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Hoje em dia, com o aumento tecnológico cada vez mais rápido está se tornando mais necessário 

que exista um sistema de apoio ao motorista e para que isso aconteça é necessário que existam 

sistemas de reconhecimento de sinais de trânsito que sejam rápidos e precisos. Com crescente 

número de veículos nas estradas, o desenvolvimento de sistemas para auxiliar os motoristas no 

trânsito está se tornando essencial. Dentre as principais dificuldades para o reconhecimento de 

sinais de transito podem ser citados a iluminação, a rotação e as possíveis placas danificadas e 

todos aplicados em imagem apenas, pois o problema aumenta tratando-se de detecção em tempo 

real. 

Diante deste cenário, está sendo feita uma tentativa de propor uma abordagem baseado um 

algoritmo de busca local que detecte e reconheça placas de sinais de trânsito brasileiras. O 

algoritmo escolhido para a primeira parte da pesquisa foi o de Busca em Vizinhança Variável 

(VNS – Variable Neighborhood Search) em duas formas, Básica (BVNS) e Populacional 

Reduzida (PRVNS) aplicadas a 20 imagens de paisagem normais e 10 imagens de paisagens 

com variação maior em escala todas contendo pelo menos uma placa de trânsito. Um exemplo 

de imagem com sinal de trânsito pode ser encontrado na Fig. 1.   

 

Fig. 1. Exemplo de imagem utilizada nos experimentos. 

O VNS funciona procurando em uma vizinhança escolhida randomicamente gerando um ponto 

(neste caso, podem ser gerados x, y ou escala). Após a seleção é aplicado algum método de 

busca local para procurar por uma solução, o algoritmo então se move quando o local se torna 

melhor que o atual ou quando não ocorrem melhoras. Durante a busca local, utilizando a 

coordenadas geradas pelo algoritmo, a imagem é cortada para ser então comparada com um 
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template designado para cada imagem. Em seguida, as duas imagens, a recortada e o template 

são comparadas para determinar a similaridade entre elas. Este, então, servirá como o fitness 

para ser avaliado pelo algoritmo de busca local, VNS. 

Este projeto está sendo desenvolvido no computador Intel Pentium CPU 2.16GHz com 4GB de 

RAM e na plataforma Linux 64bits utilizando as bibliotecas do openCV em linguagem de 

programação C. 

No primeiro experimento, com o objetivo de validar o algoritmo de busca local, as imagens 

foram comparadas apenas com os seus respectivos templates retirados da própria imagem de 

paisagem enquanto no segundo, as imagens foram comparadas com todos os templates após ter 

encontrado o melhor resultado. Os resultados obtidos no primeiro experimento para as imagens 

capturadas a uma distância ideal são mostrados na Fig. 2.  

Método Taxa de Reconhecimento(%) 
BVNS 90.0 

PRVNS 95.0 
Fig. 2. Tabela com resultados das 20 imagens normais no experimento 1 

No experimento realizado utilizando as imagens com variação de escala obteve resultado com 

61% e 69% de taxas de reconhecimento para BVNS e PRVNS respectivamente. 

No segundo experimento, todos os templates foram utilizados com o objetivo de encontrar o 

template correto presente na imagem de paisagem. Neste obteve-se as taxas de reconhecimento 

de 71% e 81% para BVNS e PRVNS respectivamente.  

Os resultados obtidos mostram que o uso de apenas a intensidade de pixels não é suficiente para 

definir a similaridade entre a recorte e o template. Para trabalhos futuros planeja-se aplicar um 

método melhor de extração de características e realizar experimentos com mais imagens obtidas 

em condições diferentes citadas nas dificuldades. 


