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Abstract. The present article aims to present a solution that uses Artificial Neu-
ral Networks to assist Regulated Rotating Stations. In thissolution a mobile app
was created on the Android operating system. The application aims to eliminate
the use of coupons to control the vehicles in the parking lots. Both Traffic tax
and users will benefit from this improvement, Traffic tax willonly need to cap-
ture a front or rear image of the vehicle to see if it is within the allowed range
and users will only need to pay for the reserved time. This solution eliminates
the need to leave the coupon printed on the vehicle and also avoiding loss of
coupons. The recognition and classification of the characters of the vehicle’s
plates is carried out through Artificial Neural Networks.

Resumo. O presente artigo tem como objetivo apresentar uma solução que usa
Redes Neurais Artificiais para auxiliar os EstacionamentosRotativos Regula-
mentados. Nesta solução foi criado um aplicativo para dispositivos móveis no
sistema operacional Android. O aplicativo visa eliminar o uso de cupons para
controle dos véıculos nos estacionamentos. Tanto os fiscais quanto os usuários
ser̃ao beneficiados com esta melhoria, os fiscais precisarão apenas capturar
uma imagem frontal ou traseira do veı́culo para verificar se ele está dentro do
intervalo permitido e j́a os usúarios precisar̃ao apenas realizar o pagamento
do tempo reservado. Esta solução elimina a necessidade que havia de deixar
o cupom impresso no veı́culo e tamb́em evitando perda de cupons. O reconhe-
cimento e a classificação dos caracteres das placas do veı́culo é realizado por
meio de Redes Neurais Artificiais.

1. Introdução

Com o crescente desenvolvimento das regiões urbanas, e consequentemente o aumento
da frota automotiva nacional, ocasionam vários problemaspara a população. Grandes
centros urbanos são predominados por prédios comerciaise residenciais. Todos os que
necessitam de acesso a essas localidades, precisam deixar seus veı́culos estacionados o
mais próximo possı́vel e de forma segura[Dias and Este 2016].

Uma solução para a escassez de vagas é o Estacionamento Rotativo Regulamen-
tado (ERR) que tem o objetivo de garantir a rotatividade dos veı́culos nos estaciona-



mentos públicos, permitindo que uma variedade maior de pessoas tenham acesso às va-
gas [Capri and Steiner 2005]. Atualmente os ERRs, usam parquı́metros para controle da
utilização das vagas. Ele permite ao usuário registrar aestádia do seu veı́culo em um
intervalo desejado, após o registro é gerado um cupom que deve estar visı́vel dentro do
veı́culo para a fiscalização. Os fiscais são responsáveis por verificar manualmente cada
veı́culo, e se necessário autuar os ilegais. A fiscalizaç˜ao muitas das vezes não é eficiente
o bastante afim de garantir a autuação de todos os veı́culosilegais, devido a dificuldade
desta tarefa, já que a rotatividade é grande.

O sistema operacional Android é usado por centenas de milh˜oes de dispositivos
móveis em mais de 190 paı́ses.É a maior base instalada de qualquer plataforma móvel e
está crescendo rapidamente, a cada dia mais de um milhão denovos dispositivos Android
são ativados ao redor do mundo. Com base nas contribuições da comunidade Linux de
código aberto e de mais de 300 parceiros de hardware, software e operadoras, o Android
tornou-se rapidamente o SO móvel de mais rápido crescimento 1.

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um aplicativomóvel chamado Rota-
tivo Check para o sistema operacional Android. Este aplicativo tem o objetivo de auxiliar
a fiscalização dos veı́culos estacionados sem a necessidade de cupons para controle. Para
isso, basta que o fiscal capture uma fotografia frontal ou traseira do carro e automati-
camente o sistema reconhecerá a placa e verificará se o veı́culo está dentro do perı́odo
permitido.

A solução proposta neste trabalho é capaz de reconhecer os caracteres de uma
placa de um veı́culo contido em uma imagem, para isso é necessário usar um algoritmo
para tratamento de imagens e reconhecimento dos caracterescontidos na placa. Dentre as
diversas técnicas para reconhecimento de padrões e classificações em uma imagem, foi
adotado Redes Neurais Artificiais para auxiliar neste processo.

