de cinza 

Técnicas de realce 

Binarização 

Redução de ruído (função “Min/Max”) 

Extração da região da placa 
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As técnicas de realce, identificadas pelo segundo bloco do diagrama da Figura 2.4, têm por 

objetivo melhorar o contraste dos caracteres em relação ao fundo da placa, visando reduzir a 

complexidade das demais etapas deste módulo de correlação. 

Como as imagens foram captadas por diferentes sistemas de aquisição, elas apresentam 

variações consideráveis nas características de luminância e resolução espacial, o que dificulta a 

escolha de uma técnica de realce única. 

A distribuição dos níveis de cinza apresentada pelo histograma da imagem, exemplificados 

na Figura 2.5 (b), (d) e (f), é utilizada para avaliar o nível de contraste da imagem, podendo 

classificar a imagem como escura, normal ou clara, utilizando os seguintes parâmetros: nível 

padrão, limiar inferior e limiar superior. O nível padrão é utilizado para classificar a imagem é 

definido como sendo 50% do nível de cinza máximo presente na imagem. Com base em 

observações experimentais, definimos dois limiares para classificar a imagem.  

O limiar inferior é utilizado para classificar uma imagem como sendo escura e foi definido 

como sendo igual a 60% dos pixels abaixo do nível padrão. O limiar superior é utilizado para 

classificar uma imagem como sendo clara e foi definido como sendo igual a 60% dos pixels 

acima do nível padrão.  

A Figura 2.5 (a) mostra uma imagem considerada escura, apresentando 93% dos pixels com 

valores inferiores ao nível padrão, definido como 127. A Figura 2.5 (c) é uma imagem 

considerada clara, apresentando 86% dos pixels com valores superiores ao nível padrão, 

definido como 128. A Figura 2.5 (e) é uma imagem de contraste normal, apresentando 43% dos 

pixels com valores inferiores ao nível padrão, definido como 126, e 57% dos pixels com valores 

superiores a este mesmo nível. A Figura 2.5 (b), (d) e (f) exibe os respectivos histogramas 

dessas imagens, em que o eixo horizontal representa os níveis de cinza presentes na imagem e o 

eixo vertical a quantidade de pixels de cada nível de cinza presente na imagem. 
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(a) (b) 

(c) (d) 

(e) (f) 

Figura 2.5: imagens originais apresentando (a) baixa iluminação e baixo contraste, (c) alta 
iluminação e baixo contraste e (f) iluminação e contraste normais e as imagens (b), (d) e (f) 
apresentam seus respectivos histogramas. 

A primeira técnica de realce aplica um ganho constante de 80% ao nível de cinza dos pixels 

das imagens classificadas como claras ou escuras, com base nos critérios utilizados para a 

definição das características de contraste da imagem. O valor de 80% foi definido com base em 

observações do conjunto de amostras. Para os valores que ultrapassam o valor limite da escala 

de níveis de cinza, definido como 255, é executada a redução do valor do pixel para este limite. 

A Figura 2.6 (a) é o resultado desta técnica aplicada à Figura 2.5 (a), e a Figura 2.6 (b) é o 

histograma da imagem resultante. Observa-se que há uma melhora na qualidade geral da 

imagem original. Para a Figura 2.6 (c), que representa o resultado desta técnica aplicada à 
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Figura 2.5 (c), sendo a Figura 2.6 (e) seu o histograma. Observa-se neste caso que a qualidade 

geral da imagem apresenta-se pior que a da imagem original. 

(a) (b) 

(c) (d) 

Figura 2.6: (a) e (c) imagens realçadas com limiar fixo e (b) e (d) seus respectivos 
histogramas 

A segunda técnica de realce utiliza dois ganhos, 0 (zera o valor do pixel) e 100%, para 

realizar o realce das imagens. Considerando um pixel com valor p, o nível padrão da imagem 

dado por Np, definido previamente como metade do valor de nível de cinza máximo presente na 

imagem, Ie para imagens escuras, In para imagens normais e Ic para imagens claras, os critérios 

apresentados na Tabela 2.1 são definidos com base em observações do conjunto de amostras. 

Tabela 2.1: Critério para utilização do realce com dois ganhos. 

 Ganho 1 (0) Ganho 2 (2p) 
Imagem Escura (Ie) p < 0,3Np p > 0,4Np 
Imagem Normal (In) p < 0,4Np p > 0,5Np 
Imagem Clara (Ic) p < 0,6Np p > 0,8Np 

Para os valores que ultrapassaram o valor limite da escala de níveis de cinza, definido como 

255, é executada a redução do valor do pixel para este limite.  
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A Figura 2.7 (a), (c) e (e) apresentam os resultados deste método para imagens escura, clara e 

de contraste normal, respectivamente A Figura 2.7 (b), (d) e (f) exibe seus histogramas. 

Observa-se um ganho no nível de contraste em relação à imagem original em todas as imagens 

processadas.  

(a) (b) 

(c) (d) 

(e) (f) 

Figura 2.7: (a), (c) e (e) imagens após o realce com limiar relativo e (b), (d) e (f) seus 
respectivos histogramas. 

Após o realce das características presentes na imagem original, a imagem realçada será 

processada pelo módulo de binarização, correspondendo ao terceiro bloco do diagrama da 

Figura 2.4. O objetivo da binarização é preparar a imagem para a execução do algoritmo de 

correlação máxima. O método de realce escolhido é o que utiliza dois ganhos para realizar a 

correção de contraste da imagem, pois apresenta melhores resultados para as imagens do 

conjunto de teste utilizado.  
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Para a aplicação do algoritmo de localização é necessário que os caracteres tenham sido 

separados do fundo da placa para a correta localização, elevando o grau de complexidade desta 

fase. Os métodos de limiarização propostos por Otsu (1979), Jianzhuang et al. (1991) e Parker 

& Federl (1997) e suas variações são analisados para fins de comparação e avaliação do método 

proposto. 

A primeira técnica de binarização aplicada foi a limiarização, que consiste na escolha de um 

limiar fixo para todas as imagens. O limiar pode ser escolhido empiricamente ou baseado em 

critérios morfológicos da imagem. A Figura 2.8 mostra os resultados obtidos para um limiar 

fixo escolhido empiricamente igual a 128. 

(a) (b) 

 
(c) 

Figura 2.8: imagens realçadas binarizadas com limiar fixo. 

A segunda técnica estudada é apresentada por Otsu em [Otsu (1979)]. Esta técnica encontra o 

limiar de binarização ótimo através da análise de um critério discriminante que maximize a 

separação de classes em níveis de cinza. Este método faz uma análise da qualidade do nível de 

cinza escolhido e automaticamente seleciona o valor que apresenta a melhor separação.  

Tendo como premissa que a imagem está dividida em duas classes, a escolha do limiar pode 

ser determinada pela maximização de três critérios, a saber, variância das classes, entre as 

classes e variância total da imagem. 
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A maximização da razão de variâncias entre classes e variância total da imagem resulta na 

maximização dos três critérios citados acima. Como a variância total é independente das 

classes, o valor de limiar que maximiza a variância entre as classes é suficiente para a 

binarização, sendo definido empiricamente que cada classe deve possuir no mínimo 10% dos 

níveis de cinza. 
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As Equações (2.4) e (2.5) representa a variância entre classes, em que: 

Media representa a média aritmética dos valores presentes em h0 e h1, 

hist é o histograma da imagem, 

i é o nível de cinza escolhido como limiar, 

v(i) é a variância entre as classes definidas pelo limiar i, 

M é o valor máximo, na escala de cinza, presente na imagem, 

h é o histograma normalizado da imagem, 

h0 e h1 representam os histogramas da primeira e segunda classes respectivamente, 

q0 e q1 representam os somatórios de  h0 e h1 respectivamente, 

( ) ( )Mihihh :1      , :1 10 +== , 

∑∑ == 1100     e   hqhq . 

 

A Figura 2.9 (b) apresenta um resultado da variância entre classes, em que o eixo horizontal 

representa os níveis de cinza da imagem e o eixo vertical o valor da variância para cada nível de 

cinza escolhido como limiar. 
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(a) (b) 

Figura 2.9: (a) imagem original e (b) resultado da variância entre classes. 

A Figura 2.10 (a), (b) e (c) apresenta os resultados da aplicação da técnica de binarização 

proposta em [Otsu (1979)] para as imagens realçadas com dois ganhos e observa-se que os 

caracteres foram separados do fundo da placa. 

(a) (b) 

 
(c) 

Figura 2.10: imagens realçadas binarizadas pelo método proposto por Otsu (1979). 

A terceira técnica estudada é proposta por Jianzhuang e seus colaboradores, [Jianzhuang et 

al. (1991)]. Este método utiliza um histograma 2-D para a definição do limiar ótimo, com o 

objetivo de aumentar a precisão da escolha através da análise de mais características. Para tanto 

é gerado um histograma 2-D constituído pelo histograma original da imagem e pelo histograma 

da média da vizinhança de cada pixel. A definição do limiar ótimo é baseada no método 

proposto por Otsu (1979), sendo que neste caso, obtém-se um par de limiares.  
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A Figura 2.11 (a), (b) e (c) apresenta os resultados do método descrito por Jianzhuang, 

[Jianzhuang et al. (1991)] para um exemplo de imagem escura, clara e normal, respectivamente, 

e observa-se que houve uma excessiva degradação da região da placa e dos caracteres contidos 

nela para as três imagens. As possíveis causas para este desempenho ruim são provavelmente a 

escolha do discriminante, no caso a média, e a janela, com tamanho 3x3, para a formação do 

segundo histograma.  

Foram efetuadas mudanças tanto no discriminante, utilizando-se a mediana, quanto no 

tamanho da janela, com janelas 5x5 e 7x7, porém não houve melhora nos resultados e dessa 

forma conclui-se que este método não se adequou às características do tipo de imagem usada. 

(a) (b) 

 
(c) 

Figura 2.11: imagens realçadas binarizadas pelo método proposto por Jianzhuang, 
[Jianzhuang et al. (1991)]. 

A terceira técnica estudada é proposta por Parker e Federl em [Parker & Federl (1997)]. 

Neste método é processada a imagem utilizando uma janela na qual é verificada a diferença 

entre o valor máximo e o valor mínimo desta janela para identificar características de 

homogeneidade.  

