
 
 

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

MESTRADO EM ENGENHARIA ELÉTRICA 

 

 

 

 

 

Antonio Henrique Mexas 

 

 

 

 

 

PROCESSO DE RECONHECIMENTO NÃO 
SUPERVISIONADO DE ÁREAS DE ESTACIONAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2014



 
 

 

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

MESTRADO EM ENGENHARIA ELÉTRICA 

 

 

 

 

 

PROCESSO DE RECONHECIMENTO NÃO 
SUPERVISIONADO DE ÁREAS DE ESTACIONAMENTO 

 

 

Dissertação apresentada à Universidade 
Presbiteriana Mackenzie, como requisito para 
obtenção do título de Mestre em Engenharia 
Elétrica. 

 

 

Antonio Henrique Mexas 

 

 

 

 

Orientador: Prof. Dr. Maurício Marengoni 

 

 

 

SÃO PAULO 

2014 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

M479p             

                     Mexas, Antonio Henrique 

Processo de reconhecimento não supervisionado de áreas de 

estacionamento. / Antonio Henrique Mexas – São Paulo, 2014. 

  

71 f.: il.; 30 cm. 

 

Dissertação (Programa de Pós-Graduação (Stricto Sensu) em 

Engenharia Elétrica) - Universidade Presbiteriana Mackenzie - São Paulo, 

2014. 

Orientador: Prof. Dr. Maurício Marengoni. 

Bibliografia: f. 70-71. 



 
 

Antonio Henrique Mexas 

 

 

 

 

PROCESSO DE RECONHECIMENTO NÃO 
SUPERVISIONADO DE ÁREAS DE ESTACIONAMENTO 

 

 

 

 

Data da Defesa: 05 de agosto de 2014. 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

___________________________________ 

         Prof. Dr. Maurício Marengoni 

 

 

___________________________________ 

     Prof. Dr. Leandro Augusto da Silva 

 

 

___________________________________ 

 Prof. Dr. Evandro Luís Linhari Rodrigues 



 
 

DEDICATÓRIA 

 

Dedico o presente trabalho a Deus, meu pai Carlos Alberto Mexas, minha mãe 

Sônia Gonçalves Mexas e a meu irmão Thiago Alberto Mexas. 



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

Ao meu orientados Prof. Dr. Maurício Marengoni, pela ajuda prestada durante todo 

o mestrado. 

 

Aos meus pais que me apoiaram em cada momento de dificuldade durante esta 

jornada. 

 

A Universidade Presbiteriana Mackenzie pela oportunidade e confiança. 

 



 
 

RESUMO 

 

A detecção de objetos em uma imagem é uma funcionalidade indispensável 

para a tomada de decisão em um sistema de sensoriamento remoto. As áreas de 

interesse para detecção nesse tipo de trabalho são edifícios, ruas, pontes, 

aeroportos, portos e estacionamento. Este último será abordado neste trabalho. 

Utilizar técnicas manuais para detectar tais objetos pode se tornar trabalhoso e 

ocasionar erros de detecção. O presente trabalho analisa algoritmos referentes à 

identificação e reconhecimento de áreas pavimentadas e sinalizadas de 

estacionamento. São investigados os melhores parâmetros para se realizar o 

processamento, com propósito de atingir maior precisão nos resultados. Propõe-se 

um algoritmo composto de reconhecimento de áreas de estacionamento, que 

considera variáveis importantes tais como, tamanho dos veículos, tamanho das 

vagas de estacionamento, resolução da imagem e zoom da câmera. Os resultados 

experimentais obtidos com o método proposto apresentam uma maior taxa de 

acerto do que outras abordagens acadêmicas. 

 

 

 

Palavras-chave: processamento de imagens, segmentação de imagens, análise de imagens e 
reconhecimento de padrões. 



 
 

ABSTRACT 

 

The detection of objects in an image is important for decision making in a 

remote sensing system. The interest areas in this kind of work are buildings, 

streets, bridges, airports, ports and parking. The latter will be addressed in this 

work. The detection of these objects using manual techniques can be laborious and 

result in detection errors. This paper examines algorithms to the identification and 

recognition of parking areas paved and marked. To define the processing the best 

parameters are analised, with the purpose to obtain more accurate results. This 

work proposes an algorithm composed of recognition of parking areas that uses 

important variables such as vehicle size, size of parking spaces, image resolution 

and camera zoom. The experimental results obtained with the proposed method 

have a higher hit rate than other academic approaches. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Introdução 

A detecção de áreas urbanas vem conquistando cada vez mais sua importância 
em visão computacional e sensoriamento remoto. Por meio do grande interesse 
estratégico, civil e militar em detectar e monitorar certos ambientes, são desenvolvidos 
inúmeros trabalhos nesta área de conhecimento. Na literatura, podem ser encontrados 
trabalhos para detecção de estradas (VALERO, 2009), de pontes (LOMENIE, 
BARBEAU e TRIAS-SANZ, 2003), prédios (SIRMACEK e UNSALAN, 2011), portos 
(CHEN, 2010), aeroportos (TAO, TAN e CAI, 2011) e estacionamentos (SEO, 
RATLIFF e URSOM, 2009). 

