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Resumo: A utilização de sistemas que se baseiam na Visão Computacional tem se tornado alternativas eficientes 

na questão de análise dos dados. Uma possível aplicabilidade, são sistemas de controle e monitoramento de 

tráfegos de veículos em cidades ou rodovias. Esse crescimento veio motivar a elaboração da pesquisa que se utiliza 

dessas tecnologias. O presente trabalho, tem como propósito mostrar a utilização de algoritmos e abordagens de 

Processamento Digital de Imagens em um sistema que possa fazer reconhecimento de veículos através de suas 

placas. Visto isso, é mostrado como pode ser utilizado diversas dessas técnicas, como parte de um sistema de 

monitoramento ou controle de veículos para hotéis, estacionamentos e empresas que se utilizam de frotas de 

veículos entre outros. O sistema recebe imagens digitais gravadas por um dispositivo de captura, posteriormente 

processando-as afim da identificação e do reconhecimento do veículo através de sua placa.  
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Abstract: The use of systems that are based on Computational Vision have become efficient alternatives in the 

matter of data analysis. One possible applicability are traffic control and monitoring systems for vehicles in cities 

or highways. This growth motivated the elaboration of research using these technologies. The present work aims 

to show the use of algorithms and approaches of Digital Image Processing in a system that can make recognition 

of vehicles through its plates. In view of this, it is shown how a number of such techniques can be used, as part of 

a vehicle monitoring or control system for hotels, parking lots and companies using fleets of vehicles, among 

others. The system receives digital images recorded by a capture device, then processing them for the identification 

and recognition of the vehicle through its plate. 
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1. Introdução 

O Processamento Digital de Imagens (PDI) é uma importante área da 

computação, suas aplicações são diariamente utilizadas em diversos setores da indústria e 

comercio, como em sistemas médicos, reconhecimento de objetos e até na identificação de 

pessoas. Sabendo disso foi proposto um sistema que possa fazer o reconhecimento automático 

de placas de veículos. Sua utilização pode auxiliar na questão que envolve gerenciamento de 

entradas e saídas das empresas, visando diminuir os riscos de falhas de gerenciamento e 

podendo aumentar o nível de segurança dos ambientes.  

Utilizando-se de recursos de Visão Computacional como o Processamento 

Digital de Imagens é possível a interpretação de caracteres em imagens de placas veiculares, e 
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assim o reconhecimento de seus veículos através das mesmas. A ideia inicial é a utilização de 

imagens pré-carregadas no computador com a intenção de segmenta-las, e em seu contexto 

geral, afim de encontrar o alvo desejado, que neste caso é a placa, e posteriormente sua 

interpretação.  

Foi utilizado dispositivos de capturas como parte do carregamento das imagens 

em tempo de execução dos algoritmos4. Para esse projeto foram utilizados webcams com 

qualidade máxima de 720 pixels, evitando assim o sobre carregamento dos algoritmos, visando 

um melhor desempenho no processamento das imagens obtidas.  

Na questão logística do sistema, a aplicação de Processamento Digital de 

Imagens nesses tipos de processos, tem como objetivo uma otimização dos resultados no que 

se diz respeito ao gerenciamento. Como conceituado por Ballou (1993), “Logística é o processo 

de planejamento do fluxo de materiais com o objetivo de entregar o necessário com qualidade 

e com melhor tempo, potencializando seus recursos e ganhando em qualidade de serviços”.  

A atualmente as empresas que possuem frota de veículos, tem uma grande 

rotatividade na entrada e saída dos mesmos. Uma grande parte dessas empresas, utilizam-se de 

sistemas manuais, como anotações a manuscrito para este tipo controle. Em diversos casos não 

existe nenhum tipo de controle, resultando em falhas na segurança e ocasionando diversos tipos 

problemas.  

Contudo para o alcançar essas metas e o objeto geral que é a utilização de 

Processamento Digital de Imagens de placas de veículos, é necessário passar por as seguintes 

etapas no processo: 

 Obtenção das imagens e ou integração do módulo a um dispositivo de captura. 

 Pré-processamento das imagens, utilização de filtros afim do melhoramento das 

imagens, como por exemplo, Escala de Cinza (Gray Scale). 

 Processamento das Imagem, cálculo de histograma, segmentação, conversão de 

canais RGB 5e Limiarização. 

 Localização da placa do veículo no contexto geral da imagem, utilizando um 

algoritmo de segmentação de imagens, através de retângulos. 

 Reconhecimento dos caracteres na imagem obtida, utilizando a técnica de OCR 

(Optical Caractere Recognition). 

                                                 
4 Algoritmo -  Sequência finita de regras, raciocínios ou operações aplicadas para resolução de problemas. 
5 RGB - Sistema de cores aditivas formado por vermelho (Red), verde (Green) e azul (Blue).  
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 Levantamento do percentual de acerto sobre os caracteres, como parte de um 

protótipo, enumerando os testes e buscando um grau de acerto satisfatório. 

Por fim foi concluído que essas seriam abordagens básicas de utilização de PDI6, 

tendo em vista que foram o suficiente alcançar o resultado do reconhecimento de placas em 

imagens digitais, e ainda ganhando uma ênfase na questão de visão e inovação na logísticas de 

negócios.  

2. Visão computacional 

A partir do momento que a computação pode processar grandes quantidades de 

dados como imagens, nasceu a área dos SVC 7(Sistemas de Visão Computacional). Segundo 

Ballard & Brown (1982) “Visão computacional é o estudo da extração de informação de uma 

imagem; mais especificamente, é a construção de descrições explícitas e claras dos objetos em 

uma imagem”.  

Visão computacional em um exemplo simples, seria como em uma cena na qual 

é lançado uma bola na direção de uma pessoa, e automaticamente sem esforço ela consegue 

pegar, esse processo pode ser interpretado como o qual a visão computacional tenta simular. 

Aparentemente pode parecer algo simples, porém o poder de processamento utilizado pelo 

cérebro para determinar a velocidade, distância, formato e direção do objeto, isso em milésimos 

de segundos é um dos processos mais complexos calculados por nosso cérebro. Nisto consiste 

a área da visão computacional, a tentativa de simular o comportamento desses processos em 

uma máquina. 