Considerando um limiar l e uma janela j de tamanho n, Parker e Federl definem que se a 

diferença entre o valor máximo e o valor mínimo da janela for menor que o limiar, esta é 

considerada homogênea, caso contrário, heterogênea. Para as janelas homogêneas, o novo valor 

do pixel central será zero se o seu valor original for menor que o limiar e será igual a um caso 
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contrário. Para as janelas heterogêneas, o novo valor do pixel central será zero caso seu valor 

original esteja mais próximo do valor mínimo da janela e um nos demais casos. 

 A primeira análise utiliza uma janela de tamanho 5x5 e um limiar definido empiricamente, 

com base em observações realizadas no conjunto de imagens, com valor igual a 128. A Figura 

2.12 (a), (b) e (c) apresenta os resultados desta binarização para uma imagem escura, clara e 

normal, respectivamente. Evidencia-se, para esta configuração, um aumento tanto do ruído 

remanescente da binarização quanto da degradação dos caracteres presentes na placa, em 

comparação com os demais métodos estudados. 

(a) (b) 

 
(c) 

Figura 2.12: imagens realçadas binarizadas pelo método proposto por Parker & Federl, 
[Parker & Federl (1997)]. 

A segunda análise utiliza características presentes na imagem. Para tanto é utilizada uma 

janela 5x5 e o limiar é definido como sendo a mediana da imagem. Os resultados são 

apresentados na Figura 2.13 (a), (b) e (c) e verifica-se uma piora na qualidade das imagens para 

esta configuração em comparação aos valores usados na primeira análise. Isso ocorre porque a 

mediana não se apresentou como um método adequado para realçar as características presentes 

na imagem. 
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(a) (b) 

 
(c) 

Figura 2.13: imagens realçadas binarizadas utilizando a mediana da imagem como limiar. 

A terceira análise utiliza uma janela 5x5 e o limiar é definido como sendo a média da 

imagem. A Figura 2.14 (a), (b) e (c) exibem as imagens resultantes desta análise e pode-se 

observar uma melhora em relação à utilização da mediana, se aproximando dos resultados 

obtidos utilizando-se um limiar fixo. É evidenciado nesta simulação que a média se apresentou 

como um discriminador de características superior a mediana, porém, o limiar fixo ainda é 

superior. 

(a) (b) 
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(c) 

Figura 2.14: imagens realçadas binarizadas utilizando a média da imagem como limiar. 

A quarta análise utiliza uma janela 5x5 e o limiar é definido pelo método proposto por Otsu. 

A Figura 2.15 (a), (b) e (c) apresenta os resultados desta análise e é possível verificar uma perda 

de qualidade nas imagens em relação aos demais métodos analisados. 

(a) (b) 
 

 
(c) 

Figura 2.15: imagens realçadas binarizadas utilizando o método proposto por Otsu como 
limiar. 

Após a imagem ter sido binarizada, é realizada na imagem resultante uma filtragem, com o 

objetivo de melhorar a qualidade da imagem, eliminando ruído e preservando bordas e detalhes 

relevantes. A literatura apresenta um grande número de técnicas de filtragem [Gonzalez & 

Wood (1993)] e estas possuem características próprias, sejam elas de preservação de bordas, 

rapidez de processamento, etc.  
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Uma das técnicas de filtragem mais largamente utilizada na literatura é a filtragem 

Gaussiana, que realiza a convolução da imagem ruidosa com uma máscara Gaussiana, fazendo 

com que o ruído seja suavizado. Na filtragem Gaussiana não é possível distinguir entre ruído e 

detalhe real da imagem. Deste modo, detalhes relevantes são usualmente atenuados no processo 

de filtragem, o que é indesejável. A máscara Gaussiana é um operador isotrópico e desta forma 

a suavização ocorre em todas as direções, ocasionando um borramento inclusive das bordas da 

imagem. 

Na etapa de pós-processamento, é utilizada a função Min/Max. Os fatores considerados nesta 

escolha foram ter como entrada uma imagem binária, remoção do ruído de forma considerável e 

preservação da informação relevante para o nosso conjunto de imagens. 

O método level set, representado pelo quarto bloco do diagrama da Figura 2.4, é um esquema 

iterativo para remoção de ruído e realce de imagens binárias [Sethian (1996)]. Malladi e Sethian 

propõem em [Malladi & Sethian (1996)] uma função chamada “Min/Max”, que alterna entre a 

remoção do ruído e a preservação de propriedades essenciais da imagem e é baseada na equação 

padrão do fluxo de curvatura. Esta técnica incorpora diretamente na equação level set a 

informação de curvatura, resultando em uma técnica automática de filtragem de imagens.  
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A Equação (2.6) mostra a formulação padrão do fluxo de curvatura, em que k é a curvatura e 

I é a matriz da imagem, em que: 

Ix – representa a derivada primeira de I em relação a x, 
x
II x ∂
∂

= ,  
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Iy – representa a derivada primeira de I em relação a y, 
y
II y ∂
∂

= , 

Ixx – representa a derivada segunda de I em relação a x, 2

2

x
II xx ∂

∂
= , 

Iyy – representa a derivada segunda de I em relação a x, 2

2

y
II yy ∂

∂
= , 

Ixy – representa a derivada de Ix em relação a y, ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
∂
∂

∂
∂

=
x
I

y
I xy . 

A Equação (2.7) mostra a equação level set em que t é o tempo e F(k) é uma função da 

curvatura da Equação (2.6). 

A função Min/Max faz uso de uma função de chaveamento mostrada na Equação (2.8), em 

que R
yxImedia ),(  corresponde à média dos pixels em um círculo de raio R em torno do elemento 

de imagem I(x,y). Esta função possui dois fluxos, min(k,0) e max(k,0), com o objetivo de 

controlar o correto movimento das curvas de níveis da imagem. 

O intervalo de tempo, ou passo de processamento, dt, presente na Equação (2.9), deve ser no 

máximo igual ao valor do raio e está diretamente ligado ao tempo de processamento até o 

estado estável, em que nenhum pixel terá mais seu valor alterado. 

O passo de processamento deve satisfazer a Equação (2.9), em que “max(F(k))” é o maior 

valor de F(k) para todos os pixels da imagem e ∆x é a menor distância entre dois pixels 

consecutivos. 

 A utilização do algoritmo ora descrito é limitada a uma iteração, para evitar a degradação 

dos caracteres. O método proposto por Otsu é utilizado na binarização das imagens de teste, 

pois o mesmo apresentou os melhores resultados visuais.  

A Figura 2.16 mostra alguns resultados da aplicação de uma iteração da função Min/Max 

utilizando raio unitário. 
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(a) (b) 

(c) (d) 

(e) (f) 

Figura 2.16: (a), (c) e (e) imagens binarizadas pelo método proposto por Otsu e (b), (d) e (f) 
imagem pós-processada pelo método level set proposto por Malladi e Sethian.  

A etapa seguinte à redução de ruído é a extração da região da placa, identificada pelo quinto 

bloco do diagrama da Figura 2.4 e é realizada utilizando a correlação entre a imagem resultante 

da etapa de binarização e uma forma de onda unidimensional pré-definida. 

A forma de onda pré-definida possui um período p e um comprimento l e o uso da mesma é 

justificado pelos padrões de amplitude encontrados nas linhas da imagem que contém os 

caracteres. 

O período da forma de onda é definido como metade da largura do caractere da placa e o 

comprimento como sendo a largura da placa. Estes valores não são calculados, mas podem ser 

definidos de forma eficiente, quando a imagem é obtida de um único sistema de aquisição, pois 
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a câmera é fixa. A amplitude da onda tem valor 2 e pode assumir os valores -1 ou 1 com o 

objetivo de melhorar a correlação com a imagem binarizada. A Figura 2.17 mostra as 

características da forma de onda pré-definida em relação a uma placa veicular. 

 

Figura 2.17: forma de onda utilizada no método da correlação máxima. 

Para que a operação de correlação produza o resultado desejado, a operação matemática 

descrita pela Equação (2.10) deve ser executada em todos os pixels da imagem: 

( ) ( ) ( ) imgyxyximgyximg ∈∀−= ,  para ,1, 2,' . 2.10 

A Equação (2.10) altera os valores da imagem binária img, tendo como resultado uma 

imagem img’ em que os pixels possuem valores -1 ou 1, maximizando o valor resultante da 

correlação com a forma de onda na região da placa. 

A Figura 2.18 (a), (b) e (c) apresenta os resultados da aplicação desse algoritmo para um 

período de 6 pixels e largura de 95 pixels. Tanto o período quanto a largura da forma de onda 

são definidos a partir de observações do conjunto de imagens utilizadas, sendo que na Figura 

2.18 (a) somente a coluna da região da placa é localizada, e na Figura 2.18 (b) e (c) a 

localização da região de interesse é correta. 
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(a) (b) 

 
(c) 

Figura 2.18: resultados da correlação máxima. (a) imagem em que houve erro na localização, 
(b) e (c) imagens em que a localização foi correta. 

2.3.2 Localizador Neural 

Embora haja várias arquiteturas para redes neurais, a arquitetura multicamadas é a mais 

utilizada nos artigos estudados, para fins de segmentação, pois apresenta vantagens como a 

flexibilidade para formar soluções de qualidade para imagens captadas por diversos sistemas de 

aquisição [Gesualdi (2001)]. 

Utilizando conceitos descritos por Marques [Marques et al. (2004a)] definimos como entrada 

da rede as linhas da imagem em níveis de cinza, e a camada de saída composta por somente um 

neurônio, que assume os valores 0 ou 1. Esta topologia nos permite gerar uma matriz de saída 

que possui o valor máximo na região da placa, assemelhando-se à matriz de correlação máxima 

apresentada por Marques.  

A Figura 2.19 (a) apresenta uma imagem advinda de um sistema de monitoramento de 

tráfego. A Figura 2.19 (b) exibe a matriz de correlação desta imagem obtida pelo método de 

correlação máxima e a Figura 2.19 (c) é a saída do localizador neural. Observa-se que a saída do 

localizador neural é mais precisa, pois apresenta uma quantidade menor de possíveis regiões de 

interesse, identificadas pelos pixels em branco. 



 
Metodologia Adotada   

 

32

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figura 2.19: (a) imagem original, (b) matriz de correlação máxima e (c) saída da rede neural. 

Neste trabalho é adotada uma arquitetura MLP com algoritmo de treinamento de 

retropropagação do erro com função de ativação logística, sendo que essa arquitetura requer que 

a imagem seja normalizada.  

