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Resumo Sistemas de identificação automática de veículos possuem diversas aplicações: controle e monitoramento de tráfego,
reconhecimento de veículos em situação irregular, controle de pedágios e estacionamentos,  identificação de veículos infratores,
etc. A tarefa de identificação de um veículo normalmente é dividida em duas etapas [Kertész ,1994]: localização da placa de
licença; reconhecimento da informação nela contida (letras e números). O presente trabalho tem por objetivo apresentar em
detalhes a primeira etapa de um sistema de identificação automática de veículos já desenvolvido [Coelho de Souza,2000]. Os
resultados conseguidos com a técnica apresentada em um banco de 300 imagens foram bastante satisfatórios: 96 % de acerto na
localização da placa de licença com uma média de tempo de execução de 0,2 s.

Abstract Automatic vehicle identification has several applications: traffic control and monitoring, detection of irregular
vehicles, parking and toll control, identification of lawbreaker and so on. Vehicle identification task is generally divided into two
phases [Kertész ,1994]: a) finding plate location the plate, and; b) recognition of the information (characters and figures). This
work presents the details of the phase a) of an automatic vehicle identification system implemented [Coelho de Souza,2000].
Very good results were obtained with this technique on a bank of 300 images: 96% of correct plate location with a mean of 0.2s
execution time.
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1. Introdução

.A identificação de veículos através da leitura da
placa de licença era usada já nos anos cinqüenta para
estudar o tempo de duração de viagens entre origem
e destino. Os métodos iniciais eram baseados em
observadores que anotavam as placas dos veículos e
os tempos correspondentes em um papel ou fita
gravada. As placas eram manualmente comparadas
mais tarde e os tempos de viagem calculados
[Turner]. A tecnologia de vídeo tem desempenhado
um papel fundamental para o levantamento de
parâmetros relacionados à engenharia de tráfego. A
medição e o monitoramento de várias características
de viagens e fluxo de tráfego está sendo usada cada
vez mais para o planejamento de transporte e
gerenciamento do mesmo [Shuldiner].
Um sistema de identificação automática de veículos
(SIAV) pode ser dividido basicamente em duas
partes. A primeira é composta pelos elementos
físicos do sistema, tais como câmera de vídeo, sensor
para detecção da presença de veículos (opcional),
iluminação artificial (opcional),  placa de aquisição
de vídeo (frame grabber) e computador. A segunda
consiste em um software que executa a localização
da placa dentro da imagem, a extração dos caracteres
contidos na mesma, e o reconhecimento dos mesmos,
capacitando o hardware à exercer a difícil tarefa de
interpretar uma imagem.

2. Localização da Placa

A etapa de localização da placa de licença de um
veículo constitui um interessante desafio no
desenvolvimento de um sistema automático de
leitura. O algoritmo deve ser capaz de lidar com os
diferentes tipos de placas, as variações no tamanho e
os diversos tipos de iluminação sobre a superfície
das mesmas e, por fim, com os fatores não
comumente pensados, como adesivos, texturas
diferentes de vias (paralelepípedos, asfalto liso,
asfalto com granulações), inclinação das placas, etc.
Além de tudo isso, deve ser rápido, uma vez que sua
função é apenas indicar as coordenadas de
localização da placa.
O algoritmo apresentado neste trabalho é baseado em
uma análise por variação tonal fazendo uso de uma
característica construtiva da placa, o contraste entre
fundo e os caracteres para localizá-la. Esta técnica
baseia-se no fato de que as linhas que cruzam o local
da placa possuem um tipo de “assinatura” que faz
usualmente possível distingui-las das linhas restantes
da imagem [Soh, 1994; Barroso,1999].  O  algoritmo
trabalha sobre imagens com 320 x 240 pixels de
resolução e não utiliza a informação de cor.

2.1 Operador diferença

Na primeira etapa, um operador diferença
unidimensional é aplicado sobre as linhas da imagem
obtendo como resposta a variação horizontal do
gradiente.



][]1[][ ixixir −+= (1)

Este operador produz valores elevados nas bordas de

elementos com alto contraste, enquanto que em
elementos com pouco contraste sua resposta tende a
se aproximar de zero. Portanto, os elementos que
horizontalmente possuem alguma variação tonal

aparecem na saída do operador diferença com valor
significativo.
Por ser um operador que trabalha sobre a diferença
entre pixels horizontalmente adjacentes seu resultado
pode oscilar entre valores positivos e negativos
conforme o tipo de variação tonal apresentada: tons
claros para tons escuros (negativo), tons escuros para
tons claros (positivo). Por convenção, os picos de

valores negativos resultantes da aplicação do
operador diferença são desprezados, restando apenas
as variações positivas na linha analisada.
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O resultado do operador sofre um escalonamento para
adequar seus valores aos 8 bits de saída como imagem.
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E, finalmente, do resultado final deste processamento
é subtraída duas vezes a média dos valores
encontrados em r[i] , desprezando as variações
menos abruptas.

Figura 1. Imagem original e saída do operador
diferença

Figura 3– Padrão de intensidade na linha B da
figura 1 e saída do operador diferença

Figura 4– Padrão de intensidade na linha  C da
figura 1 e saída do operador diferença.