Atualmente Visão Computacional é amplamente utilizada para resolver 

inúmeros problemas de análise de processamento de imagens, sendo elas bi ou tridimensionais, 

como por exemplo:  

 Medicina com analise de resultado obtidos por raio X. 

 Processamento para reconhecimento biométrico ou facial. 

 Visão computacional voltada a indústria com inspeção de produtos. 

 Reconhecimento Óptico de Caracteres para interpretação de textos. 

 Robótica e aplicações em próteses e protótipos8. 

 

                                                 
6 PDI – Sigla para Processamento Digital de Imagens (Digital Image Processing) 
7 SVC – Sistemas computacionais que simulam o comportamento da percepção humana. 
8 Protótipos - É um produto de trabalho em fase de testes e/ou planejamento de um projeto 
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2.1 Imagens digitais 

Na computação tudo pode ser abstraído a partir de uma sequência de números 

binários, ou seja 0 e 1, a partir disso com o avanço das tecnologias e o aumento gradativo dos 

dados e consecutivamente informações, foi indagado como poderiam ser representados alguns 

tipos de dados complexos, como as imagens. Imagens são representações visuais de objetos 

através de alguma técnica ou processo.  

No ambiente computacional às imagens são representadas digitalmente por uma 

matriz bidimensional de pontos f (x, y) de bits9 ou binários (0, 1), processadas e transformadas 

em representações conhecidas como pixels, a junção de todos os pontos forma o que 

conhecemos como imagem. Na computação existem dois tipos dessas representações, as 

imagens vetoriais e matriciais.  

Imagens vetoriais são uma descrição dos dados (imagens ou abstrações) na 

forma de um espaço continuo, conhecido como descrição vetorial, são formas que descrevem 

o início e fim de cada segmento de reta, ou os pontos de controle de uma curva, ou ainda 

elementos que definem um sólido, como por exemplo o lado de um cubo e o raio de uma esfera. 

Por se utilizar de vetores e se transformarem utilizando funções matemáticas são mais leves e 

ocupam menos espaço sem perca de qualidade. 

Diferentemente das imagens vetoriais, uma descrição matricial ou raster 

(bitmap) também conhecido como mapa de bits, as imagens matriciais são imagens que contêm 

a descrição em uma escala de cor de cada ponto ou pixel. Sabe-se que o pixel é a mais pequena 

medição de uma imagem os pixels ou pels como também são conhecidos, correspondem a 

qualquer valor em uma escala de cores RGB (vermelho, verde, azul) podendo ser alternado sua 

ordem. Em uma imagem por exemplo com escala de 8 bits por exemplo, onde valor do pixel 

está entre 0 e 255, sendo 0 (preto) e 255 (branco) e o entremeio a mistura das cores, é 

representado uma imagem em tons de cinza. 

Visto que as imagens são pontos ou pixels onde cada um representa uma cor, 

sabendo disso como o que foi descrito por Scaño (2002), “Cores de um ponto de vista da física 

nada mais é do que luz. A luz percorre o espaço, podendo se comporta de duas formas distintas, 

como uma onda e como uma partícula, isso caracteriza a natureza dual da luz”. No caso das 

cores, deve-se se estudar o comportamento na forma de onda, neste caso ela se transforma em 

                                                 
9 Bits - Simplificação para dígito binário, "binary digit" em inglês, é a menor unidade de informação que pode 

ser armazenada ou transmitida 
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um tipo de energia, sendo uma radiação eletromagnética para cada comprimento de onda. Esta 

função toma o nome de Distribuição Espectral de Potência. A faixa dimensional do espectro 

visível pelo olho humano é delimitada a partir baixa frequência percebida como a cor vermelha 

ou faixa de radiação infravermelha até o lado de mais alta frequência perceptível como a cor 

violeta conhecida ou sugestivamente como faixa de radiação ultravioleta. Para cada 

comprimento de onda de luz visível é associado a percepção de uma cor. 

Sabendo sobre a forma que a luz atua e sobre sua distribuição espectral, pode-se 

então entender que a mesma pode ser moldada por funções matemáticas unidimensionais, 

dependendo do seu comprimento de onda, ou seja, cores são as sensações humanas de diferentes 

porções finitas do espectro de luz. Sua principal definição seria uma característica perceptual 

da espécie humana, onde cada espécie de possui uma percepção de comprimento de onda 

diferente. 

Imagens digitais, também possuem cores digitais, onde cada nível de cor é 

representado por um sistema de três cores o mais utilizado em cores digitais é o padrão RGB, 

onde cada cor é definida pela quantidade de azul (Blue), verde (Green), vermelho (Red) que a 

compõem, coexistindo os modelos como por exemplo, HSV10, YUV11, XYZ12, etc. 

 Neste contexto utilizado tem-se cada cor sendo representada por uma tripla de 

inteiros que variam de acordo com, 0 ≤ R ≤ 255, 0 ≤ G ≤ 255 e 0 ≤ B ≤ 255. Por exemplo a cor 

cinza (ciano), digitalmente seria representada por (128, 128, 128) no sistema RGB. 

Sabendo como são representadas as imagens digitais, tal como suas 

características e como atua no contexto computacional, uma das suas utilizações são na etapa 

de processamento digital, na qual serão aplicados correções e tratamentos  

2.3 Processamento digital de imagens. 

No que diz respeita a sua especificação “Não existe um acordo geral entre os 

autores em relação ao ponto em que o processamento de imagens termina e outras áreas 

relacionadas, como a análise de imagens e a visão computacional, começam”. (GONZALEZ; 

WOODS, 2010, p.1).  

                                                 
10 HSV - Abreviatura para o sistema de cores formadas pelos componentes Hue (matiz), Saturation (saturação) e 

Value (valor) 
11 YUV - É um espaço de cores normalmente usados como parte de um canal de imagem colorida. 
12 XYZ - ou CIE 1931, é um dos espaços de cores baseado em medidas de percepção de cor humana. 
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O passo de processamento é uma das principais etapas no que se diz respeito a 

fundamentação teórica sobre as abordagens de sua utilização na área de PDI. Tendo em vista 

que área teve inicio em  

[...] em meados da década de 60. O aumento da capacidade de memória e da 

velocidade dos computadores contribuiu para dar impulso à nova tecnologia. 