Pelas observações realizadas, em simulação, para a definição da largura da forma de onda do 

método da correlação máxima, adotamos como largura da linha de entrada da rede 111 pixels, 

implicando assim em 111 neurônios na camada de entrada.  

Estabelecemos a camada oculta com cerca de 40% da camada de entrada, totalizando 45 

neurônios. Em decorrência da quantidade de amostras utilizadas pelos métodos de treinamento 

estudados, a camada de saída possui apenas 1 neurônio. A camada de saída objetiva a criação de 

uma matriz semelhante à matriz de correlação do método de correlação máxima para fins de 

comparação.  

A região da imagem de saída extraída, centralizada na posição da imagem que apresentou 

maior saída na rede, tem dimensões 20x140 pixels com base nas observação do conjunto de 

imagens e a Figura 2.20 mostra a topologia da rede. 
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Figura 2.20: topologia da rede de MLP com uma camada oculta. 

Pode-se dividir o processo de localização da placa em duas etapas distintas. A primeira 

consiste no treinamento da rede com um conjunto restrito de imagens. A segunda etapa utiliza a 

rede treinada com imagens não utilizadas no treinamento para verificar a qualidade do 

treinamento e a adequação da rede ao problema. 

2.3.2.1 Treinamento 

Nesta etapa são definidos os valores dos pesos da rede que serão utilizados posteriormente 

para a realização da localização. As amostras utilizadas no treinamento constituem o principal 

fator para o sucesso da rede. Quanto mais características discriminantes o conjunto de amostras 

possuir, mais representativo serão os pesos, proporcionando à rede uma maior capacidade de 

generalização para imagens inéditas e reduzindo erros devido a condições adversas presentes na 

imagem. 

Para a realização do treinamento, um subconjunto com 24 imagens é escolhido de um total de 

85, todas possuindo dimensões (288)x(768) pixels. A rede desenvolvida requer amostras com 

dimensões (1)x(111) pixels, o que totaliza, para o subconjunto de treinamento, 

4.548.096  110) - .(768)288.()24( =  amostras, e para o conjunto de 85 imagens utilizadas nesta 

dissertação, 16.107.840  110) - .(768(85).(288) =  amostras.  

Um fator importante para o sucesso do treinamento da rede é a escolha adequada do critério 

de convergência. Para todos os conjuntos de amostras o erro máximo foi escolhido como fator 

de convergência, pois este garante que todas as amostras gerem valores de saída próximos do 

Entrada Camada 
oculta 

Saída
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valor esperado para o conjunto de treinamento. A Figura 2.21 exibe os passos presentes na etapa 

de treinamento. 

 

Figura 2.21: fluxograma do processo de treinamento. 

Na Figura 2.21, os pesos são inicializados de forma aleatória e as amostras, que são definidas 

de acordo com um dos três métodos de treinamento, são processadas pela rede resultando em 

um erro por amostra processada. O maior erro encontrado é classificado como o erro máximo 

EM e este é comparado ao erro definido para a convergência E. Se o critério de convergência 

pelo erro não for atendido é verificado o critério de parada por época, em que a época atual deve 

ser inferior à época máxima Z. Caso o critério de parada por época não seja atendido, é 

executada a atualização dos pesos pelo algoritmo de retropropagação, retornando para o 

processamento das amostras, caso contrário é encerrado o treinamento. 

Como base no método de treinamento descrito pela Figura 2.21, são analisadas três formas de 

escolha das amostras, a saber: escolha aleatória, matriz de correlação máxima e a escolha 

assistida. Todas estas formas visam reduzir o conjunto de amostras e manter as características 

relevantes para uma taxa de acerto elevada. 

A primeira forma de escolha, chamada de escolha aleatória, define aleatoriamente as 

amostras não pertencentes à região da placa para o treinamento. Neste caso, são escolhidas 15 

Amostras processadas pela rede 

Inicialização dos pesos 

Cálculo do erro máximo (EM) 

Época ≥ Z 

Convergiu 

EM < E 

Sim 

Não

Atualização dos pesos 

Não 

Encerra treinamento 

Sim 
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amostras aleatórias e 3 amostras da região da placa por imagem, totalizando 432 amostras. A 

taxa de acerto para as imagens usadas no treinamento foi aproximadamente 62%. 

A segunda forma de escolha das amostras utiliza a matriz de correlação máxima descrita na 

subseção 2.3.1 para definir o conjunto de amostras. Como o objetivo é definir as amostras, a 

forma de onda quadrada é substituída por uma linha da placa do veículo e a correlação é 

calculada na imagem em níveis de cinza. A matriz de correlação máxima é dividida em três 

grupos com base no valor do pixel em relação ao valor máximo, sendo os limiares de 

classificação definidos empiricamente com base em observações destas matrizes: 

• Correlação baixa: pixels que apresentam valores menores que 20% do valor máximo 

da matriz de correlação. 

• Correlação média: pixels que apresentam valores entre 20% e 50% do valor máximo 

da matriz de correlação. 

• Correlação alta: pixels que apresentam valores superiores a 50% do valor máximo 

da matriz de correlação.  

Para cada grupo, advindo da classificação da matriz de correlação máxima pelos critérios 

mencionados acima, são escolhidas 5 amostras não pertencentes à região da placa, além de 3 

amostras pertencentes à região da placa, totalizando 18 amostras por imagem e 432 amostras 

para o conjunto de treinamento. Para esta forma de escolha das amostras, a taxa de acerto para 

as imagens usadas no treinamento foi de aproximadamente 65%. 

A terceira forma de escolha utiliza um conjunto de amostras que cresce gradativamente, pela 

inserção das amostras que apresentaram resultados incorretos no treinamento anterior, o qual 

denominamos de treinamento assistido (incremental). O primeiro conjunto de amostras é 

formado inicialmente por 7 amostras da região da placa para cada imagem, totalizando 168 (7 . 

24) amostras. A Figura 2.22 apresenta as etapas para este tipo de treinamento. 
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Figura 2.22: fluxograma do processo de treinamento assistido. 

A rede neural utilizada é treinada segundo o algoritmo descrito na Figura 2.21, e após a 

convergência é feita a localização da placa nas imagens de treinamento. O processo de 

localização consiste em, para cada imagem, processar todas as amostras possíveis com os pesos 

definidos pela etapa de treinamento, gerando ao final do processo, uma matriz que possui 

valores entre 0 e 1. Os elementos de rótulo 1 são aqueles pertencentes à região da placa.  

O processo de localização requer apenas o valor máximo da matriz para definir a posição da 

placa, sendo que a matriz armazena a informação de todas as amostras que apresentaram valor 

maior que o erro de convergência. Esta informação é de grande importância para este método de 

treinamento, pois estas amostras são avaliadas e aquelas pertinentes são incluídas no conjunto 

de amostras que será utilizado na próxima iteração de treinamento da rede.  

A amostra será considerada pertinente e incluída no conjunto caso ela não pertença à região 

da placa. Para evitar que amostras não pertencentes à região da placa próximas entre si sejam 

incluídas, foi estabelecido que apenas as amostras com distâncias maiores que 20 linhas ou 140 

colunas seriam adicionadas. Como o processo de avaliação e criação do novo conjunto de 

amostras é feito de forma assistida, o critério de parada é definido empiricamente pelo 

responsável pela avaliação e criação do novo conjunto de amostras. 

Uma característica importante observada neste método de treinamento, e que mostra o 

aumento de qualidade da rede na localização da região da placa, é a evolução da matriz de saída 

em relação aos possíveis pontos candidatos a região da placa. A Figura 2.23 ilustra essa 

evolução e a redução da quantidade de pontos candidatos à região da placa. 

Treinamento da rede com conjunto de amostras (Iteração n– 1) 

Localização das placas nas imagens de treinamento 

Avaliação das regiões extraídas 

Criação do novo conjunto de amostras (Iteração n) 
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(a) (b) 

(c) (d) 

Figura 2.23: (a) imagem original, matriz de saída da rede neural treinada com (b) 263 amostras, 

(c) 790 amostras e (d) 892 amostras. 

O tempo gasto com treinamento da rede aumentou consideravelmente, uma vez que este 

processo é repetido diversas vezes no treinamento assistido, enquanto que nas demais formas, o 

processo ocorre apenas uma vez.  

O tempo de convergência também foi aumentando à medida que o conjunto de amostras 

crescia, isso porque a cada repetição do processo, eram calculados os erros para uma quantidade 

maior de amostras. Esse acréscimo de cálculos implica no aumento do tempo de execução de 

uma época e consequentemente no tempo total de convergência.  

Essa forma de escolha apresentou os melhores resultados, sendo escolhida para o sistema, 

apesar do aumento da carga computacional. A quantidade final de amostras utilizadas para o 

treinamento foi de 892. Em termos percentuais, para as imagens de treinamento, a taxa de 

acerto é de aproximadamente 83%. 
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2.3.2.2 Localização 

Na etapa de localização são examinadas todas as imagens presentes na base de dados, 

processando todas as amostras de cada imagem com o conjunto de pesos definidos na etapa de 

treinamento. 

Ao final do processo, cada imagem possui uma matriz de saída e o pixel de valor máximo 

define as coordenadas do centro da região da placa. Observações experimentais indicaram que 

uma área de 40x200, em torno do ponto central, é suficiente para incluir a região da placa do 

veículo. 

2.3.3 Resultado da Localização da Placa 

O resultado esperado deste módulo do sistema para ambos os métodos apresentados, é uma 

sub-imagem na imagem original, em que se localiza a placa veicular do automóvel.  

Este resultado é utilizado tanto na etapa de enquadramento da placa, quanto na etapa de 

separação dos caracteres pelo método das linhas e colunas, sendo que este último requer a 

binarização desta imagem. A Figura 2.24 apresenta um exemplo de extração da região da placa 

utilizando o localizador neural. 

 
(a) (b) 

Figura 2.24: (a) imagem original e (b) placa veicular extraída. 

2.4 Enquadramento da Placa 

A região obtida pelo método de localização pode conter mais informação do que a placa e os 

caracteres e também pode ocorrer distorção de perspectiva devido ao posicionamento da 

câmera, prejudicando a eficiência da separação e do reconhecimento dos caracteres. 
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O enquadramento utiliza a imagem obtida da etapa de localização como entrada para extrair 

somente a região da placa. 

2.4.1 Identificação do Fundo da Placa 

Esta etapa ter por objetivo identificar o fundo da placa e seu posterior enquadramento. A 

imagem advinda da etapa de localização é processada por operadores morfológicos 

matemáticos com o objetivo de eliminar os caracteres presentes na mesma, facilitando a 

identificação do fundo na imagem resultante [Dias (2005)]. 