Dentre os trabalhos relacionados, nos quais o objetivo principal é o 
reconhecimento de parques de estacionamento, são poucos os que demonstram com 
detalhes os algoritmos e os melhores parâmetros utilizados. Existem diversas propostas 
para o reconhecimento de parques de estacionamento, tais como citados no capítulo 2, 
que resultam em um aproveitamento de 70% de acerto. Este trabalho prioriza o máximo 
de aproveitamento na taxa de acerto na identificação do parque de estacionamento, isso 
porque os maiores interessados poderão utilizar o sistema para fins estratégicos. 

As etapas de um processamento para a detecção de um parque de 
estacionamento geralmente são: o pré-processamento seguido da detecção das vagas 
individuais de estacionamento, sendo estas vagas individuais representadas pela sua 
marcação ou pelos próprios veículos estacionados, e para finalizar, uma análise e 
identificação desta detecção, conforme demonstrado na Figura 1. 

 

 
 

Figura 1 - Fluxograma que descreve um sistema de reconhecimento de áreas de 
estacionamento. 

 

A etapa de pré-processamento é utilizada para preparar a imagem que será 
utilizada nas etapas seguintes do processamento, neste caso busca por vagas individuais 
de estacionamento. Geralmente a etapa de pré-processamento é composta das técnicas 
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de realce da imagem, filtragem, equalização de histogramas, entre outras (D’AMORE e 
MARENGONI, 2010) (GONZALEZ e WOODS, 2010). 

Para segmentar a área das possíveis vagas individuais de estacionamento, de 
acordo com a Wang e Hanson (1998), é realizada a identificação destas vagas 
individuais de estacionamento por meio dos veículos estacionados, ou por meio da 
marcação das vagas de estacionamento, conforme proposto por Seo, Ratliff e Ursom 
(2009). Em ambos os casos, em etapas posterior, são utilizadas as técnicas de 
aprendizado supervisionado para identificar as vagas não selecionadas, que serão 
descritas no capítulo 2 deste documento. Neste trabalho serão analisados e registrados 
os melhores parâmetros, e não será utilizada a técnica de aprendizado supervisionado, 
obtendo as seguintes vantagens: não ter necessidade de analisar várias imagens e treiná-
las e, com isso, a busca por ganho de processamento. 

A última etapa consiste em identificar a área total do parque de estacionamento, 
partindo das vagas já identificadas no passo anterior. 

O presente trabalho busca o reconhecimento de parques de estacionamento, 
utilizando inicialmente os recursos de visão computacional. Propõe-se uma arquitetura 
composta proveniente do modelo proposto por Seo, Ratliff e Ursom (2009) e do modelo 
proposto por Wang e Hanson (1998).  

Para reduzir a seleção equivocada de vagas individuais de estacionamento, o 
algoritmo composto, apresentado neste trabalho, identifica as áreas que correspondem a 
asfalto na imagem. Esse asfalto identificado na imagem pode ser uma rua ou o próprio 
parque de estacionamento. Com esta área de asfalto identificada, o algoritmo descarta os 
pontos identificados que estiverem fora desta área de asfalto. Isso aumenta a taxa de 
acerto na identificação de cada vaga individual de estacionamento, que pode ser 
identificada fora do parque de estacionamento, tais como árvores, pequenos edifícios, 
carros isolados nas ruas próximas e sombras de prédios. 

Todo processamento do algoritmo proposto no trabalho aqui apresentado, é 
realizado localmente, implementado na linguagem C++ com apoio da plataforma 
OpenCV (OPENCV, 2013). 

 

1.2. Justificativa 

O presente trabalho utiliza ferramentas de Visão Computacional para contribuir 
no desenvolvimento de algoritmos para identificação de áreas de estacionamento com a 
maior taxa de acerto possível. O trabalho apresenta resultados detalhados do método 
aplicado e seus melhores parâmetros. 