Esta é uma área interdisciplinar, utilizando conceitos da informática, física e 

eletrônica, entre outras, e está adquirindo uma importância cada vez maior 

pois é útil em diversas outras áreas do conhecimento. (LIBERMAN, 1997). 
 

Ainda segundo o que foi dito por Silva (2014, p.18) “O processamento de 

imagens é realizado em etapas bem definidas que compartilham informações entre si para 

produzir o resultado esperado, de forma que o resultado de cada etapa interfere diretamente nas 

etapas subsequentes”, elucidando ainda mais importância da etapa no processo de PDI. 

Contudo como foi dito por González e Woods (2010) a definição do que é PDI 

tende a variar de acordo o autor. Isso demonstra que Processamento Digital de Imagens como 

sendo uma área na qual tanto a entrada quanto a saída obrigatoriamente passam a ser imagens, 

tornam o cálculo da intensidade média de uma imagem uma operação não considerada como 

um processamento. Para isso, existem paradigmas de pré-processamento para esses problemas 

de conceitualização no que se diz respeito a PDI.  

Essas operações computacionais são conhecidas como processo de nível baixo, 

médio e alto da etapa de pré-processamento. 

 Nível baixo: Para esse processo envolve operações no pré-processamento, de 

redução de ruídos, realce de contraste, aguçamentos de imagens, onde o processo de 

entrada e saída são sempre imagens 

 Nível médio: Nesta parte como separar a imagem em partes ou objetos, classificar 

e descrevê-los, onde a entrada é uma imagem e a saída um objeto extraído dessa 

imagem. 

 Nível alto: Por fim a última parte do processamento é onde temos a interpretação 

do objeto, fazendo com que assim tenha sentido o que foi abstraído da imagem. 

Neste contexto os dados obtidos são exibidos na saída do sistema e representam 

características extraídas da imagem de sua entrada. Esse processo utiliza técnicas diferenciadas 

como para tomadas de decisões, redes neurais, algoritmos genéticos, quando isso não ocorre 

mesmo não obtendo um processo efetivo, ainda sim pode ser considerado PDI13.  
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Para alguns pesquisadores Mokhtarian e Mackworth (1986), Lee et al. (1995), 

Paula Júnior et al. (2006), César Júnior e Costa (1996) definem essa fase, de processamento 

como uma área especifica do PDI, conhecida como Análise de Imagens. Costa e César Júnior 

(2009) afirma que esse processo está em estágio intermediário do processamento digital de 

imagens e na visão computacional. 

No modelo de processamento de imagens, existem etapas fundamentais do PDI, 

das quais compartilham informações e resultados entre si, produzindo ações que interferem 

diretamente nas etapas posteriores. Como pode visto na Fig. 1, mostrando desde a aquisição 

onde ocorre a captura e digitalização das informações visuais, ou seja, através de um dispositivo 

de captura, até o resultado que se pretende obter, evidenciando as etapas essenciais para um 

SVC pretendido. 

 
Figura 1: Um Sistema de Visão Artificial (SVA) e suas principais etapas. 

Fonte: (MARQUES FILHO, & VIEIRA NETO, 1999). 

 

Da etapa de aquisição com obtenção das imagens quer serão trabalhadas e o pré-

processamento, que segundo Filho e Neto, (1999), “[...] é a área de processamento de imagens 

que viabiliza um grande número de aplicações em duas categorias distintas: O aprimoramento 

de informações visuais para interpretação humana, e a análise automática por computador, de 

informações extraídas de uma cena”. 

No modelo da Fig. 1, visto que com relação as técnicas de transformação das 

imagens e que todas elas se utilizam de uma escala de cor padrão como o RGB, um dos 

primeiros passos logo após a obtenção das imagens é o pré-processamento das mesmas, que 
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consistem em vários processos de manipulação e operações de filtros, suavização, realce, 

redução de ruídos, e manipulação de histograma, que subsequentemente foram utilizados, nessa 

etapa de pré-processamento. 

Sobre a suavização em imagens digitais, que foi utilizada, visa remover o 

conteúdo ou sinais de alta frequência que ocorrem indesejavelmente no processo de captura e 

ou obtenção da imagem, esses sinais são conhecidos como ruídos, como conceituado melhor 

por Daniel Lelis (2015, p.48), “[..] ruídos são como variações aleatórias de cores ou 

informações de brilho que não estão presentes no objeto com imagens, o que pode ocorrer 

indesejavelmente devido a um sensor ou circuito de uma câmera digital ou scanner. ” 

Outra operação que deve ser observada é de manipulação do Histograma, 

utilizada posterior ao processo de suavização. Conceituado como distribuição de frequências 

ou diagrama das frequências, é a representação gráfica, em colunas (retângulos), de um 

conjunto de dados previamente tabulado e dividido em classes uniformes, afim de abstrair 

informações importantes sobre o pixel e sua vizinhança. 

Continuando na etapa de pré-processamento, o realce de uma imagem consiste 

em melhorar a qualidade das imagens de acordo com critérios subjetivos do olho humano, ou 

seja, é a transferência radiométrica em cada pixel, com o objetivo de aumentar a discriminação 

visual entre os objetos presentes na imagem. Realiza-se a operação ponto a ponto, 

independentemente da vizinhança.  

Por fim um dos passos essenciais para a extração de características é a 

Limiarização ou também conhecida como Thresholding de um único limiar de separação ou 

vulgarmente como Binarização. O Thresholding é “A seleção do limiar de separação (separação 

entre as classes “claro” e “escuro” no caso de a propriedade ser o brilho) faz-se geralmente no 

vale do histograma, sendo este bimodal” (PADILHA, 2003). 

 

 

Figura 2: Thresholding de um único limiar. Entrada - Histograma - Saída. 