Os operadores utilizados na eliminação dos caracteres são o de abertura e fechamento 

morfológicos em conjunto com a técnica baseada no filtro alternado seqüencial reconstrutivo, 

expandindo áreas homogêneas e eliminando pequenas variações presentes na imagem 

[Gonzalez & Wood (1993)]. O elemento estruturante utilizado é um disco de raio 3 para o 

fechamento e de raio 7 para a abertura e o processo de fechamento e abertura foi executado por 

3 iterações, como proposto por Dias [Dias (2005)]. A Figura 2.25 (b) apresenta um resultado da 

aplicação desses operadores. 

(a) (b) 

Figura 2.25: (a) imagem original e (b) placa veicular extraída. 

Na imagem sem os caracteres, Figura 2.25 (b), foi aplicado um filtro Laplaciano da 

Gaussiana [Gonzalez & Wood (1993)], que corresponde ao primeiro bloco do diagrama da 

Figura 2.26. 

No segundo bloco do diagrama da Figura 2.26, é realizada a subtração entre imagem sem os 

caracteres e a imagem das bordas, obtendo uma imagem em que área de interesse se apresenta 

realçada.  
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Na imagem processada no segundo bloco, é aplicada a função Min/Max, descrita na Seção 

2.3.1, correspondente ao terceiro bloco do diagrama da Figura 2.26. Nesta etapa é realizada uma 

binarização das imagens em níveis de cinza com limiar 128 e removido ruído remanescente na 

imagem binária. 

Figura 2.26: diagrama do processo de enquadramento da placa. 

Com o objetivo de melhorar a qualidade desta etapa são definidos alguns critérios para a 

aplicação do processo de enquadramento mais de uma vez.  

Nas imagens binárias que apresentam mais que 90% da imagem branca, o segundo e terceiro 

blocos apresentados na Figura 2.26 são executados novamente, até que se obtenha uma 

porcentagem inferior a 90%. A imagem resultante é invertida, sendo a região da placa branca e 

o fundo preto. 

Nas imagens binárias que apresentam menos que 10% da imagem branca, o segundo e 

terceiro blocos presentes na Figura 2.26 são executados novamente, sendo que a operação de 

subtração é substituída pela adição, pois neste caso é evidenciado que a subtração atenua as 

bordas. 

Para o critério de parada foi definido, de acordo com os testes realizados, um número 

máximo de 10 iterações. A Figura 2.27 (b) exibe o resultado do módulo de identificação do 

fundo da placa, em que se pode observar uma imagem binária sem ruído e apresentando o fundo 

da placa realçado. 

Filtro Laplaciano da Gaussiana 

Imagem sem Detalhes – Imagem Bordas 

Aplicação da função “Min/Max” 
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(a) (b) 

Figura 2.27: (a) placa veicular extraída sem detalhes e (b) resultado da função Min/Max. 

2.4.2 Enquadramento da Placa 

O enquadramento da placa utiliza a imagem advinda da etapa de redução de ruído para 

definir a região da placa utilizando o método das projeções, descrito na Seção 2.5.2. 

( ) ( ) 1 e     para  ;1 >∈∀−−=
∂
∂ xLxxLxL

x
L , 

( ) ( ) 1 e     para  ;1 >∈∀−−=
∂
∂ yCyyCyC

y
C . 

2.11 

O método das projeções será aplicado às linhas e colunas da imagem, gerando vetores L(x) e 

C(y). Posteriormente, são calculadas as derivadas desses vetores, Equação (2.11), com o 

objetivo de detectar os inícios e fins das linhas e colunas. 

A Figura 2.28 apresenta um exemplo da derivada para as linhas da Figura 2.27 (b). 

 

Figura 2.28: derivada da soma das linhas da imagem. 
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As seguintes condições foram definidas para melhorar o desempenho desta etapa do 

processamento: a) distância mínima entre os picos de 70 pixels e 5 pixels e b) distância ideal de 

90 pixels e 15 pixels, para a derivada da projeção das linhas e das colunas, respectivamente. A 

condição (a) é eliminatória. Caso não sejam encontrados pontos com distância maior que 70 

pixels para a derivada das linhas e 5 pixels para a derivada das colunas, a imagem é retornada 

sem o enquadramento. A condição (b) tem o objetivo de aproximar a região extraída do 

tamanho observado das placas, pois, é escolhido o conjunto de pontos que mais se aproxima da 

distância escolhida. 

2.4.3 Resultado do Enquadramento da Placa 

A saída esperada do módulo de enquadramento da placa é uma imagem que contém somente 

a imagem da placa veicular do automóvel. Nesta etapa, para efeito mensuração da qualidade do 

método, os resultados foram avaliados manualmente, sendo descartadas as imagens na qual a 

extração não foi bem sucedida e caracteres foram degradados ou mesmo eliminados pelo 

operador. Esta análise não é necessária para o sistema, uma vez que esta seleção pode ser 

perfeitamente realizada na etapa de extração dos caracteres, sendo neste caso obtido uma 

mensuração conjunta destas duas etapas. A Figura 2.29 apresenta uma imagem obtida pelo 

módulo de enquadramento. 

 
Figura 2.29: imagem obtida pelo módulo de enquadramento da placa. 

2.5 Separação dos Caracteres 

Esta etapa separa os caracteres contidos na imagem da placa do veículo e pode ter como 

entrada tanto a imagem advinda do enquadramento da placa, quanto a imagem obtida 

diretamente do localizador neural. A maior dificuldade para o sucesso desta etapa está na 

dependência da qualidade da placa de licenciamento.  
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Para a separação dos caracteres foram analisados os métodos das linhas e colunas e das 

projeções, que são descritos de forma detalhada nas seções seguintes. 

2.5.1 Método das Linhas e Colunas 

O método das linhas e colunas utiliza como entrada as imagens binárias. Como é utilizado o 

localizador neural para extrair a região de interesse, há a necessidade de executar a binarização 

da imagem, sendo que, neste caso, ela é executada na região da placa. A Figura 2.30 apresenta o 

diagrama deste método. 

Figura 2.30: diagrama do método de análise de linhas e colunas. 

O módulo de binarização atua na imagem obtida pelo módulo de localização neural. Foram 

analisados diversos métodos de binarização e o que obteve os melhores resultados foi o 

proposto por Otsu. A Figura 2.31 exibe um exemplo desta binarização. 

(a) (b) 

Figura 2.31: (a) imagem original e (b) binarizada. 

A imagem da placa passou por um processo de realce, utilizando uma correção de contraste 

com o objetivo de facilitar a binarização e torná-la mais precisa.  

Imagem (localizador neural) 

Binarização 

Análise das linhas e colunas 

Caracteres separados 
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O método de realce adotado utiliza dois ganhos e está descrito na Seção 2.3.1, sendo aplicado 

somente à imagem da placa. Esta diferença nas imagens utilizadas por este método nos levou a 

alterar os valores dos critérios de classificação da imagem em escura, clara ou normal para os 

apresentados na Tabela 2.2. 

Tabela 2.2: critério para utilização do realce com dois ganhos para a imagem da placa. 

 Ganho 1 (0) Ganho 2 (2p) 
Imagem Escura (Ie) p < 0,5Np p > 0,6Np 
Imagem Normal (In) p < 0,6Np p > 0,7Np 
Imagem Clara (Ic) p < 0,7Np p > 0,8Np 

A Figura 2.32 apresenta um exemplo da binarização utilizando essa modificação. 

(a) (b) 

 
(c) 

Figura 2.32:(a) imagem original, (b) realçada e (c) binarizada. 

O módulo de análise de linhas e colunas é executado na imagem binarizada obtida na etapa 

de binarização e requer que o fundo da placa seja branco e os caracteres sejam pretos. Como a 

imagem utilizada é proveniente do localizador neural, esta provavelmente contempla uma área 

maior que a de interesse. 

Levando em consideração a imagem de origem e observações realizadas nas imagens 

binarizadas, as condições a seguir são observadas na definição dos limites das linhas e colunas 

de cada caractere presente na imagem: 
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1. Pelo menos 70% dos pixels para uma linha ou coluna devem ser pixels brancos e 

vizinhos; 

2. As posições iniciais e finais devem ser o mais próximo possível da primeira linha que 

não satisfaça a condição 1; 

A imagem de entrada pode não conter totalmente a placa, dificultando a identificação do 

início da cadeia de caracteres. Desta forma é definido um limiar empírico para garantir seu  

início. O valor definido, com base no conjunto de imagens utilizado, é de 20% do tamanho da 

imagem, obtendo-se para o tamanho de 20x140, valores de 4 e 28 respectivamente. 

2.5.2 Método das Projeções 

O método das projeções procura por vales nas projeções vertical e horizontal de uma imagem 

binária. Ele é comumente utilizado para realizar o enquadramento da placa, da cadeia de 

caracteres e sua posterior separação, em conjunto com operadores morfológicos, visando 

simplificar estas etapas do processo. 

Na Seção 2.4.2 este método é utilizado na imagem binária resultante da aplicação da função 

Min/Max com o objetivo de enquadrar a placa do veículo. Nesta etapa foram analisadas duas 

possibilidades: uma vinculada à imagem obtida diretamente do localizador neural e outra obtida 

pela etapa de enquadramento. A Figura 2.33 apresenta o diagrama para este método. 

 

Figura 2.33: diagrama do método das projeções. 

A primeira possibilidade utiliza a imagem em níveis de cinza advinda do módulo de 

localização neural, descrito na Seção 2.3.2, analisando a soma das colunas sem passar pelo 

processo de enquadramento. Como a imagem utilizada possui os caracteres escuros e o fundo 

Imagem 

Análise do vetor resultante da soma das colunas 

Caracteres separados 
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da placa claro, são necessárias algumas adaptações no método das projeções para que este passe 

a procurar os picos e não os vales na projeção horizontal da imagem.  

A análise dos picos descrita por Marques [Marques (2004b)] tem por objetivo delimitar 

individualmente os caracteres presentes na imagem da placa.  

A Figura 2.34 (a) apresenta um exemplo de uma placa obtida pelo localizador neural, sendo a 

Figura 2.34 (b) o resultado de sua projeção vertical, em que o eixo vertical representa o 

somatório de uma coluna da imagem, representada pelo eixo horizontal. A Figura 2.34 (c) exibe 

os pontos relevantes encontrados pelo localizador de picos utilizando o método “À Trous”, 

[Marques (2004b)], na projeção vertical suavizada por uma função Gaussiana. A Figura 2.34 (d) 

apresenta os picos escolhidos e suas respectivas localizações na projeção vertical da imagem. 

