
 

 

  CHAMADA INTERNA Nº 13/2018 PARA SUBMISSÃO DE PROJETOS  DE ENSINO, 
PESQUISA E EXTENSÃO DO CÂMPUS SÃO JOSÉ 

 

ANEXO 01 - FORMULÁRIO DE SUBMISSÃO DE PROPOSTA 
 
 

1 IDENTIFICAÇÃO  
1.1 Nome do Projeto: 
Desenvolvimento de uma base de imagens de placas de sinalização de trânsito para 
sistemas de reconhecimento automático 

1.2 Modalidade (Ensino, Pesquisa ou Extensão):  Pesquisa 

1.3 Orientador/a do Projeto:  Diego da Silva de Medeiros 

1.4 Equipe executora:  Deise Monquelate Arndt, Mathias Silva da Rosa 
 
1.4 Endereço do Currículo Lattes: 
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4276834P0 
1.5 Área de Formação do bolsista:  Curso de telecomunicações (integrado, subsequente 
ou engenharia) 

 
 

2 DESCRIÇÃO RESUMIDA 

 
Este projeto propõe o desenvolvimento de uma base de imagens de placas de sinalização do 
Sistema de Trânsito Brasileiro visando a sua disponibilização para uso em sistemas de 
reconhecimento automático. 
 

 
 

3 PLANO DE TRABALHO 

3.1 Introdução e Justificativa da Proposição  

 
Acidentes de trânsito são responsáveis por um grande número de mortes, lesões e invalidez              
em todos os anos, muitas vezes causados pela desatenção ou imprudência dos usuários das              
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vias públicas [1]. Pensando nisso, diversas empresas e instituições vêm investindo em            
mecanismos para tentar diminuir esses casos. Exemplos destes mecanismos são sistemas de            
reconhecimento de placas de sinalização de trânsito, capazes de alertar o condutor ou alterar              
o comportamento do veículo através da informação obtida. 
 
No campo da ciência, uma série de algoritmos para o reconhecimento de placas têm sido               
propostos [2] [3] [4], e os testes precisam ser executados em bases de imagens de placas de                 
sinalização. No campus São José um trabalho na área já foi desenvolvido, e embora os               
resultados tenham sido positivos, os testes foram prejudicados pela a inexistência de uma             
base de imagens de placas de sinalização do Sistema de Trânsito Brasileiro [5]. Além disso,               
uma base de dados bem desenvolvida tem potencial para ser utilizada em trabalhos de              
diferentes grupos de pesquisa, facilitando a comparação de resultados. Como exemplo de uma             
base amplamente utilizada em trabalhos científicos há a GTSDB [6], do sistema de sinalização              
alemão, porém esta não apresenta total conformidade com o sistema brasileiro. 
 
Neste contexto, este projeto propõe o desenvolvimento de uma base de imagens de placas de               
sinalização de trânsito do sistema brasileiro, visando sua utilização em testes em sistemas de              
reconhecimento automático via processamento de imagens. 
 

3.2 Objetivos do Projeto  

 
O objetivo geral do projeto é a criação de uma base de imagens de p lacas de sinalização do                  
Sistema de Trânsito Brasileiro. 
 
Os objetivos específicos são: 
 

● Aprender sobre a criação de bases de imagens; 
● Capturar imagens de vias que contenham placas de sinalização; 
● Aplicar técnicas de processamento digital para adequar as imagens capturadas; 
● Disponibilizar o banco de imagens publicamente através de uma licença  open source . 

 

3.3 Metodologia 
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O projeto será dividido nas seguintes etapas: 
 

1. Fundamentação:  Estudo dos seguintes assuntos: 
a. Desenvolvimento de bases de dados; 
b. Processamento de imagens digitais; 
c. Formas de licenciamento  open source  da base de imagens. 

2. Caracterização: Definição dos parâmetros da base, envolvendo o(s) modelo(s), a          
posição e a forma de montagem da câmera utilizada para captura, o trajeto a ser               
realizado, número de imagens, entre outros. 

3. Captura: Execução da captura das imagens em campo, baseado nos parâmetros           
definidos na etapa anterior. 

4. Seleção: A partir das imagens capturadas, será feita uma seleção das imagens            
relevantes para a base. 

5. Adequação: Processamento digital das imagens selecionadas e descrição de         
características relevantes na imagem, como tipo de placa e localização na imagem. 

6. Publicação: Disponibilização da base de imagens na internet com uma licença  open            
source . 

7. Encerramento: Elaboração de um artigo científico para ser publicado em evento de            
âmbito nacional e do relatório final do projeto. 

 
3.4 Referências 
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3.5 Previsão Orçamentária (somente para projetos de pesquisa e extensão)  

Item Descr
ição 

Justifica
tiva Quantidade Valor 

unitário Valor total 

1.       
2.      
3.      

3.6 Cronograma  

Atividade mai jun jul ago set out nov  

1. Fundamentação x        
2. Caracterização x x       
3. Captura  x       
4.  Seleção   x      
5.  Adequação   x x     
6.  Publicação     x    
7.  Encerramento      x x  

3.7 Plano de trabalho do bolsista 

 
A equipe executora consiste em dois professores (sendo um coordenador), um aluno bolsista 
e um membro externo voluntário, autor do trabalho de reconhecimento automático de placas 
de sinalização realizado anteriormente no campus São José [5]. 
 
Dentre as atividades do projeto, o bolsista irá desempenhar as funções abaixo: 
 

1. Participação de reuniões com a equipe executora; 
2. Realização dos estudos teóricos; 
3. Auxílio na execução da captura das imagens; 
4. Seleção das imagens capturadas; 
5. Auxílio na adequação das imagens selecionadas; 
6. Elaboração de relatório final; 
7. Auxílio na escrita de artigo científico. 

 

3.8 Forma de acompanhamento do bolsista 

 
O bolsista será acompanhado pela equipe executora através de reuniões semanais. A 
conclusão das etapas poderá ser acompanhada através dos seguintes indicadores físicos: 
 

1. Fundamentação:  Relatório com a síntese dos principais conceitos dos temas 
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estudados; 

2. Caracterização:  Relatório com os parâmetros da captura; 
3. Publicação:  Base de dados finalizada e disponível publicamente na internet; 
4. Encerramento:  Artigo científico; 
5. Encerramento:  Relatório final. 

 
 

 
 
 
 

São José, 05 e abril de 2018. 
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