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OBJETIVOS: 

 

 Os sistemas inteligentes de transporte (Intelligent transportation Systems, ITS) 

desempenham um papel significativo dentro das soluções aos diferentes problemas dos 

sistemas de tráfego urbano. Dentre os problemas de interesse para os ITS encontra-se o 

reconhecimento de placas veiculares (License Plate Recognition, LPR) que é parte 

fundamental de diversas aplicações, como pedágios automáticos, análises de trafego, 

controle de Trafego, entradas e saídas de veículos em estacionamentos, segurança nas leis 

de trânsito (fiscalização), controle de segurança em áreas restritas etc.  

 Os sistemas LPR são compostos de três etapas principais:  

 Aquisição de imagem e localização da placa: etapa importante desses sistemas, 

pois as imagens podem ter baixo contraste, condições meteorológicas como chuva 

ou neblina no momento da captura da imagem, presença de objetos parecidos com 

a placa do veículo e inclinação da placa por motivo da posição no momento de 

capturar a imagem. 

 Segmentação dos caracteres: nesta etapa são separados os caracteres uns dos 

outros, e são deixados em blocos com um contorno definido.   

 Reconhecimento de caracteres: na etapa de reconhecimento, os blocos com níveis 

de cinza são convertidos em caracteres ou números. 

 O objetivo geral do projeto é a criação de um sistema de reconhecimento de 

placas veiculares, com a finalidade de localizar a placa do veículo em cada uma das 

imagens obtidas, fazer uma segmentação da placa, e por último o reconhecimento dos 

caracteres contidos em cada uma delas, levando em conta cenários reais.  

 

FERRAMENTAS DE DESENVOLVIMENTO: 

 

 Câmaras  

 Biblioteca de funções de processamento de imagem OpenCV e S2iLib 

 

PLANO DE TRABALHO / CRONOGRAMA 

 

1. Revisão Bibliográfica: aquisição e pré-processamento de imagens, visão 

computacional,sistemas existentes para reconhecimento de placas- 2 meses  

2. Estudo detalhado do sistema de identificação a implementar - 2 meses   



3. Implementação do sistema - 4 meses  

4. Realização de testes e ajustes - 2 meses 

5. Escrita da Dissertação e defesa - 2 meses 
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