(a) (b) 

(c) (d) 

Figura 2.34: (a) imagem original, (b) somatório das linhas, (c) pontos relevantes encontrados 
pelo localizador, (d) picos localizados. 

A imagem de saída do localizador neural, Figura 2.34 (a), é composta por sete caracteres, 

sendo necessários oito picos para separá-los. Baseado no método de análise de linhas e colunas, 

foi estabelecido que os oito maiores picos da imagem são essenciais no processo de separação. 



 
Metodologia Adotada   

 

47

Com o objetivo de melhorar a separação dos caracteres, foram definidos limiares de tamanho 

mínimo e máximo para cada elemento da placa, evitando que picos próximos ou afastados 

sejam considerados relevantes. Foram definidos o tamanho mínimo com valor de 10% da 

diferença entre o primeiro e último pico, dentre os 8 encontrados, e o tamanho máximo com 

valor de 30% dessa mesma diferença. Após a separação, a imagem do caractere em níveis de 

cinza é binarizada utilizado como limiar a média dos pixels que a compõem. 

A segunda possibilidade utiliza a imagem proveniente do módulo de enquadramento da 

placa, Seção 2.4. Algumas etapas precedem a separação dos caracteres pelo método das 

projeções, com o objetivo de maximizar a qualidade deste. A Figura 2.35 apresenta o diagrama 

com as etapas realizadas. 

Figura 2.35: diagrama do método de projeções com enquadramento da placa. 

A extração da cadeia de caracteres consiste no enquadramento do conjunto de caracteres 

presentes na imagem de entrada e tem por objetivo eliminar as bordas da placa, facilitando a 

tarefa de separação dos caracteres. Esta extração faz uso das projeções vertical e horizontal e no 

resultado destas projeções é aplicado o operador morfológico de abertura para fins de redução 

de ruído.  

A Figura 2.36 (a) apresenta uma imagem obtida pelo módulo de enquadramento da placa e a 

Figura 2.36 (b) exibe o resultado da extração da cadeia de caracteres, em que se pode observar 

uma imagem com uma melhor definição da cadeia de caracteres, facilitando sua separação em 

uma etapa futura. 

Extração da cadeia de caracteres 

Filtro de extração de contorno 

Separação dos caracteres 
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(a) (b) 

Figura 2.36: (a) imagem obtida pelo módulo de enquadramento da placa e (b) resultado da 
extração da cadeia de caracteres. 

O filtro de extração de contorno possui a finalidade de detectar as bordas dos caracteres pela 

convolução da imagem da cadeia de caracteres com o filtro Laplaciano da Gaussiana [Gonzalez 

& Wood (1993)]. A imagem resultante da aplicação deste filtro possui valores negativos e tais 

valores são levados em consideração na execução da soma das linhas da imagem. 

A Figura 2.37 (b) exibe um resultado da aplicação desse filtro sobre a imagem da Figura 2.37 

(a). Esta imagem ilustra o processo e, para ser visualizada, necessita que seus pixels possuam 

valores dentro da escala de cinza adotada. 

(a) (b) 

Figura 2.37: (a) imagem obtida na etapa de extração da cadeia de caracteres e (b) imagem 
resultante da convolução com o filtro. 

A imagem resultante da extração dos contornos é considerada para a separação dos 

caracteres, que utiliza o método das projeções, somando suas linhas. Para remover o ruído 

existente na projeção, é aplicado o operador morfológico de abertura com elemento estruturante 

em forma de caixa com lado igual à metade do comprimento estimado do caractere. 

De acordo com Dias [Dias (2005)], os caracteres, (exceto: ’1’, ’I’, ’M’ e ’W’) têm 

aproximadamente a largura e abscissa de seu centro geométrico espaçada regularmente. O hífen 
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tem largura de aproximadamente 1/4 da largura de um elemento. Os caracteres ’1’ e ’I’ são mais 

finos que os demais e possuem a abscissa de seu centro geométrico igualmente espaçada de 

outros caracteres. Com isto, o espaço entre estes é maior que nos demais casos, o que implica 

em menor probabilidade de união com os demais elementos presentes na placa. Os caracteres 

’M’ e ’W’ possuem largura pouco maior que os demais caracteres. Isto aumenta a probabilidade 

de se unirem a outros elementos, sendo que sua largura estimada é sempre maior que a largura 

média dos caracteres. A largura estimada do caractere, baseada no formato da cadeia de 

elementos da placa de licenciamento brasileira (“AAA-9999”), é expressa por 

( )( ) 5,0
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⎜⎜
⎝

⎛
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=
nn

wnLc , 2.12 

em que w é a largura da imagem da cadeia de caracteres e n é a quantidade de caracteres da 

sintaxe, incluindo o hífen (n = 8). 

A Figura 2.38 apresenta um exemplo de projeção horizontal utilizada para a separação dos 

caracteres e a localização dos picos nesta projeção suavizada. Para encontrar os picos no 

histograma, foi utilizado o algoritmo descrito por Marques [Marques (2004b)]. 

(a) (b) 

Figura 2.38: (a) o sinal de cor azul apresenta o somatório das linhas da imagem e em vermelho 

o sinal resultante da aplicação do operador morfológico de abertura e (b) picos localizados. 

Utilizando as coordenadas dos picos, são encontrados os vales que estão antes e depois de 

cada pico. Estes pontos são identificados como sendo os limites de cada caractere. 
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Em caso de existir menos de 7 picos localizados na projeção horizontal da imagem, uma 

rotina examina todos os caracteres identificados que possuam mais de 120% da largura 

estimada do caractere.  

Utilizando a imagem de entrada, a região candidata é recortada e uma nova estimativa da 

largura é feita, baseada na largura atual e na quantidade de caracteres que supostamente a região 

deve conter. Por exemplo, no caso de 6 picos localizados, a região candidata deve conter 2 

caracteres.  

Quando uma região candidata gera a quantidade faltante de caracteres, esta etapa é encerrada 

e se retorna um conjunto com os 7 caracteres separados. 

2.5.3 Resultado da Separação de Caracteres 

O resultado esperado deste módulo do sistema, para todos os métodos apresentados é um 

conjunto de 7 imagens, em que cada uma delas representa um caractere da placa. O sistema de 

reconhecimento requer que as imagens binárias possuam o tamanho de 15x20 pixels.  

A Figura 2.39 (a) exibe uma imagem obtida pelo localizador neural, binarizada pelo método 

proposto por Otsu (1979). A Figura 2.39 (b) apresenta a separação dos caracteres pelo método 

das linhas e colunas. Observa-se que os caracteres separados apresentam-se degradados, tanto 

pelo processo de binarização (último “8”), quanto pelo processo de separação (caractere “Y”). 

A Figura 2.40 (a) apresenta uma imagem advinda do localizador neural. A Figura 2.40 (b) 

exibe a separação dos caracteres pelo método das projeções. Evidencia-se que este método 

apresenta resultados superiores ao método das linhas e colunas, uma vez que os caracteres 

oriundos deste método não exibem sinais de degradação. 
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(a) 

    
 

    
 

(b) 

Figura 2.39: (a) imagem obtida pelo localizador neural binárizada e (b) caracteres separados 
pelo método de linhas e colunas. 

(a) 

    
 

    
 

(b) 

Figura 2.40: (a) imagem obtida pelo localizador neural em níveis de cinza e (b) caracteres 
separados pelo método das projeções. 

2.6 Reconhecimento dos Caracteres 

Para o reconhecimento dos caracteres é necessário efetuar uma amostragem rotulada de todos 

os possíveis caracteres que irão compor a placa, obtendo mais de uma amostra para cada 

caractere. As placas de licenciamento veicular brasileiras são compostas por três letras 

maiúsculas do alfabeto latino, um hífen e quatro números naturais de 0 a 9, totalizando 36 

caracteres diferentes. 

O sistema proposto para o reconhecimento utiliza a arquitetura MLP semelhante àquela 

utilizada no localizador neural. A camada de entrada possui 300 neurônios, imagens de 15x20 

pixels, a camada oculta possui 30% da camada de entrada, com 100 neurônios e uma camada de 

saída com 36 neurônios. 

Os primeiros 26 neurônios da camada de saída representam os caracteres alfabéticos e os 10 

restantes representam os numéricos. A saída varia entre 0 e 1. O caractere é identificado pelo 
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neurônio de saída que apresentou o maior valor quando comparado com os demais para um 

determinado conjunto de entrada.  

Como critério de convergência, é utilizado o valor médio quadrático do erro, devido à menor 

complexidade da imagem, uma vez que esta é binária e contém apenas o caractere a ser 

identificado.  

2.6.1 Treinamento 

As amostras de treinamento foram geradas artificialmente, devido a dificuldade de encontrar 

amostras de todos os caracteres na base de dados e a pouca quantidade dos existentes. O 

conjunto possui 5 amostras por caractere e um total de 36 caracteres. O diagrama deste 

treinamento é descrito na Seção 2.3.2.1, Figura 2.21, com a diferença que este faz uso do erro 

médio quadrático (Em) como critério de convergência. 

2.6.2 Reconhecimento 

O reconhecimento dos caracteres consiste na transformação de uma imagem contendo a 

representação gráfica de um caractere, no seu código ASCII (American Standard Code for 

Information Interchange). Para executar essa transformação, as imagens extraídas pela etapa de 

separação dos caracteres são processadas pela rede de reconhecimento, treinada de acordo com 

o método descrito na Seção 2.6.1. 

O resultado esperado deste módulo do sistema é a identificação dos caracteres presentes nas 7 

imagens adquiridas de uma placa de licenciamento veicular. 

No próximo capítulo discutiremos os resultados obtidos pelos diversos métodos 

apresentados, analisando os problemas encontrados em cada um, bem como os que melhores se 

adequaram ao conjunto de imagens utilizado. 

 



 

 

3 Capítulo 3 – Análise dos Resultados 

Neste capítulo são analisados os resultados obtidos pelas etapas descritas na Seção anterior. 

São adotados como critérios de análise os índices de localização da placa do veículo na 

imagem, de separação dos caracteres da placa e sua identificação. Estas escolhas nos permitem 

uma posterior comparação com outros sistemas, pois são largamente utilizados.  