Fonte: Processamento e Análise de Imagem - A. J. Padilha (2003). 
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A Limiarização ou Thresholding, é uma das abordagens para a segmentação de 

imagens das mais importantes, essa é uma técnica de análise por região particularmente útil 

para cenas que contêm objetos sobre um fundo contrastante. (CUNHA, T. N. 1988) 

Na Fig. 2, é possível ver o exemplo de um Thresholding (Limiarização) de um 

limiar de separação, a propriedade em destaque é o brilho mostrado na escala a partir do 0, 

baseado no histograma pode se fazer a separação do que é pixel claro 0 ≤ 255, dos pixels escuros 

255 ≤ 0, transformando no que ser conhece como imagem binarizada visto que sua característica 

é a bipartição do preto e branco. 

Na etapa de segmentação é realizado a divisão da imagem, em partes, visando 

uma região ou descrição sua, como foi dito por Padilha (2003), “Ao analisarmos uma imagem 

o resultado pretendido não é geralmente o que se obtém ou seja outra imagem, mais sim uma 

descrição sua”. Essa descrição refere-se, em regra, a partes da imagem e esse processo de 

decomposição da imagem é conhecido como segmentação. 

Ainda no processo de segmentação pode ser utilizado para a classificação de 

pixels, e essa classificação muita das vezes e baseada no histograma de uma propriedade como 

por exemplo o nível de cinza, ou seja, número de pixels numa imagem for muito elevado pode-

se considerar o histograma uma boa aproximação à densidade de probabilidade da propriedade 

que ele irá representar.   

Concluindo que para a extração de características das imagens através do pré-

processamento e posteriormente para sua interpretação, é necessário que o modelo de 

abordagem vista na Fig. 1, conceitualizado até esta etapa seja seguido. Para a interpretação 

deste tipo de dados que serão obtidos é necessária uma interface especialista com uma base de 

conhecimento, descrita na próxima seção. 

2.4 Bibliotecas OpenCV e Tesseract OCR 

O OpenCV é uma biblioteca multiplataforma que segui o modelo de licença 

BSD 14 da Intel. A biblioteca possui módulos de Processamento de Imagens e Vídeo 

I/O 15 , Estrutura de dados, Álgebra Linear, GUI (Interface Gráfica do Usuário) básica com 

sistema de janelas independentes, controle de mouse e teclado, além de mais de 350 algoritmos 

de Visão computacional como: filtros de imagem, calibração de câmera, reconhecimento de 

objetos, análise estrutural e outros 

                                                 
14 BSD - Berkeley Software Distribution, Sistema Operacional - licença de código aberto inicialmente utilizada 

no sistema operacional BSD 
15 I/O – Input e Output, referência a entrada e saída de dados respectivamente. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Licen%C3%A7a_BSD
https://pt.wikipedia.org/wiki/Licen%C3%A7a_BSD
https://pt.wikipedia.org/wiki/Intel
https://pt.wikipedia.org/wiki/Processamento_de_Imagens
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estrutura_de_dados
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81lgebra_Linear
https://pt.wikipedia.org/wiki/GUI
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vis%C3%A3o_computacional
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Foi iniciado pela Intel em 1999 por Gary Bradsky e o primeiro lançamento foi 

lançado em 2000. Atualmente, o OpenCV suporta muitos algoritmos relacionados à visão de 

computador e à aprendizagem de máquinas e está expandindo dia a dia.  

Segundo Mordvintsev e K (2013, p. 7) 

O seu processamento de imagens é em tempo real. Atualmente suporta uma 

grande variedade de linguagens de programação como C++, Python, Java etc. 

e está disponível em diferentes plataformas, incluindo Windows, Linux, OS 

X, Android, iOS, etc. Além disso, interfaces baseadas em CUDA16 e OpenCL 

também estão em desenvolvimento ativo para alta - operações de velocidade 

de GPU17.  

 

Uma vez que a segmentação tenha sido efetiva, separando no contexto o local 

da placa realçando e definindo suas dimensões finais é partido para o processo de interpretação, 

Marques Filho e Vieira Neto (1999), relatam que “A transcrição de imagens para um formato 

interpretável de texto, requer imagens que tenham qualidade suficiente para que seja possível a 

extração de caracteres com uma fidelidade de acerto aceitável”. Qualquer alteração de ruído ou 

rotação da imagem pode e irá prejudicar no processamento ocasionando erros em todo o 

processo de reconhecimento. 

Tendo em vista a utilização do OpenCV para fazer o processamento dos dados, 

é conhecido para etapa posterior conhecer sobre a técnica de OCR ou acrônimo para Optical 

Character Recognition, na qual a é uma técnica utilizada para identificação de caracteres em 

imagem utilizando manipulações complexas como binarização, segmentação, erosão, dilatação 

entre outros.  

Por fim vem a extração de características, classificação e pós-processamento, 

seguindo desta forma a imagem passa por um processo de localizações das regiões que contém 

o texto, dentro de cada região é então segmentada e extraídos os símbolos. 

Atualmente para esse processo de interpretação e reconhecimento de caracteres 

foi simplificado com a existência algumas engines18 onde realizam todo esse processo, tornando 

a extração dos caracteres uma tarefa relativamente simples. Uma das mais conhecida é a 

Tesseract. 

Tesseract é uma biblioteca responsável pelo reconhecimento ótico dos caracteres 

de entrada, originalmente desenvolvido em linguagem de programação C pela Hewlett Packard 

                                                 
16 CUDA – (Compute Unified Device Architecture) é uma API, destinada a computação paralela e heterogênea. 
17 GPU - (Graphics Processing Unit, ou Unidade de Processamento Gráfico), microprocessador especializado em 

processar gráficos em computadores pessoais,  
18 Engines -  é um programa de computador e/ou conjunto de bibliotecas, que abstrai do desenvolvimento de 

aplicações, com gráficos em tempo real,  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Processamento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tempo_real
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(HP) entre 1985 e 1995. Atualmente, o projeto é continuado pelo Google que fornece também 

uma interface Java para utilização nativa das funções (TESSERACT-OCR, 2014) 

O funcionamento do Tesseract, utiliza-se de uma entrada de dados (imagem) na 

qual é binarizada, caso já não esteja pré-processada. Separando os objetos em blocos de texto, 

linhas e figuras onde esses objetos são analisados delimitando linhas em torno dos objetos 

referentes ao texto.  