Observa-se a importância do tema e seus respectivos interessados, tais como, 
órgãos governamentais, órgãos militares, sistemas de identificação de áreas urbanas, em 
especial estacionamentos, entre outros. Exemplos de interesse estratégico são sistemas 
para identificação de parques de estacionamento a partir de uma imagem aérea para 
auxiliar o motorista que pretende deixar uma rua com tráfego intenso, sistemas de 
informações geográficas para prefeituras identificar parques de estacionamento ou até 
mesmo sistemas para saber quantos carros cabem em um determinado parque de 
estacionamento, entre outras aplicações. O algoritmo pode ser aprimorado e utilizado 
em conjunto com sistemas em tempo real, como por exemplo identificação de quantas 
vagas disponíveis tem em um estacionamento, por meio de uma imagem aérea. Imagens 
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de alta resolução podem facilitar a identificação destas áreas de interesse por terem mais 
detalhes em sua composição. 

Os trabalhos relacionados que abordam essa solução apresentam dificuldade na 
identificação das áreas de estacionamento. Trabalhos encontrados na literatura tratam de 
áreas de estacionamento que contenham carros ou que contenham apenas a marcação 
das vagas. Desta forma, este trabalho aborda o conceito de áreas de estacionamento com 
carros e sem carros. 

 

1.3. Objetivo 

O objetivo do trabalho consiste em analisar algoritmos sobre identificação de 
áreas urbanas, em especial de estacionamento, para modelagem de um algoritmo 
composto de identificação de áreas de estacionamento. Analisar quais os melhores 
parâmetros que compõe o processamento, e propor um algoritmo para aperfeiçoar a 
identificação de parques de estacionamento em imagens de alta resolução. Os passos de 
execução deste processamento e seus resultados estão registrados no presente trabalho. 

  

1.4. Organização do documento 

O capítulo 2 apresenta o referencial teórico deste tema, no qual são abordados 
sistemas de reconhecimento de áreas de estacionamento. Nesse capítulo, são 
apresentadas as técnicas utilizadas pelos autores, a relação de cada uma delas com este 
trabalho, as dificuldades encontradas, as vantagens ao utilizar cada técnica e os 
resultados encontrados. 

Na sequência, o capítulo 3 é composto de métodos analisados pelo autor e a 
definição do algoritmo para reconhecimentos de áreas de estacionamento. Juntamente 
com os métodos analisados são definidos os melhores parâmetros testados para 
execução do algoritmo. 

O capítulo 4 apresenta a aplicação do algoritmo proposto em um conjunto de 
imagens e os resultados preliminares atingidos, e o capítulo 5 aborda a conclusão do 
trabalho. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

Com base no referencial teórico descrito, diversas aplicações e metodologias 
relacionadas neste capítulo servem como base para o método proposto. 

 

2.1. Fundamentos de Visão Computacional 

Neste tópico serão demonstradas as principais técnicas de visão computacional 
utilizadas no trabalho proposto neste documento e discutidos os trabalhos “Parking Lot 
Analysis and Visualization from Aerial Images” e “Self-Supervised Aerial Image 
Analysis for Extracting Parking Lot Structure”, descritos neste capítulo, que foram 
utilizados como inspiração para esta nova modelagem. As principais técnicas de visão 
computacional utilizadas foram a representação da imagem, a aplicação de filtros na 
imagem, as operações morfológicas e análise de contornos. 

 

2.1.1. Representação de Imagem Digital 

Segundo Gonzalez e Woods (2010), o processamento de imagens digitais é 
formado da fusão da formulação matemática e estatística, intuição humana e uma 
análise que desempenha um papel central na tomada de decisão. 

Esta representação é distribuída em valores inteiros que representam a 
intensidade dos pixels da imagem em forma de uma matriz bidimensional (x,y) e 
permite que sejam utilizados cálculos matemáticos com esta matriz, para posterior 
tomadas de decisões. Essa representação é utilizada ao longo do trabalho. 

 

2.1.2. Aplicação de Filtros na Imagem 

Os filtros no domínio espacial são operações de vizinhança aplicadas na imagem 
para redução de ruídos encontrados. O processamento de filtros é executado partindo de 
um ponto que pertença à uma matriz bidimensional correspondente à imagem, e o 
cálculo é executado com a dependência dos valores vizinhos (GONZALEZ e WOODS, 
2010). 