O método que melhor se adaptou à etapa de localização da placa, para conjunto de imagens 

utilizadas, exemplificadas na Figura 3.1, foi o localizador neural, apresentando taxas de 

localização superiores ao método da correlação máxima.  

Para os módulos de enquadramento da placa e separação dos caracteres, o método que 

melhor se adequou foi o das projeções, uma vez que a imagem demandada por ele não requer 

binarização. Esta etapa é necessária no método das linhas e colunas. A etapa de reconhecimento 

utilizou uma rede neural. 

O método adotado para a localização da placa utiliza as características existentes na região de 

interesse. Foi observada uma capacidade da rede em se adaptar a variações dessas 

características, pois esta identificou corretamente a região da placa para imagens não utilizadas 

no treinamento. Esta capacidade torna o sistema menos sensível às variações ambientais 

existentes na aquisição da imagem, bem como a imagens advindas de diferentes sistemas de 

aquisição. 

O método das projeções foi utilizado em conjunto com operadores matemáticos para realçar 

o fundo da placa na imagem extraída do módulo de localização. Posteriormente é executada 

uma binarização com realce juntamente com a função Min/Max para redução de ruído 

remanescente da binarização. 

Para o reconhecimento dos caracteres foi utilizada uma rede neural com características 

semelhantes ao localizador neural, pois ambos utilizam uma arquitetura MLP. 
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Figura 3.1: exemplos de imagens utilizadas no desenvolvimento do sistema. 

3.1 Localização da Placa 

3.1.1 Correlação Máxima 

O método da correlação máxima requer que a largura e o período da forma de onda utilizada 

na convolução com a imagem do veículo sejam extremamente bem ajustados para uma correta 

localização da região da placa. Nos testes realizados, não foi possível identificar uma largura e 

um período padrão para todas ou pelo menos para a maioria das imagens utilizadas nesta 

dissertação. 

Para todas as combinações de período e largura analisadas, a taxa de acerto obtida pela 

correlação máxima foi inferior a 50%. Isto ocorreu principalmente devido à heterogeneidade da 

base de dados, uma vez que a mesma é composta de imagens adquiridas por sistemas diferentes. 
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3.1.2 Localizador Neural 

Os resultados obtidos pelo localizador foram, em geral, muito superiores aos da correlação. 

Essa superioridade se deve à capacidade da rede em se adaptar melhor às mudanças decorrentes 

dos diversos sistemas de aquisição, bem como a menor quantidade de etapas envolvidas, o que 

reduz em muito a complexidade do sistema. A Tabela 3.1 mostra as taxas médias de acerto para 

as três técnicas de treinamento utilizadas. 

Tabela 3.1: taxa média de acerto da localização obtida pelos três métodos de treinamento. 

 Treinamento Toda a base de 
dados 

Escolha Aleatória 15 / 62% 45 / 53% 
Matriz de Correlação 16 / 65% 46 / 54% 
Treinamento Assistido 20 / 83% 59 / 70% 

Pelos resultados podemos observar que o método de treinamento que obteve a melhor taxa de 

acerto foi o treinamento assistido. Isto se deve a uma melhor seleção das amostras de 

treinamento, uma vez que este método tem a capacidade de selecionar as amostras que 

potencialmente podem gerar erros de localização. A desvantagem desse tipo de treinamento é 

que ele está sendo feito manualmente, porém é possível torná-lo automático, eliminando essa 

desvantagem. 

Os resultados de localização obtidos foram inferiores aos apresentados por Dias [Dias 

(2005)], porém estes resultados foram medidos com um protótipo do sistema, que utilizou uma 

quantidade reduzida de amostras para o treinamento.  

Também se pode observar que o conjunto de imagens utilizado apresenta características 

diferentes, uma vez que o conjunto utilizado por Dias [Dias (2005)] é composto por imagens de 

veículos parados, e o conjunto de testes desta dissertação é composto de veículos em 

movimento. 

3.2 Enquadramento da Placa 

Esta etapa foi incluída para melhorar as taxas de separação dos caracteres. As taxas obtidas, 

tanto pelo método das linhas e colunas, quanto pelo método das projeções foram inferiores às 

esperadas, quando estes utilizaram a imagem advinda da etapa de localização da placa.  
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O enquadramento da placa possui um baixo índice de eliminação de amostras, pois somente 

as placas que tiveram caracteres excluídos são eliminadas.  

A Tabela 3.2 apresenta as taxas média de enquadramento para as placas que foram 

localizadas corretamente. 

Tabela 3.2: taxa média de acerto do enquadramento. 

 Quantidade Porcentagem 
Relativa 

Porcentagem 
Absoluta 

Não Eliminou Caracteres 46 / 59 77% 54% 
Enquadrou Corretamente 34 / 59 57% 40% 

Pelos dados apresentados na Tabela 3.2, observamos que, para as imagens que tiveram a 

região da placa corretamente localizada, somente 13 amostras foram excluídas devido à 

eliminação de caracteres, e que das 46 amostras válidas, em 34 delas a região dos caracteres foi 

enquadrada corretamente.  

Os principais motivos para o não enquadramento adequado foram ocasionados por problemas 

na binarização da imagem, na etapa de identificação do fundo da placa (Seção 2.4.1), necessária 

para a definição do início e fim da placa na imagem, advinda do localizador neural. 

Em geral o resultado do enquadramento foi satisfatório. Os resultados do enquadramento 

podem ser melhorados caso seja incluído nesta etapa um algoritmo de ajuste de inclinação, pois 

este foi o principal fator para exclusão de caracteres. Para melhorar a porcentagem de 

enquadramento adequado da placa, pode-se adicionar um método de correção de iluminação, 

auxiliando a binarização da imagem. 

3.3 Separação dos Caracteres 

O método das linhas e colunas separou corretamente os caracteres de aproximadamente 7% 

das imagens. A razão desta taxa deve-se principalmente à binarização, que não foi suficiente 

para separar de forma precisa os caracteres do fundo da placa. 

O método das projeções que utilizou como entrada a imagem obtida pelo localizador neural 

para separar os caracteres foi superior, obtendo corretamente os caracteres em 

aproximadamente 13% das imagens. Esta melhora se deve à eliminação da etapa de binarização 
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da imagem, que em diversas imagens degradou a região da placa, levando a uma separação 

incorreta dos caracteres. 

O método das projeções que utilizou como entrada a imagem obtida pelo módulo de 

enquadramento apresentou os melhores resultados, separando corretamente os caracteres de 

aproximadamente 30% das imagens. Esta superioridade é decorrente da melhor definição da 

cadeia de caracteres na imagem, devido à eliminação de informação irrelevante presente na 

imagem advinda da etapa de localização da placa. 

O método que apresentou as melhores taxa de separação isolou com sucesso os elementos 

presentes em 26 das 85 imagens, totalizando 182 caracteres candidatos para o reconhecimento. 

3.4 Reconhecimento dos Caracteres 

No reconhecimento dos elementos da placa foi utilizada a imagem obtida pela etapa de 

separação dos caracteres. Os resultados foram inferiores aos esperados e àqueles obtidos nos 

artigos estudados, sendo a taxa de reconhecimento inferior a 50%.  

Parte dos erros obtidos foi oriunda da ambigüidade da forma existente entre algumas letras e 

números. Como exemplo, podemos citar o zero “0” sendo identificado como a letra “O” e o “Z” 

sendo classificado como o algarismo “2”. Uma solução para este problema é a divisão da rede 

em duas componentes, sendo uma responsável pela identificação de letras, e outra pela 

identificação de algarismos.  

Os demais erros foram causados pela forma de treinamento, que utilizou imagens artificiais 

que não reproduziram de forma eficiente as características existentes nas imagens reais 

apresentadas à rede. Este problema conhecido como overfitting será explicado a seguir. 

Geralmente o algoritmo de treinamento utiliza um subconjunto das amostras existentes, 

sendo que, para este subconjunto, o resultado esperado é conhecido. Após o treinamento, 

assume-se que a rede seja capaz de prever o resultado para as demais amostras, generalizando a 

resposta para situações não apresentadas na etapa de treinamento. 

Para casos em que o treinamento é realizado por várias épocas ou que as amostras reais não 

estão disponíveis (existentes), este é o caso tratado nesta dissertação, foram simuladas amostras 
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artificiais. Em conseqüência do uso deste recurso, a rede se ajustou às características específicas 

do conjunto simulado e estas características não são correlacionadas com aquelas presentes nas 

amostras não utilizadas no treinamento. Nesta situação chamada de overfitting, o desempenho 

da rede melhora para as amostras de treinamento, enquanto que para as amostras não 

submetidas à rede durante o treinamento o desempenho piora. 

No próximo capítulo apresentaremos as conclusões obtidas com cada algoritmo 

implementado, suas limitações e as limitações impostas ao sistema devido ao conjunto restrito 

de imagens e suas condições de aquisição. Também destacaremos as principais contribuições 

presentes nesta dissertação e as perspectivas de trabalhos futuros. 

 



 

 

4 Capítulo 4 – Conclusões, Contribuições e Trabalhos 

Futuros 

Com base nos estudos e resultados apresentados nos Capítulos 2 e 3, apresentamos as 

conclusões obtidas no trabalho desenvolvido. 

A partir da análise e discussões dos resultados experimentais obtidos são apresentadas as 

seguintes conclusões e perspectivas para trabalhos futuros, visando melhorar os índices de 

acerto obtidos em determinadas etapas do sistema.  

Para a etapa de localização da placa, pode-se concluir que o método de correlação máxima 

pode ser perfeitamente aplicado em sistemas comerciais, desde que o sistema de aquisição das 

imagens seja único para o mesmo, permitindo uma definição das variáveis requeridas de forma 

precisa. Também é necessário que as imagens possuam uma boa qualidade e que a região de 

interesse ocupe uma porcentagem maior da imagem.  

Com relação ao método que utiliza redes neurais, observa-se que, para a massa de dados 

utilizada, este é mais adequado do que o método de correlação máxima. A justificativa disso é 

que com o treinamento correto, esta rede se torna robusta a variáveis como iluminação, 

contraste e inclinação, que estão presentes em quase todas as imagens adquiridas por sistemas 

reais. Além disso, este método se mostrou mais robusto as variações ambientais encontradas no 

conjunto de imagens que o método da correlação máxima. Isto possibilitou a identificação da 

região da placa para imagens advindas de sistemas de aquisição diferentes. 