Este trabalho está dividido em 4 seções. Na primeira seção foi apresentada um
introdução sobre o problema a ser atacado, na segunda seção serão mostrados o referencial
teórico utilizados neste trabalho, em seguida na seção 3será mostrado o desenvolvimento,
bem como, a utilização do aplicativo. Por fim, na seção 4 as conclusões e perspectivas de
trabalhos futuros serão descritos.

2. Referencial Téorico

2.1. Sistema de Placas de Identificação de Véıculos

Este trabalho foi desenvolvido para o reconhecimento de placas de veı́culos da categoria
Particulares, por se tratarem da grande maioria da frota brasileira.

A Resolução 231 de 15 de março de 2007 do CONTRAN, que segundo o artigo
115, seção III, capı́tulo IX do Código de Trânsito Brasileiro - Lei no 9.503, de 23 de
setembro de 1997, institui os modelos e especificações dasplacas dianteiras e traseiras
dos veı́culos.

De acordo com esta resolução, as placas veiculares devem ter as seguintes di-
mensões em milı́metros: Altura = 130; Comprimento = 400. Asdimensões dos caracteres
da placa em milı́metros são: Altura = 60; Espessura do traço = 10; A largura varia entre

1https://developer.android.com/about/android.html



54 e 10, dependendo do caractere. As placas da categoria Particulares possuem cor de
fundo cinza e dos caracteres preto.

2.2. Redes Neurais Artificiais

O trabalho em Redes Neurais Artificiais (RNA), como comumente chamado de ”redes
neurais”, tem sido motivado desde o seu inı́cio pelo reconhecimento de que o cérebro
humano calcula de uma forma totalmente diferente do computador. Ele tem a capacidade
de organizar seus componentes estruturais, conhecidos como neurônios, de modo a exe-
cutar certas tarefas (por exemplo, reconhecimento de padr˜oes, percepção e controle de
motor) muitas vezes mais rápido que os mais poderosos computadores da atualidade. As
RNA foram criadas com o objetivo de modelar computacionalmente a maneira em que o
cérebro executa uma tarefa ou uma função particular de interesse [Haykin et al. 2009].

Um dos fatores que dão às RNA um grande poder de processamento e resolução
de problemas é a sua estrutura distribuı́da massivamente paralela composta de unidades
de processamento simples (conhecidos como neurônios). Outro fator crucial é sua capa-
cidade de aprender, e, portanto, generalizar. Generalizac¸ão refere-se à produção da rede
neural de resultados razoáveis para os insumos não encontrados durante seu treinamento
(aprendizagem). Essas dois fatores possibilitam que RNA encontrem boas soluções apro-
ximadas para problemas complexos (em larga escala)[Haykinet al. 2009].

2.3. Reconhecimento de Padrões

Nós humanos somos particularmente bons em reconhecimentode padrões; Recebemos
dados de nossos sensores (visão, olfato, paladar, audiç˜ao e tato) e somos muitas das vezes
capazes de identificar a origem dos dados imediatamente e semnenhum esforço consci-
ente. [Ripley 2007] Como por exemplo, muitos de nós somos capazes de reconhecer a
face de uma pessoa que não vemos há anos e até mesmo lembrardo seu nome.

O reconhecimento de padrões é formalmente definido como o processo pelo qual
um padrão/sinal recebido é atribuı́do a um de um número prescrito de classes. Uma RNA
realiza o reconhecimento de padrões passando primeiramente por uma sessão de treino
durante a qual a rede é repetidamente apresentada com um conjunto de padrões de en-
trada juntamente com a categoria à qual cada padrão particular pertence. Mais tarde,
a rede é apresentada com um novo padrão que não foi visto antes, mas que pertence à
mesma população de padrões utilizados para treinar a rede. A rede é capaz de identifi-
car a classe desse padrão especı́fico por causa das informac¸ões que extraiu dos dados de
treinamento. O reconhecimento de padrões realizado por uma rede neural é de natureza
estatı́stica, sendo os padrões representados por pontos num espaço de decisão multidi-
mensional. O espaço de decisão é dividido em regiões, cada uma das quais está associada
a uma classe. Os limites de decisão são determinados pelo processo de treinamento. A
construção desses limites é feita estatı́stica pela variabilidade inerente que existe dentro e
entre as classes[Haykin et al. 2009].