Os filtros espaciais podem ser classificados em passa-baixa, passa-alta ou passa-
faixa. São denominados passa-baixas quando atenuam ou eliminam componentes de alta 
frequência da imagem. Os filtros passa-baixa resultam em um borramento da imagem, 
isso acontece porque as componentes de alta frequência como bordas e detalhes finos na 
imagem tendem a ser eliminados. Para atenuar ou eliminar os componentes de baixa 
frequência na imagem são utilizados os filtros passa-altas, que são responsáveis em 
realçar bordas e regiões de alto contraste na imagem. Os filtros passa-faixa, capazes de 
remover ou atenuar componentes acima de sua freqüência de corte superior e abaixo de 
sua freqüência de corte inferior (MARQUES FILHO e VIEIRA NETO, 1999). Neste 
trabalho os filtros de passa-baixa foram os mais utilizados, provocando o borramento na 
imagem e serviram para destacar o veículo estacionado para posterior identificação. 

O processo de filtragem utiliza matrizes denominadas máscaras, que percorre a 
área total da imagem com referência no seu ponto central. A operação de filtragem 
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consiste em aplicar a máscara em toda a imagem e substituir o valor do pixel central por 
um novo valor, que depende dos valores dos pixels vizinhos (MARQUES FILHO e 
VIEIRA NETO, 1999). 

O filtro da média é implementado através de uma matriz de vizinhança onde o 
ponto central é alterado a partir da média dos valores de seus pixels vizinhos, conforme 
destacado em cinza na Figura 2. O filtro da média tem como objetivo a remoção de 
ruídos, porém tem deficiência em preservar bordas e detalhes finos na imagem, utilizado 
neste trabalho como um pré-processamento, antes de realizar as buscas. Para contornar 
essa deficiência, uma técnica alternativa é o filtro da mediana, que consiste em 
substituir o pixel central da janela pela mediana dos pixels vizinhos. Os filtros testados 
nesse trabalho foram a média, a mediana, e o filtro da soma.  

  

 
Figura 2 – Representação da filtragem de média em uma imagem. O valor central é 

calculado através da média de seus valores vizinhos. 

 

Neste trabalho todos estes conceitos foram utilizados com a tentativa de suavizar 
a imagem, e os resultados estão expostos no capítulo 3. 

 

2.1.3. Operações Morfológicas 

As operações morfológicas são capazes de alterar a forma da imagem e seus 
objetos a fim de alcançar o objetivo do processamento (SZELISKI, 2011). 

Assim como nas filtragens, o resultado deste tipo de operação está diretamente 
ligado ao elemento estruturante utilizado no processamento e no tamanho deste 
elemento que também pode variar. As operações básicas são a erosão e dilatação, e estas 
operações devem ser aplicadas em imagens que estejam em nível de cinza. (SOUZA e 
MARENGONI, 2011) (BRADSKI e KAEHLER, 2008) (SZELISKI, 2011). A aplicação 
dessas operações podem ser observadas na Figura 3. 
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Figura 3 – Representação das aplicações morfológicas básicas. (a) Imagem original (b) 

Dilatação (c) Erosão (SZELISKI, 2011). 

 

 Além das operações de dilatação e erosão, foram utilizadas nesse trabalho as 
operações de fechamento, que consiste em uma dilatação seguida de uma erosão, e 
abertura que consiste de uma erosão seguida de dilatação. A operação de fechamento 
resulta na diminuição dos resíduos escuros da imagem que são menores que o elemento 
estruturante, como por exemplo orifícios, e a operação de abertura executa a mesma 
operação para elementos claros, tornando a borda mais definida (SOUZA e 
MARENGONI, 2011) (BRADSKI e KAEHLER, 2008). A Figura 4 descreve estas 
operações. 

 

 
Figura 4 – Representação das aplicações morfológicas compostas. (a) Imagem original (b) 

Abertura (c) Fechamento (SZELISKI, 2011). 

 

 Juntamente com o conceito dos diversos filtros que foram utilizados nesse 
trabalho, citados no item 2.1.2, o conceito de operações morfológicas foi aplicado como 
pré-processamento, e analisado quais os melhores resultados para buscas de carros 
estacionados. O objetivo de utilizar estas operações foi realçar os carros estacionados 
para posterior identificação, tendo o resultado destacado no capítulo 3. 

 

2.1.4. Análise de Contornos 

 Segundo Gonzalez e Woods (2010), as operações de extração de contornos da 
imagem são capazes de extrair a forma de objetos de interesse. O método utilizado neste 
trabalho é o Canny, que se baseia em uma função Gaussiana. Este método resulta em 
baixa taxa de erros para encontrar as bordas e os pontos localizados ficam muito 
próximos do ponto real da borda na imagem, conforme demonstrado na Figura 5. 
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Figura 5 – Exemplo de aplicação do método Canny. (a) Imagem original (b) Canny 

(CANNY, 1986). 