Para a etapa de enquadramento da placa, conclui-se que apesar de ser acrescentada uma etapa 

a mais no sistema, houve um aumento expressivo no acerto da separação dos caracteres, em 

comparação com as taxas obtidas com a imagem advinda da etapa de localização da placa. 

Outra característica importante observada é a não eliminação das placas que não são 

enquadradas ou que tiveram um enquadramento deficiente, desde que os caracteres 

continuassem presentes na imagem, reduzindo o erro obtido nesta etapa. 

Para a etapa de separação dos caracteres da placa, pode-se concluir que o método das linhas e 

colunas exibiu resultados satisfatórios, quando a imagem apresentava-se corretamente 
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binarizada, evitando caracteres com partes desconectadas. Quando houve degradação dos 

caracteres, observou-se que este método descartava a parte desconectada ou mesmo não 

separava o caractere corretamente. Outro problema identificado deve-se à inclinação existente 

em várias imagens do conjunto de dados, fazendo com que as linhas que separam os caracteres 

não estivessem no plano vertical da imagem, causando erros de separação. 

Com relação ao método das projeções, aplicado à imagem obtida pelo localizador neural, 

observou-se que este apresentou taxas melhores e está menos sujeito aos problemas 

identificados no método das linhas e colunas. Os erros de separação encontrados foram 

ocasionados, pela quantidade excessiva de picos, quando utilizamos imagens em níveis de 

cinza, e pela influência das regiões próximas à placa, quando as mesmas apresentam níveis de 

cinza semelhantes aos encontrados na placa. 

Para o método das projeções, aplicado à imagem advinda da etapa de enquadramento da 

placa, observou-se que os problemas encontrados, para a imagem de saída do localizador 

neural, são minimizados e a separação ocorre sem problemas. Quando o enquadramento não é 

correto, é verificada uma melhora em relação ao algoritmo anterior provido principalmente 

pelas etapas extras, que melhoram e facilitam a análise dos picos encontrados nos vetores 

resultantes da soma das linhas e colunas da imagem. 

Para a etapa de reconhecimento dos caracteres, pode-se concluir que a rede neural apresenta 

uma taxa de acerto inferior à esperada, uma vez que para as imagens de treinamento a taxa de 

acerto foi de 100%, caracterizando o overfitting da rede. 

Devido a dificuldade de aquisição das imagens utilizadas nesta dissertação e a quantidade 

restrita a que tivemos acesso, as taxas obtidas possuem restrições, bem como as etapas 

necessárias para a obtenção destas taxas. Dessa forma podemos concluir que, para o conjunto de 

imagens utilizado, estas etapas se fazem necessárias, porém o mesmo pode não ocorrer para 

outro conjunto, obtido sob melhores condições de controle da etapa de aquisição.  

Com relação às taxas obtidas, seus valores também podem melhorar caso um conjunto com 

mais imagens fosse utilizado, uma vez que o treinamento da rede de localização poderia ser 

feito considerando mais imagens, resultando em melhores taxas de acerto. Para a rede de 
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reconhecimento, caso houvesse um conjunto maior de imagens, não haveria a necessidade de 

utilizar amostras artificiais no treinamento, resolvendo o problema de ovefitting identificado. 

Nesta dissertação identificamos como principais contribuições o método de localização da 

placa, que utiliza uma rede neural, e o método das linhas e colunas. Este último, embora 

apresentando resultados inferiores ao método das projeções, requer menos etapas e pode ser 

utilizado, quando a binarização da imagem não degrada os caracteres. Também podemos 

acrescentar a utilização de imagens em níveis de cinza para todas as etapas, exceto na etapa de 

reconhecimento, o que torna mais simples e eficiente o sistema. 

4.1 Perspectivas de trabalhos futuros 

Várias adaptações podem ser desenvolvidas tendo como base os métodos propostos, em todas 

as etapas do sistema. 

Para a etapa de localização são observadas as seguintes possibilidades de trabalhos futuros: 

• estudo de outras técnicas de realce para melhorar a qualidade da imagem, tanto para a 

etapa de localização pelo método da correlação máxima, quanto na imagem obtida 

pela etapa de localização da placa; 

• estudo de outras topologias de redes, objetivando aumentar a taxa de localização; 

• estudo de outros métodos de localização, para comparação e evolução dos métodos 

estudados; 

• utilização de outras características presentes na imagem, como a cor, em conjunto 

com a rede objetivando melhorar a taxa de localização. 

Para o enquadramento da placa pode-se identificar as seguintes sugestões: 

• estudo de novas técnicas de enquadramento com o objetivo de aumentar a taxa de 

sucesso; 

• inclusão de uma etapa para correção de distorção de perspectiva. 

Com relação à separação dos caracteres são recomendados: 
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• estudos de outras abordagens para a separação de caracteres para fins de melhoria da 

qualidade e da taxa de separação dos caracteres; 

• adaptações nos métodos apresentados visando melhorar a taxa de separação. 

Para a etapa de reconhecimento dos caracteres são identificadas as seguintes possibilidades 

de trabalhos futuros: 

• treinamento executado com imagens de caracteres obtidos das imagens de entrada, ou 

com caracteres artificiais que possuem características mais próximas às encontradas 

no conjunto de imagens, diminuindo a possibilidade de overfitting da rede; 

• implementação de outras topologias, objetivando melhorar os índices de identificação 

do caractere; 

• estudo de métodos que identifiquem os caracteres a partir da imagem da região da 

placa, evitando os problemas encontrados nas etapas de separação e binarização. 
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A.  Apêndice A – Redes Neurais 

Este apêndice apresenta os fundamentos de redes neurais MLP com o objetivo de auxiliar o 

entendimento na implementação e justificar seu uso nesta dissertação. Os fundamentos e 

definições descritos baseiam-se [Haykin (1999)] e [Gesualdi (2001)]. 

As redes neurais estão assumindo um papel importante como ferramentas no processamento 

de imagens na área de reconhecimento de padrões. Elas apresentam-se como um modo 

alternativo no reconhecimento de padrões de natureza não estruturada, cuja solução é de difícil 

tratamento pelos paradigmas tradicionais da computação, já que estas têm a capacidade de 

aprender características fundamentais do problema generalizando-as para padrões inéditos. 

Tanto para a localização da placa quanto para o reconhecimento dos caracteres foi utilizada 

uma rede com arquitetura perceptron multicamadas MLP. Apesar de existirem inúmeras 

arquiteturas, esta é a mais encontrada na literatura e a mais explorada nos artigos estudados, 

devido à sua simplicidade de entendimento e implementação. 

Também será descrito o algoritmo de retropropagação do erro, uma vez que, baseando-se na 

flexibilidade apresentada pela arquitetura escolhida, fez-se uso deste algoritmo, na etapa de 

treinamento, tanto para localização da placa, quanto para o reconhecimento dos caracteres. 

Os estudos das redes neurais visam aproximar o desempenho da máquina a do ser humano na 

solução de um problema, uma vez que o cérebro humano soluciona determinados problemas 

com uma eficiência bem superior a um computador convencional. Esta eficiência superior é 

originária de componentes que são desejáveis no desenvolvimento de uma rede neural, como a 

capacidade de aprendizado, generalização para variações das características investigadas, como 

posição e iluminação, e robustez para que sejam evitadas grandes perdas na qualidade do 

reconhecimento quando houver saturação de neurônios. 

Os neurônios artificiais foram desenvolvidos em acordo com o funcionamento dos neurônios 

em redes neurais biológicas utilizando generalizações de modelos matemáticos da cognição 

humana, sendo seu modelo simples apresentado na Figura A.1. 
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Figura A.1: modelo matemático de um neurônio. 

Na Figura A.1, a variável xi representa o valor da i-ésima entrada, transmitida ao neurônio 

pela sinapse ou peso wi. Este neurônio realiza o somatório dos M valores recebidos 

armazenando o resultado em uma variável v. A saída y é o resultado que a função de ativação 

( )vϕ  apresenta para a variável v. Este processo é representado pela Equação (A.1) e Equação 

(A.2). A entrada x0 representa uma polarização com valor constante utilizada com o objetivo de 

aumentar a flexibilidade da rede e aproximá-la do modelo biológico. As arquiteturas que 

utilizam esse modelo são chamadas de perceptron. 

∑
=

=
M

i
ii xwv

0
 A.1 

( )vy ϕ=  A.2 

Para cada neurônio da rede, existe uma função de ganho não-linear, comumente chamada de 

função de ativação que normalmente possui uma não-linearidade suave, possibilitando sua 

diferenciação e facilitando o tratamento matemático. Esta função é na maioria dos casos 

monotonicamente crescente e associada ao efeito de saturação, sendo as mais utilizadas as 

funções lineares, arco-tangente e logística. Nesta dissertação escolhemos como função de 

ativação ( )vϕ  a função logística sigmóide, descrita na Equação (A.3) e apresentada na Figura 

A.2. Esta escolha foi motivada pelo desejo de que a saída da rede fosse semelhante à matriz de 

correlação máxima apresentada pelo método proposto em Marques et al. (2004a), necessitando 

assim de apenas dois pólos de saída, um para a região da placa, e outro para as demais regiões. 

( ) ve
vy −+
==

1
1ϕ  A.3 
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Figura A.2: função de ativação sigmóide. 

Uma das arquiteturas mais utilizadas e conhecidas utiliza o modelo de neurônio perceptron 

em várias camadas, sendo chamadas de perceptron multicamadas ou originalmente em inglês 

como Multi layer Perceptron (MLP). Esta arquitetura é composta por neurônios que formam 

uma camada de entrada, uma ou mais camadas intermediárias ou ocultas e uma camada de 

saída. 

Neste trabalho foi utilizada em todas as redes desenvolvidas a arquitetura MLP sem 

realimentação (feedforward). A MLP é composta de uma estrutura não recorrente, em que os 

neurônios estão em camadas e um neurônio de uma camada i recebe informação apenas de 

neurônios da camada i-1 e fornece informação somente para neurônios da camada i+1. As 

informações são ponderadas por pesos. A Figura 2.20 apresenta um exemplo dessa arquitetura. 

A capacidade de aprendizado da rede é a sua característica mais importante e este se dá por 

um processo iterativo de adequação, que pode ser expresso através de um algoritmo e dos pesos 

que compõe a rede. Por aprendizado, entende-se, segundo Haykin, “Aprendizado é um processo 

pelo qual os parâmetros livres de uma rede são adaptados por um processo de estímulo do 

ambiente em que a rede está inserida”. Dessa forma, o processo de aprendizagem da rede inicia-

se pela apresentação das características do ambiente computacional que a contém, alterando sua 

estrutura interna, e adaptando a resposta desta a estas características. 