Figura 2 – Padrão de intensidade na linha A da
figura 1 e saída do operador diferença
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Analisando as figuras 1, 2, 3 e 4 fica claro que a
variação de intensidade na área da placa possui um
padrão característico de fácil observação. O processo
de procura da placa consiste em varrer a imagem de
baixo para cima em intervalos regulares τ, sugere-se
que τ seja no máximo igual a metade do tamanho
médio vertical dos caracteres, e submeter cada linha
amostrada ao operador diferença e a análise que será
explicada a seguir.
2.2 Análise das linhas

Uma vez que o operador diferença tenha sido
aplicado na linha amostrada, uma seqüência de
passos é executada sobre o resultado do mesmo para
verificar se a linha em questão possui o padrão de
interesse procurado. Os passos são:
2.2.1 Marcação e análise dos picos encontrados

Cada pico encontrado, independente de sua
amplitude, é marcado nas posições x1 e x2,
indicando seu início e fim respectivamente,
conforme vemos na figura 5. Uma terceira marcação
x3 é calculada em função das duas marcas anteriores
fornecendo o ponto central de cada um dos picos (5).
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Aqueles picos cuja intensidade da imagem original
nas marcas x3 e x2 forem próximas, e ainda, cuja
distância entre x1 e x2 for menor, ou maior, que a
largura esperada de um segmento vertical de caracter
são descartados. O resultado desta etapa são os picos
que satisfazem as condições exigidas na equação 6.
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Onde I(x) representa a intensidade da imagem
original na posição indicada por x, θ equivale a um
limiar de intensidade e ν um valor que indica a
largura mínima e máxima permitida para um
segmento vertical de caracter. O resultado desta
etapa pode ser observado no detalhe apresentado nas
figuras 6 e 7 para os valores de θ  = 45 , 0 < ν < 8.
2.2.2 Criação e análise de intervalos

O próximo passo é a criação de intervalos entre os
picos que respeitaram as condições propostas. Nesta
etapa as marcas x1 são descartadas e são criados
grupos de intervalos entre as marcas x2
remanescentes (figura 7b). Uma análise dos grupos
criados permite selecionar aquele que está dentro das
dimensões horizontais esperadas da placa, e que

possui um número de intervalos, de tamanho pré-
definido, entre um valor mínimo e máximo
aceitáveis (figura 8).
2.3 Análise em linhas adjacentes

Uma vez encontrada uma linha que atenda aos
requisitos da etapa anterior, uma repetição da
aplicação do operador diferença e análise é feita nas

linhas adjacentes à ela, em ambas as direções com τ
= 1 pixel. Quando um conjunto de linhas adjacentes
maior que um tamanho pré-determinado,
normalmente igual ao tamanho esperado dos
caracteres da placa, for encontrado, o algoritmo é

Figura 5 - a) Variação tonal na linha A da figura 1, b)
saída do operador diferença para a mesma linha, c)
marcas x1 indicando início de pico e, d) marcas x2
indicando término de pico

Figura 6 – Detalhe das marcas x3 e x2 sobre a
variação tonal da área da placa

Figura 7 –  a) Marcas x2, b) Marcas x2 que
satisfazem (6)

Figura 8 – Intervalos entre marcas aceitas



terminado. Neste caso, um retângulo de dimensões
120x50 pixels é centrado no provável local da placa
permitindo uma certa flexibilidade na precisão do

algoritmo.

3 - RESULTADOS

O algoritmo desenvolvido foi testado com um
conjunto de 300 imagens adquiridas com uma
câmera digital " Color Digital Camera DYCAM
Model 10-C ", sem qualquer tipo de iluminação
artificial. As imagens pertencentes ao banco de testes
são fotos de veículos estacionados, frente e traseira,

possuindo 256 tons de cinza e dimensões de 320x240
pixels. Estas foram armazenadas no formato bitmap
para não sofrerem perda na informação contida. Porém,
dependendo do grau de compressão o algoritmo pode
operar sobre imagens em formato JPEG como as
fornecidas no software de demonstração disponível na
rede.

O resultado de 96 % de sucesso na localização das
placas conseguido com o algoritmo apresentado
neste trabalho é satisfatório. Os erros apresentados
são, em geral, devido a placas com tinta fraca, placas
com dimensões menores que o esperado ou

iluminação não apropriada. O tempo de

processamento médio do banco de teste foi de 0,2
segundos por imagem em uma plataforma K6 II –
400 MHz.

4 - CONCLUSÕES

Foi apresentada uma técnica eficiente para a
localização rápida de placas de licença de veículos e
as diversas etapas que a compõem. A técnica baseia-
se em uma característica construtiva obrigatória em
qualquer tipo de placa: o contraste entre fundo e
caracteres. Os algoritmos envolvidos possuem  bom
desempenho em diferentes tipos de imagens,
permitindo que a técnica obtenha sucesso mesmo
onde a distribuição de luz sobre a superfície da placa
do veículo não encontra-se homogênea. Outro
aspecto bastante positivo da técnica é sua
simplicidade de implementação uma vez que
trabalha com um operador diferença extremamente
simples e um conjunto de heurísticas para decidir a
favor ou contra a linha analisada. Estas
características possibilitam que a análise sobre a
imagem seja extremamente rápida, prestando-se
muito bem para a aplicação em questão.
O algoritmo de análise por variação tonal faz parte
da etapa de localização de um sistema de
identificação de veículos desenvolvido pelos autores
no mesmo laboratório. O sistema encontra-se em
fase experimental e há a possibilidade de se
desenvolver um protótipo com objetivo comercial
baseado nele. O sistema completo encontra-se
disponível para download no site
http://www.lapsi.eletro.ufrgs.br/projetos/siav/siav2.ht
m.
Estudos recém iniciados pelos autores utilizam a
técnica apresentada para permitir que o sistema de
identificação de veículos desenvolvido possa operar
sem a ajuda de um sensor. Através do
monitoramento contínuo da imagem proveniente de
uma câmera de vídeo é possível detectar a presença

Figura 9 – Resultado final do algoritmo de análise
por variação tonal

Figura 10 – Exemplos de imagens do banco de teste onde
a localização foi bem sucedida

Figura 11 – Exemplos de imagens do banco de teste
onde a localização falhou



de um veículo e escolher o momento certo para
efetuar a captura da mesma.
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