No diagrama de reconhecimento de palavras. TESSERACT (2014), ressalta que 

no processo de leitura e interpretação ocorre de as palavras serem processadas duas vezes, 

textos bem-sucedidos são aqueles que estão num dicionário e não são perigosamente ambíguas, 

eles são passados para um classificador adaptativo de treinamento. Logo que o classificador 

adaptativo tem amostras suficientes, ele fornece resultados da classificação, mesmo no primeiro 

processamento.  

 
Figura 3 – Diagrama de processos da biblioteca Tesseract. 

Fonte: Tesseract-OCR, 2014 
 

Na Fig. 3, é apresentado o funcionamento da biblioteca Tesseract, a mesma 

utiliza-se de uma entrada de dados que obrigatoriamente deve ser uma imagem. Caso a imagem 

não tenha sido trabalhada a LIB19  faz um processamento básico, binarizando e separando 

objetos como o fundo da imagem, blocos de texto, linhas e figuras. Feito isso os objetos são 

analisados, delimitando linhas em torno dos objetos referentes ao texto.  

Em palavras que são classificadas como perigosamente ambíguas serão 

processadas por uma segunda vez (TESSERACT-OCR, 2014). Contornando assim os 

                                                 
19 LIB – Acrônico para Library ou Biblioteca 
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problemas onde tem uma interpretação confusa de caracteres, como por exemplo no caso do 

alfabético “O” não seja confundido com o algarismo 0. Veja na Fig. 4. 

 

 
Figura 4 - Diagrama de reconhecimento de palavra no Tesseract. 

Fonte: Tesseract-OCR, 2014 

 

No caso de uma imagem precisar ser processada por mais de uma vez, é feito o 

processo representado pelo diagrama na Fig. 4. Onde no primeiro passo de processamento tem 

as palavras bem-sucedidas, sendo aquelas que estão num dicionário e não são perigosamente 

ambíguas, elas são passadas para um classificador adaptativo de treinamento. 

 Assim que o classificador adaptativo tem amostras suficientes, ele pode fornecer 

resultados da classificação, mesmo no primeiro processamento.  

3. DESENVOLVIMENTO 

Todas as funções de processamento das imagens descritas e utilizadas no 

desenvolvimento do projeto foram obtidas através da biblioteca OpenCV, disponível para 

diversas linguagens de programação, como foi disposto na fundamentação do artigo.  

Para a programação foi utilizado Python. Python é uma linguagem de 

programação multiplataforma desenvolvido sob uma licença de código aberto aprovada pela 

OSI20, tornando-o livremente utilizável e distribuível, mesmo para uso comercial. Sua licença 

é administrada pela Python Software Foundation.  

A linguagem permite que programador expresse suas ideias em menos linhas de 

código sem reduzir sua legibilidade, sendo totalmente compatível com o OpenCV. 

 

                                                 
20 OSI - A (Open Source Initiative) é uma organização dedicada a promover o software de código aberto 
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3.1 Aquisição das Imagens 

O primeiro passo para o desenvolvimento do artigo, foi a captura ou aquisição 

das imagens que posteriormente seriam processadas, lembrando que foram utilizadas imagens 

de placas não oficiais meramente para estudos. Porém que se utilizam dos padrões reais, tanto 

como cor, tamanho e fonte.  

As imagens utilizadas foram obtidas de duas formas, a princípio imagens pré-

carregadas no computador com diferentes condições de ruídos, iluminação, tamanhos e cores 

obtidas da Internet e a posteriormente utilizando-se de dispositivos de capturas como câmera e 

webcams. Para isso são necessários um sensor e um digitalizador. O sensor converterá a 

informação ótica em sinal elétrico e o digitalizador transformará a imagem analógica em 

imagem digital (KHOSHAFIAN & BAKER, 1996).  

No caso desse projeto, foi utilizado um dispositivo com resolução de captura 

720x480, produzindo assim uma saída de imagem com resolução High Definition (HD).  

3.2 Pré-processamento das Imagens para segmentação. 

Logo após a obtenção da imagem, tanto pré-carregada ou capturada por um 

sensor, é preciso segmentar a parte que será feita a interpretação de caracteres. Neste caso é 

preciso extrair características de toda a imagem, mas apenas uma pequena região dela, na qual 

se encontra a placa. Para tal será preciso recortar a região onde será feito a interpretação. 

Devido a vários fatores, as imagens que se obtém na grande maioria das vezes 

vem com muitas imperfeições como ruídos, brilho e iluminação inadequados, isso faz com que 

a localização da região que se quer obter, seja bastante afetada.  

Contudo, como dito anteriormente, foram utilizados alguns filtros a fim de 

aprimorar a qualidade da imagem e assim ser possível as etapas subsequentes. Para a imagem 

da Fig. 4, foram utilizados três filtros, Gray Scale (Escala de cinza), Thresholding 

(Limiarização) e Gaussian Blur (desfoque) nesta ordem, na maioria dos casos para 

segmentação, resolve os problemas de imperfeições, Veja o código na Fig. 5.  

 

Figura 5: Utilização sequencial dos filtros para segmentação da imagem 

Fonte: Autor (2017) 
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Para a escala de cinza foram utilizados a função cvtColor da biblioteca OpenCV, 

passando como parâmetro a constante 21  cv2.COLOR_BGR2GRAY, sendo assim possível 

converter a imagem em escala de cinza, como pode ser visto não passo 1 da Fig. 6 o resultado 

do. Continuando com as funções da biblioteca é possível realizar os passos subsequentes. 

Para a Limiarização ou thresholding no caso do segundo passo. Para isso a 

função utilizada da biblioteca OpenCV foi método threshold, (linha 75) Fig. 5, essa função 

recebe alguns parâmetros, os quais são: O primeiro argumento é a imagem de origem, que deve 

ser uma imagem em escala de cinza, neste caso o resultado da operação anterior. O segundo 

argumento é o valor do limiar que é usado para classificar os valores de pixel. O terceiro 

argumento é o maxVal que representa o valor a ser dado se o valor do pixel for maior que (às 

vezes menores do que) o valor do limite.  

Para esse resultado do passo 2 da Fig. 6, foram utilizados os seguintes parâmetros 

de (imagem, 90, 255, cv2.THRESH_BINARY). 