3. Desenvolvimento

Neste trabalho foi criado uma solução que visa eliminar o uso de cupons para controle
dos ERRs. Tanto os fiscais quanto os usuários serão beneficiados com esta melhoria,
uma vez que os fiscais precisarão apenas capturar uma imagemfrontal ou traseira do



veı́culo para verificar se ele está dentro do intervalo permitido e já os usuários precisarão
apenas realizar o pagamento do intervalo reservado, seja por parquı́metro ou dispositivo
móvel, eliminando assim a necessidade que havia de deixar ocupom impresso no veı́culo
e também evitando perda de cupons.

A arquitetura da solução criada neste trabalho é composta por três sistemas que
comunicam entre si, como ilustrado na Figura 1. Cada um desses sistemas possuem
objetivos especı́ficos distintos onde juntos constroem umasinergia capaz de alcançar o
objetivo principal da solução.

Nesta secção serão apresentadas as principais caracterı́sticas de cada sistema pre-
sente na solução.

Figura 1. Diagrama de Arquitetura da Soluç ão.

3.1. Servidor Socket MatlabR©

Foi criado na plataforma de programação MatlabR© um sistema servidor Socket capaz
receber uma imagem e tratá-la a fim extrair e retornar os caracteres presente na placa do
veı́culo contido na imagem.

Este sistema pode ser dividido em três partes principais:

• Entrada : Para solicitar a este servidor o reconhecimento de uma placa em uma
imagem de um veı́culo, o cliente deve conectar via protocoloTCP (Transmission
Control Protoco)na porta 5100 e enviar osbytesda imagem desejada no formato
JPG com um tamanho mı́nimo de 640x480pixels.

• Processamento : de posse dosbytesda imagem, o sistema redimensiona a
imagem para o tamanho de 640x480pixelse invoca o algoritmo baseado em redes
neurais artificiais para tratar a imagem e reconhecer os caracteres da placa do
veı́culo.



• Saı́da : quando o reconhecimento da placa ocorre com sucesso, o sistema retorna
os caracteres da placa e suas respectivas probabilidades deacerto. Caso ocorra
algum erro no reconhecimento, o sistema repassa esse erro aocliente.

A complexidade maior deste projeto encontra-se no algoritmo criado para identi-
ficar os caracteres da placa, onde são aplicadas diversas t´ecnicas de visão computacional
para tratar e reconhecer esta imagem que pode ser encontradaem [Sepulcri 2016]. Abaixo
são descritos em linhas gerais os passos na ordem em que sãorealizados no processo de
tratamento da imagem.

• Tratamento inicial da imagem : 1 - Conversão da imagem para tons de
cinza; 2 - Equalização de histograma adaptado; 3 - Extração das bordas verticais
da imagem.

• Extraç ão da imagem da placa : 1 - Extração das faixas horizontais da
imagem contendo candidatos à placa; 2 - Aplicação de morfologia matemática na
imagem; 3 - Exclusão dos candidatos improváveis; 4 - Selec¸ão do candidato mais
provável, caso haja.

• Extraç ão dos caracteres da placa : 1 - Análise da presença de com-
ponentes conectados; 2 - Exclusão de componentes incompatı́veis com caracteres;
3 - Verificação da existência de 5 à 9 caracteres; 4 - Extração dos 7 caracteres da
placa;

• Geraç ão de dados para rede neural : 1 - Gravação dos dados para
treino da Rede Neural; 2 - Condicionamento dos caracteres para serem salvos no
arquivo; 3 - Criação dos arquivos que armazenarão os dados; 4 - Gravação dos
caracteres em seus respectivos arquivos.

• Identificaç ão dos caracteres : 1 - Condicionamento dos caracteres;
2 - Condicionamento dos caracteres para serem testados nas Redes Neurais; 3 -
Teste dos caracteres que são letras; 4 - Teste dos caracteres que são números; 5 -
Retorno dos caracteres da placa.

3.2. Servidor Web

Conforme mencionado na seção anterior, foi criado o Servidor Socket MatlabR© para
tratar e reconhecer as imagens, porém além desse servidore o aplicativo foi preciso criar
um sistema capaz de intermediar a comunicação entre os sistemas envolvidos e acessar
a base de dados onde os estão armazenadas as informações de controle dos veı́culos.
Sendo assim, foi criado um servidor Web em Java que disponibiliza um Serviço Web
via o POST do protocolo HTTP para o aplicativo móvel que dadouma imagem de um
veı́culo ele retorna os caracteres da placa juntamente com as informações de estadia da
vaga ocupada pelo veı́culo no ERR.