Nesta dissertação foi adotado o treinamento supervisionado, que é caracterizado pela 

existência de um professor, cuja função é suprir a rede com a resposta desejada para cada 

estímulo apresentado a ela. É definido um erro como sendo a diferença entre a resposta 

fornecida e a saída apresentada pela rede. Os pesos da rede são adaptados de acordo com o 
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valor desse erro utilizando-se de um algoritmo, que nesta dissertação foi o de retropropagação 

(backpropagation) do erro. 

O algoritmo de retropropagação utiliza-se do sinal de erro definido na Equação(A.4), em que 

( )nej  é o erro do neurônio j para um enésimo estímulo, dado pela diferença entre a saída 

desejada para este neurônio ( )nd j  e a apresentada pela rede ( )ny j . 

( ) ( ) ( )nyndne jjj −=  A.4 

Nesta dissertação foram utilizados dois critérios de parada por convergência, que é quando o 

erro apresentado pela rede não ultrapassa um valor pré-definido, sendo dessa forma considerado 

que ela acertou o resultado de todos os estímulos apresentados. O primeiro critério de 

convergência foi o erro máximo e o segundo foi o erro quadrático médio.  

Os dois erros utilizados foram computados por épocas. Uma época representa uma iteração 

de treinamento, em que todos os estímulos existentes foram apresentados à rede, sendo 

computados todos os erros de todos os neurônios de saída. O valor do erro máximo é dado pela 

Equação (A.7) e do erro quadrático pela Equação (A.8), para um estímulo apresentado à rede, 

em que M é o número de neurônios na camada de saída. 

( ) ( )( ) ( )Mjnen jM ,1     ,max ∈∀=ε  A.5 

( ) ( )∑
=

=
M

j
jm nen

1

2

2
1ε  A.6 

Os erros máximo e médio quadrático para uma época são então definidos pela Equação (A.7) 

e Equação (A.8), respectivamente, em que N representa a quantidade de estímulos apresentados 

à rede. 

( )( ) ( )NnnM ,1     ,max ∈∀= εε  A.7 

( )∑
=

=
N

n
m n

N 1

1 εε  A.8 
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Os erros utilizados representam uma medida do desempenho do algoritmo de treinamento, 

cujo objetivo é minimizar o valor desses erros, tornando-os menores que o erro definido para 

convergência. 

 



 

 

G.  Glossário 

Abertura: consiste da operação de erosão seguida por uma dilatação com o mesmo elemento 

estruturante. Esta operação pode eliminar pequenos objetos claros em um fundo escuro. Um 

objeto será eliminado se o elemento estruturante não encaixar dentro dele. 

Alargamento de contraste: consiste no aumento da escala dinâmica dos níveis de cinza 

atuando no histograma da imagem de forma não linear. Uma técnica bastante utilizada para isso 

é a equalização de histograma, que redistribui os valores de nível de cinza de forma que os 

mesmos ocupem todos os valores possíveis. A função de transformação utilizada deve ser 

univariada e monotonicamente crescente. A função de distribuição cumulativa (FDC) atende às 

condições acima e é mostrada na Figura G.1. 

Figura G.1: função de distribuição cumulativa (FDC). 

Área: é a quantidade de pixels de um componente conexo. 

Binarização global automática: calcula o limiar (threshold) com base na função densidade 

de probabilidade dos níveis de cinza. O método mais utilizado é o de Otsu [Otsu (1979)]. 

Binarização global manual: define o valor do limiar de separação empiricamente, com base 

na amostragem das imagens a serem utilizadas. 

Binarização iterativa: muda o valor do limiar iterativamente tentando binarizar 

corretamente os componentes conexos dos caracteres da placa. 

Binarização local adaptativa: binariza cada pixel de acordo com sua vizinhança. 

Caminho: é uma seqüência de pixels distintos com coordenadas (x0, y0), (x1, y1), ..., (xn, yn), 

em que p0 localizado em (x0, y0) é o pixel inicial e pn localizado em (xn, yn) é o pixel final. O 

0 1

255 
f(x) 

x
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pixel pi localizado em (xi, yi) é vizinho do pixel pi-1 localizado em (xi−1, yi−1), em que 1 < i < n. O 

comprimento do caminho é dado por n e diz-se então que este é um caminho-4 (ou caminho-8) 

dependendo da vizinhança. 

Componente conexo: dois pixels p e q de um subconjunto de pixels da imagem são ditos 

conexos se existir um caminho de p a q.  

Componentes de nível: é o conjunto dos componentes conexos com mesmo valor de nível 

de cinza. 

Dilatação: consiste em marcar a forma do elemento estruturante em todas as regiões da 

imagem onde pelo menos um pixel dele esteja inserido. 

Elemento estruturante: imagem com características geométricas e/ou topológicas 

relacionadas com a informação que pretendemos extrair da imagem de interesse. 

Erosão: consiste em marcar o centro do elemento estruturante em todas as regiões da 

imagem onde ele está inserido por completo. 

Fechamento: consiste da operação de dilatação seguida por uma erosão com o mesmo 

elemento estruturante. Esta operação elimina pequenos objetos escuros em fundo claro. Um 

objeto será eliminado se o elemento estruturante não encaixar dentro dele. 

Imagem colorida: consiste em uma imagem colorida composta pela sobreposição de 3 

camadas monocromáticas, denominadas de RGB (Red, Green e Blue). 

Imagem digital: é uma imagem que possui tanto as coordenadas espaciais quanto o brilho 

discretos. É semelhante a uma matriz em que os índices de linhas e colunas identificam a 

localização do pixel e o valor identifica a resolução em níveis de cinza do mesmo. 

Imagem monocromática: é uma função bidimensional f(x,y), em que x e y denotam as 

coordenadas espaciais e o valor de f(x,y) é proporcional ao brilho (ou nível de cinza) da imagem. 

Limiarização: separa os objetos do fundo por um limiar (threshold), que pode ser calculado 

automático ou manualmente. 
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Negativo de imagens: reverte a ordem dos níveis de cinza, para imagens monocromáticas, e 

das matrizes R, G e B para imagens coloridas. A Figura G.2 apresenta a função utilizada para 

esta técnica. 

Figura G.2: função para obter o negativo da imagem. 

Padrão: descrição quantitativa ou estrutural de um objeto em uma imagem. Geralmente, um 

padrão é representado pelo vetor de características. 

Passa-altas: Estes filtros atenuam ou eliminam os componentes de baixa freqüência no 

domínio de Fourier. Como as baixas freqüências são responsáveis pelas características que 

variam lentamente em uma imagem, tais como o contraste total e a intensidade média, o efeito 

resultante dessa filtragem normalmente é a redução dessas características, correspondendo a um 

aparente realce das bordas e outros detalhes finos.  

Passa-baixas: Estes filtros atenuam ou eliminam os componentes de alta freqüência no 

domínio de Fourier. Como as altas freqüências caracterizam bordas e detalhes da imagem, o 

efeito resultante dessa filtragem normalmente é o borramento da imagem.  

Pixel: é a abreviação de picture element, que é o nome dado a cada ponto da imagem. 

Projeção horizontal: consiste da soma dos valores de tons de cinza de cada linha da 

imagem, ou seja, soma dos elementos da imagem na direção horizontal (eixo x), conforme a 

equação G.1: 

( ) [ ]∑
=

∈=
M

x
y NyyxfP

1
 ,1 para , , , G.1 

em que: 

 N: é a altura da imagem f ; 
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 M: é a largura da imagem f ; 

 f(x, y) corresponde a um elemento da imagem f com abscissa x e ordenada y. 

Projeção vertical: consiste da soma dos valores de tons de cinza dos pixels de cada coluna 

da imagem, ou seja, soma dos elementos da imagem na direção vertical (eixo y), conforme a 

equação G.2: 

( ) [ ]∑
=

∈=
N

y
x MxyxfP

1
,1 para ,, , G.2 

em que: 

 N: é a altura da imagem f ; 

 M: é a largura da imagem f. 

Protótipo: é o representante de uma classe, sendo, em geral, definido pela média dos padrões 

de uma classe. 

Reconhecimento de padrões: também denominado de classificação de padrões, consiste na 

atribuição dos padrões a suas respectivas classes automaticamente e com a mínima intervenção 

humana possível. 

Resolução espacial: indica a quantidade de linhas e colunas. Como o pixel não tem área, 

somente um valor, todas as linhas e colunas são igualmente espaçadas e arranjadas na forma de 

uma matriz NxM. 

Resolução nos níveis de cinza: indica a quantidade discreta da luminância (brilho) que pode 

ser armazenada em cada pixel. Normalmente esta resolução é composta pelas combinações 

possíveis de um conjunto de 8 bits, ou seja, varia de 0 a 255. 

Retângulo envolvente: é definido pela coordenada superior esquerda e inferior direita do 

menor retângulo que contém o componente conexo. 

Rotulação de componentes conexos: atribui um valor diferente, denominado rótulo, para 

cada componente conexo da imagem. 
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Subtração de imagens: utiliza várias imagens de um mesmo objeto captadas em momentos 

diferentes e as subtrai, de tal modo que as mudanças que ocorreram entre os vários momentos 

são identificadas. 

Vetor de características: é um vetor composto pelas características extraídas da imagem. 

Vetor de pesos: este vetor é utilizado para ponderar o vetor de características, de modo a 

valorizar aquelas que melhor descrevam as classes. 

Vizinhança-N4: um pixel p localizado em (x,y) tem uma vizinhança 4 constituída daqueles 

pixels a unidade de distância nas direções horizontal e vertical. A Figura G.3 apresenta a 

localização dos vizinhos N4 destacados em cor escura. 

   
 p  
    

Figura G.3: vizinhos N4 do pixel p. 

Vizinhança-N8: um pixel p localizado em (x,y) tem uma vizinhança 8 constituída daqueles 

pixels a unidade de distância nas direções horizontal, vertical e diagonal. A Figura G.4 

apresenta a localização dos vizinhos N8 destacados em cor escura. 

   
 p  
    

Figura G.4: vizinhos N8 do pixel p. 

Volume: é o somatório dos valores de todos os pixels de um componente conexo. 

Zona plana: é o máximo componente conexo com mesmo valor de nível de cinza. 