Imagem Original    Passo 1: Gray Scale (escala de cinza) 

 

        Passo 2: Thresholding (Limiarização)         Passo 3: Glaussian Blur (desfoque) 

 

Figura 6: Utilização sequencial dos filtros para segmentação da imagem 

Fonte: Autor (2017) 

                                                 
21 Constante – Na programação, são variáveis que mantem valores fixos, que não se alteram. 
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Com a imagem binarizada (Limiarização) passo 2 da Fig. 6, já é possível utiliza-

se do algoritmo para segmentação da placa no contexto geral da imagem, porém alguns ruídos 

podem interferir na localização através de formas pelo sistema. Para contornar esse problema 

foi preciso utilizar-se de mais um filtro, que na grande maioria dos casos resolve essas situações. 

A Filtragem Gaussiana ou Glausian Blur, é um filtro de suavização de imagem 

ou mais conhecido como desfoque, consegue convolvendo uma imagem com um kernel de 

filtro de passagem baixa. É útil para remover os ruídos e conteúdo de alta frequência. Quando 

este filtro é aplicado o resultado serão bordas borradas na imagem, como é visto no passo 3 da 

Fig. 6. 

Neste processo foi utilizado a função do OpenCV conhecida como GaussianBlur, 

passando como parâmetros esses valores de (img, (5, 5), 0), veja na (linha 78) Fig. 5. O 

parâmetro img22 é a variável referente a imagem que será suavizada, nesse caso o resultado 

binarizada visto anteriormente. Deve ser especificado a largura e a altura do kernel ou matriz, 

para esse caso foram utilizados um kernel 5x5.  

Por último é preciso especificar o desvio padrão nas direções X e Y, 

respectivamente. Se apenas X for especificado, o Y é tomado como igual a X. Se ambos forem 

dados como zeros, eles são calculados a partir do tamanho do kernel, no caso deste projeto 

utilizamos o valor 0. 

Concluído assim a etapa de processamento, seguindo agora para a segmentação 

e extração de características da imagem. 

3.3 - Segmentação da Imagem 

Feito o pré-processamento da imagem é passado para a etapa de segmentação da 

parte na qual será trabalhada, segundo FACON, J., (1998 p. 198). 

O processo de segmentação pode ser entendido como o particionamento de uma 

imagem em regiões que apresentem propriedades semelhantes, como textura ou 

cor. O princípio da segmentação foi apresentado por psicólogos alemães, quando 

foi mostrado que o ser humano, no processo de visão, realiza naturalmente o 

agrupamento de regiões por critério baseados na proximidade, similaridade e 

continuidade.  

Existem diferentes técnicas de se encontrar padrões em imagens digitais, a mais 

conhecida quando o assunto é Computação Gráfica e Processamento Digital de Imagens, é a 

utilização de classificadores.  

                                                 
22 Img – Referência a uma variável (espaço de memória) que representa uma Imagem. 
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Um dos classificadores mais conhecidos e utilizados no campo dos SVC23, são 

os haar-cascades ou classificadores de cascata. Esse tipo de classificador utiliza aprendizagem 

de máquina em busca de padrões.  

Contudo, para a utilização desse método é necessário grande poder 

computacional e uma vasta coleção de imagens pré-carregadas de diferentes formas, cores e 

tamanhos para o treinamento do arquivo final utilizado para o reconhecimento, que no caso 

trata-se de um arquivo XML24 com todos os dados obtidos. Sabendo disso, foi desenvolvido 

um algoritmo que reconhecesse o padrão de placas de veículos através do seu formato 

retangular, assim sendo viável a detecção de placas através de retângulos, se utilizando de 

padrões e dimensões como largura e altura. 

Com isso estabelecido e partindo do passo que o pré-processamento conseguiu 

melhoras nos padrões da imagem, utilizando-se da função findContours é possível encontrar 

esses padrões em uma imagem.  

O findContours é uma função utilizada para encontrar contornos e bordas, 

podem ser explicados com uma curva que une todos os pontos contínuos ao longo do limite 

com a mesma cor e intensidade. É uma técnica bastante utilizada para se encontrar padrões e 

objetos em uma imagem digital (MORDVINTSEV; K. 2013, p. 87). 

A Função recebe alguns argumentos como parâmetros, o primeiro é a imagem 

de origem, o segundo é o modo de recuperação de contorno, o terceiro é o método de 

aproximação de contorno. O método retorna uma imagem, contornos e suas hierarquias. Esses 

contornos na verdade são uma lista de todos os contornos obtidos da imagem. Cada um desses 

contornos individualmente é representado por uma matriz de coordenadas (x, y) de pontos de 

fronteira do objeto. Veja o trecho do código. 

 

imagem, contornos, hierarquia = cv2.findContours(img_result, cv2.RETR_TREE, 

cv2.CHAIN_APPROX_NONE) 

 

Aplicando esse resultado com a função drawContours é possível desenhar esses 

contornos obtidos na imagem. Veja o resultado na Fig. 6. 

 

                                                 
23 SVC – Sistema de Visão Computacional 
24 XML – (Extensible Markup Language) desenvolvida pela W3C para utilizar-se de linguagens de notação  
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Figura 7: Demonstração das funções findContours e drawContours 

Fonte; Autor (2017) 

 

Pode ser visto na Fig. 7, que os contornos ficaram espalhados por toda a imagem, 

no entanto a característica buscada é o retângulo. Para a resolução desse problema, é necessário 

especificar para a função drawContours apenas os contornos que desejo pintar, nesse caso 

somente os que formam um retângulo. Por fim utilizando de outras duas funções da biblioteca, 

as funções arcLength e a approxPolyDP.  

A função arcLength, também conhecida como comprimento de arco, verificará 

se os contornos encontrados formam um perímetro, ou seja, se o mesmo é fechado. “Ele se 

aproxima de uma forma de contorno a outra forma com menos número de vértices, dependendo 

da precisão que forem especificados”. (MORDVINTSEV; K. 2013, p.89). 

No segundo caso a função approxPolyDP conhecida como aproximação de 

contorno, fará como que no caso de perímetros de contornos forem problemáticos ou seja com 

menos número de vértices, haja uma aproximação para seu formato mais semelhante. Por 

exemplo, no caso do perímetro for um quadrado, e devido a problemas na imagem se obteve 

uma forma ruim do quadrado, essa função pode-se configurada com os parâmetros para se 

conseguir o formato geométrico mais semelhante ao que se tem originalmente. 