Como a tarefa de reconhecer os caracteres da placa é feita noServidor Socket
MatlabR©, o Servidor Web envia a imagem recebida à ele, que retorna oscaracteres da
placa juntamente com a probabilidade de acerto de cada caractere. De posse dos caracte-
res da placa, o Servidor Web consulta na base de dados as informações do veı́culo. Caso
o veı́culo não esteja cadastrado, é informada está situação ao aplicativo, caso contrário
retorna o intervalo adquirido e a placa do veı́culo consultado, ficando na responsabilidade
do aplicativo verificar se o veı́culo está fora ou não do intervalo permitido e exibir o aviso
ao usuário.



3.3. Rotativo Check

O Rotativo Check (ilustrado na Figura 1) é o componente/sistema da solução capaz de
interagir e permitir ao usuário consultar a situação de um veı́culo no sistema do ERR
por meio de sua imagem. Pensando em usabilidade e mobilidade, o Rotativo Check foi
desenvolvido para sistema operacional móvel Android, porser a maior base instalada de
qualquer plataforma móvel.

Para usar o Rotativo Check o usuário deve instalá-lo no seuSmartphone. O seu
uso é bastante intuitivo, basta selecionar a opção ”Capturar Imagem”e a câmera do dis-
positivo será apresentada onde o usuário deverá capturar uma imagem frontal ou traseira
do veı́culo. Após a captura será apresentada a pré-visualização da imagem capturada com
uma opção para buscar os dados do veı́culo, como ilustradona Figura 2.

Figura 2. Pr é-visualizaç ão e busca do veı́culo.

Para buscar as informações do veı́culo, o sistema consomeum serviço web onde
a imagem (no formatoJPG) capturada é enviada por meio do método POST do protocolo
HTTP para o Servidor Web. Após o envio, o sistema aguarda porum tempo determinado
o retorno dos dados do veı́culo.

A preparação dos dados recebidos do servidor Web é uma implementação relativa-
mente simples. O aplicativo recebe no retorno uma mensagem formatada onde contém um
código de erro que caso seja diferente de zero indica que houve erro no processamento da
solicitação e então é exibida uma mensagem de erro ao usuário. Caso a solicitação tenha
sido executada com sucesso o sistema exibe conforme na Figura 3 a placa reconhecida na
imagem juntamente com o intervalo adquirido para aquele ve´ıculo e uma mensagem in-
formando a situação do veı́culo, que pode ser: ”Veı́culo OK”, ”Veı́culo fora do horário”ou
”Veı́culo não cadastrado”.



Figura 3. Resultado da consulta.

4. Conclus̃oes

Os resultados encontrados neste trabalho mostram que é possı́vel auxiliar de forma efi-
ciente a fiscalização de veı́culos estacionados em ERRs. Por meio do Rotativo Check
pôde-se notar a praticidade em verificar as informações do veı́culo por meio de uma ima-
gem capturada pela câmera do Smartphone. Atualmente, os fiscais precisam checar bem
de perto o cupom de cada veı́culo estacionado, usando o Rotativo Check a checagem pode
ser realizada de uma distância maior, desde que seja o suficiente para capturar a imagem
traseira ou dianteira do veı́culo.

Outro resultado positivo e bastante relevante foi que ao adotar o Rotativo Check a
emissão de cupons foi extinta. Eliminando o uso de cupons diversos benefı́cios surgiram,
dentre eles estão: cupons poluindo as ruas, perdas de cupons e custos de impressão.

Sugerimos como trabalho futuro a criação de um sistema de monitoramento au-
tomático para ERRs, onde o mesmo será utilizado em tempo real com as mesmas interfa-
ces do Servidor Web criado neste trabalho. Com câmeras estrategicamente posicionadas
seria possı́vel monitorar todo o ERR sem necessidade de fiscais, pois o sistema ficaria
responsável por capturar as imagens dos veı́culos e verificar cada veı́culo estacionado, os
que estiverem ilegais seriam geradas multas automaticamente.
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