A função de segmentação por retângulos proposta pelo algoritmo resulta em um 

percentual de acerto satisfatório para a implementação de um protótipo para essa pesquisa. 

Utilizando das funções citadas é possível se obter uma segmentação básica do 

local da placa. Para isso foi desenvolvido uma implementação de um código em Python para a 

demonstração dos resultados.  
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Figura 8: Função escrita em Python, para segmentação de placas através de contornos. 

Fonte: Autor (2017) 

 

O código descrito na Fig. 8, é simplesmente a nível de demonstração das funções 

descritas anteriormente, afim de evidenciar no contexto da imagem a localização da placa, 

através de retângulos. A função recebe uma matriz de contornos, a partir disso será desenhada 

os contornos na imagem original.  

Para essa operação é utilizado um laço “for” como uma estrutura de repetição 

(linha 14) Fig. 8, afim de que a cada interação verifique através das funções arcLength (linha 

16) e approxPolyDP (linha 19) Fig. 8, o perímetro, e seja constatado que o mesmo se trata de 

um retângulo validando a característica buscada.  

Deve-se observar a condição perímetro > 120, (linha 17) Fig. 8, onde acontece 

um teste logico no algoritmo. Este teste trata-se de um filtro de contornos que serão desenhados 

na imagem. Este valor de 120 é um parâmetro testado para um retângulo satisfatório, 

representando todos retângulos encontrados na imagem com dimensões de objetos vistos a uma 

distância entre 3 e 5 metros do observador, que neste caso e a câmera. Eliminando todos os 

perímetros fora da condição, é possível fazer uma verificação dos retângulos que possivelmente 

poderão ser a placa.  

Fazendo isso, o retorno da função evidenciará os contornos mais fieis possível, 

resultando em uma saída limpa com possível o alvo desejado, fazendo assim a segmentação da 

placa. Veja o resultado na Fig. 9. 



19 

 

  

 

Figura 9: Resultado da aplicação do algoritmo de segmentação por retângulos. 

Fonte: Autor (2017) 

 

Concluído a localização da placa, é seguido para a operação de recorte do 

perímetro encontrado, para esse passo e utilizado a função ROI passando as coordenadas (x, y) 

encontradas nos contornos. Veja o trecho do código. 

roi = imagem[y:y+alt, x:x+lar] 

 

 

3.4 Reconhecimento Ótico de Caracteres. 

Obtida a imagem e passados pelos tratamentos de detecção e segmentação, o que 

obterá nesta etapa será um segmento da imagem original, ou seja, a placa na qual será 

interpretada pelo modulo de reconhecimento ótico de caracteres.  

No trabalho de um Identificador de Placa Veicular de 2014, diz que 

Todas as tarefas das etapas descritas acima pressupõem a existência de um 

conhecimento sobre o problema a ser resolvido, armazenado em uma base de 

conhecimento, cujo tamanho e complexidade podem variar devido a qualidade 

e luminosidade da imagem (KHOSHAFIAN & BAKER, 1996 apud 

CABRAL e PEREIRA MACHADO. 2014, p. 27) 

 

 Esse tipo de problema, normalmente é proposto a elaboração de uma base de 

conhecimento utilizando Redes Neurais25 bem treinadas para um nível de acertos satisfatórios. 

Essas redes neurais são modelos de processamento capazes de organizar em classes um 

                                                 
25 Redes Neurais - São técnicas computacionais que apresentam um modelo inspirados em estruturas neurais de 

organismos inteligentes e que adquirem conhecimento através da experiência 
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determinado conjunto de padrões de entrada (DE CAMPOS, 2001, p. 76). Ao se utilizar uma 

entrada em uma rede neural, a mesma fornece a saída um resultado que indica a classe a que 

pertence este valor. Essa classificação é feita de forma correta, para isso a rede neural precisa 

ser previamente treinada em um processo iterativo.  

O processo relatado, consiste em sucessivas submissões à rede de entradas, afim 

de que a mesma se adapte à função desempenhada. 

Contudo esse modelo demanda tempo e um poder computacional relativamente 

significativos, que para este trabalho não é o caso. Sabendo disso, feito uma pesquisa sobre 

quais técnicas poderiam suprir essa necessidade, foi encontrado uma biblioteca especialista para 

reconhecimento ótico de caracteres (OCR), o Tesseract. 

O texto extraído da imagem é analisado e quebrado em palavras de acordo com 

o espaçamento entre os caracteres. No passo seguinte as palavras são analisadas pelo 

classificador do idioma uma de cada vez, e caso seja reconhecida, é classificada como um dado 

de treinamento. Caso o classificador tenha utilizado esta palavra para o reconhecimento, um 

segundo passo é realizado a partir do início do texto (TESSERACT-OCR, 2014). 

 

3.5 Testes de Reconhecimento de Caracteres 

Para essa etapa, utilizando-se do algoritmo de segmentação da placa através de 

retângulos, obteve-se uma imagem processada ao ponto de ser submetida a interpretação dos 

caracteres. Pegando o resultado obtido na fase de processamento e passando-o pela interface de 

reconhecimento da biblioteca Tesseract, é possível se ter um resultado do texto que se deseja 

ler. 

Utilizando-se de uma classe escrita em Python e pegando o resultado da 

segmentação, é aplicando novamente os filtros de cvColor e threshold do OpenCV, e por fim 

submetendo o resultado na interface de OCR Tesseract. Utilizando-se uma função 

pytesseract.image_to_string recebe uma imagem previamente Limiarizada e um parâmetro 

lang que significa qual idioma, para esse caso foi utilizado eng (sigla para o inglês), visto que 

se saiu melhor do que o padrão pt-br 26 . Ainda foi utilizado um segundo filtro além 

Limiarização, o filtro de GaussianBlur onde fazendo uma suavização na imagem, eliminando 

assim alguns ruídos antes da interpretação.  

O resultado obtido no console da IDE27 foi (_AT:F-7354), como pode ser visto 

na Fig. 10. 

                                                 
26 Pt-br – Acrônico que significa português brasil 
27 IDE - Ambiente de Desenvolvimento Integrado para desenvolvimento de software. 
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Figura 10: Resultado do reconhecimento no console da IDE PyCharm 

Fonte: Autor (2017) 

 

Percebe-se que os reconhecimentos dos caracteres, foram de 100%. Mesmo com 

alguns ruídos na imagem e sem muito tratamento, obteve-se um resultado satisfatório, do dado 

abstraído da imagem original. A partir disso a informação pode ser utilizada em um sistema de 

logística básico, na qual é possível a identificação de 80 a 90% dos veículos através das imagens 

digitais das placas veiculares. 

Concluído a etapa de implementação é passado para a etapa de testes de 

satisfação. Foi submetido diversas imagens de placas a interface de reconhecimento. Foram 

utilizadas amostras de diferentes luminosidades e tonalidades de placas existentes no Brasil.  

Os Resultados foram dispostos em uma tabela, na qual ficou possível evidenciar 

diferentes níveis de satisfação, através dos resultados obtidos. Como mostrado na Tabela 1 

 

3.6 Resultados obtidos. 

O que pode ser visto na Tabela 1, é que o reconhecimento dos caracteres através 

da interface OCR do Tesseract, nem sempre é de 100% de acerto. É comum que a interface não 

se saia bem em alguns casos de má formação dos caracteres e ou modelo da fonte, por exemplo 

nos índices 2 e 3 da Tabela 1, foram submetidas placas de numerações iguais, porém com fontes 

diferentes, o resultado foi a interpretação equivocada pela interface nos caracteres “A” e “I”. 

No primeiro caso a letra “A” foi confundida pela letra “H”, já no segundo caso o problema 

acontece nos caracteres “C” e no digito “1”, confundidos por “D e I” respectivamente.  

Pode-se concluir que, a resolução de todas as variáveis se torna algo impossível 

para a interface. Contudo, tendo em vista que, podendo ser feito um processamento mais 

avançado, uma melhor parametrização da interface, somado a utilização de logicas básica na 

logística do reconhecimento, como percentuais mínimos de acertos, se o veículo se encontra 

posicionado corretamente, entre outros, com isso é possível obter resultados consistente e 

bastante satisfatórios no reconhecimento do veículo. 
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Índices Origem Alvo Resultado Acertos % 

1 
 

ATF-7354 _AT:F-7354 100 % 

2 
 

ABC-1234 HBC-1234 90 % 

3 
 

ABC-1234 ABD I234 80 % 

4 
 

BFG-8663 BF_O-86.63 90 % 

5 
 

FOR-1904 FUR- I904 80 % 

6 
 

HMG-0248 HMG-0248 100 % 

7 
 

ICE-2973 |E_E-2973 80 % 

8 
 

JDR-0312 JIIR-D3I2 40 % 

9 
 

JJK- 1960 JJK-I960 90 % 

10 
 

JSQ-7436 JED-74_3B 30 % 

11 
 

LPT-4625 LPT-4625 100 % 

12 
 

NNS-4646 NNS-4B_4B 80 % 

13 
 

MHM-0058 AI1M-0058 70 % 

14 
 

PEC-2013 PEC-2D|3 80 % 

15 
 

OJJ-3384 !_J-3384 70 % 

16 
 

CSC-2013 CSC-20I3 90 % 

17 
 

VCR-0000 VCR-D000 90 % 

18 
 

AXN-8888 AXN-3888 90 % 

19 
 

ASY-3826 ASY-3825 90 % 

20 
 

OOZ-8802 UUZ-BBJJZ 10 % 

Média geral (%) 77.5% 

Tabela 1: Tabela de resultados e mediana, obtidos da interface Tesseract. 

Fonte: Autor (2017) 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No presente trabalho foi apresentado uma abordagem pratica da utilização de 

técnicas de processamento de imagens, afim de que seja possível o reconhecimento de veículos 

através da interpretação de suas placas. Fazendo um estudo sobre as ferramentas, e elaborando 

a implantação de um modulo que fizesse o tratamento da imagem ao ponto que fosse possível 

a leitura dos caracteres alfanuméricos. Pode-se se destacar a importância da utilização de 

ferramentas especialistas como OpenCV e TesseractOCR.  

No quesito processamento das imagens, foi indiscutível a eficiência de se utilizar 

uma biblioteca especialista, na qual nos abstraiu eventuais tarefas que explicitamente requeriam 

bastante conhecimento na área de PDI e programação aplicada. E o que foi visto foi a elaboração 

de um código limpo, simples e de melhor compreensão, apenas se utilizando das diversas 

funções contidas na biblioteca. Contudo como parte da pesquisa visa a localização da placa no 

contexto geral da imagem, foi concluído que o código sim é satisfatório e eficiente ao que foi 

proposto tenho em vista quase 80% nos percentuais de acertos mesmo a nível de pesquisa 

acadêmica. Porém é necessário salientar que em ambiente de produção reais, com muitas outras 

variáveis, é possível que o mesmo não se saia tão bem, podendo ser preciso uma adaptação a 

necessidade recorrente. 

Sabendo que a parte de reconhecimento e interpretação não seria nada simples ou 

no mínimo trivial, houve uma dificuldade em encontrar uma técnica ou abordagem para a leitura 

da placa obtida pelo processamento. Com base em pesquisas de tecnologias especialistas na 

área a utilização da interface de reconhecimento Tesseract, saiu-se muito bem, visto que mesmo 

com pouca parametrização e processamento das imagens, obteve um resultado satisfatório com 

média de quase 80% dos acertos. Com isso, mostrando que se bem utilizada a interface, é 

possível obter resultados altamente precisos e consistentes. 

Concluindo, como parte de trabalhos futuros, é possível a aprimorarão do algoritmo 

de detecção, para que se saia melhor em diferentes ambientes e amostras. Para a interpretação 

constatou-se que a biblioteca Tesseract é um caminho a ser seguido, não sendo necessário à sua 

substituição. Contudo uma utilização mais elaborada da mesma, tendo em vista que sua 

utilização é um resultado conjunto da saída no passo de processamento das imagens.  
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