 

Para efetuar o cálculo, este método necessita da magnitude dos pontos de borda 
e direção para que os pontos de borda sejam conectados (CANNY, 1986). 

Neste trabalho a análise de contornos foi utilizada como pré-processamento para 
a identificação das bordas dos objetos contidos na imagem de entrada. A partir desta 
identificação, é destacada as as marcações individuais de vagas de estacionamento 
dentro do parque de estacionamento, para que o algoritmo selecione os pontos onde não 
existam carros estacionados. Neste trabalho este foi o método de identificação de bordas 
Canny apresentou melhores resultados quando foram executadas as buscas por 
marcações individuais de estacionamento na etapa posterior. 

 

2.2. “Parking Lot Analysis and Visualization from Aerial Images” 

O trabalho apresentado neste tópico propõe uma abordagem baseada no domínio 
de elevação dos valores de pixels representados por microestruturas em forma de 
contraste na imagem, com objetivo de localizar os veículos. A partir de duas imagens de 
entrada, obtidas de uma mesma região do parque de estacionamento, de ângulos 
distintos e conhecidos, são comparadas linha à linha e extraídos os pontos onde o 
máximo de intensidade da primeira imagem corresponda ao máximo de intensidade da 
segunda imagem, identificando a microestrutura (WANG e HANSON, 1998). 

Após a localização dos objetos em forma de microestruturas, são utilizadas 
técnicas de exploração de textura, onde a área de estacionamento fica com mesmo tom 
de cinza e, em tom mais claro, o que facilita a identificação se subtraído dos pixels com 
tom de maior intensidade (WANG e HANSON, 1998). 

O grande problema desse processo é que estruturas vizinhas ao objeto analisado 
podem influenciar na análise. Devido a este problema, essa abordagem será 
demonstrada, porém não será utilizada integralmente no trabalho apresentado. Para 
minimizar esse problema de áreas vizinhas ao objeto, são analisados filtros para 
eliminação do maior número possível de pontos que sejam falsos positivos. A Figura 6 
apresenta a primeira etapa deste processo. 
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Figura 6 - Geração do mapa de elevação a partir de duas imagens semelhantes (WANG e 

HANSON, 1998). 

 

O autor descreve esse sistema como um modelo capaz de efetuar a distinção de 
microestruturas que estejam dentro de estruturas de larga escala. Esse modelo é baseado 
no fato de que muitas microestruturas aparecem retilíneas nas imagens de maneiras 
repetitivas na superfície e a extração simbólica dessas estruturas pode ser executada, até 
mesmo, em imagens com falsos positivos. 

Na Figura 7, pode-se observar a aplicação desse sistema. O autor utiliza o 
método STME (Surface Texture and Microstructure Extraction), o qual na primeira 
etapa é executada a extração de depressões de intensidade locais e, depois, o 
preenchimento das janelas ausentes. 

 

 
Figura 7 - Extração de microestruturas utilizando STME (WANG e HANSON, 1998). 

 

Para extração do veículo em uma área de estacionamento, uma característica 
importante, é a repetição e o alinhamento retilíneo dos objetos. Após a execução do 
STME, o algoritmo é iniciado com um valor mínimo de busca em regiões que 
contenham retângulos que possam representar veículos, de acordo com o contexto do 
problema, podendo ser observado na Figura 8. O reconhecimento desse retângulo é 
realizado a partir da localização de um pixel com valor elevado e a expansão de sua área 
de cobertura feita pelas duas direções ortogonais, até que toda área seja coberta. 

Então é iniciada a busca por retângulos de tamanhos semelhantes que 
representam os carros estacionados, que estejam alinhados de forma que representem 
carros estacionados em um parque de estacionamento. 
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Figura 8 - Extração de um veículo a partir da imagem original (WANG e HANSON, 

1998). 

 

No momento da identificação de um veículo pode ser encontrado o seguinte 
problema um retângulo extraído pode abranger mais de um veículo, quando existem 
vários veículos próximos. Para resolver esse problema e sistema utiliza o tamanho 
padrão das vagas de estacionamento, para que se possa fazer a divisão dos locais de 
cada veículo. 

Desta forma, o autor conclui que, foi elaborado um método para extrair as 
estruturas retilíneas repetitivas de um estacionamento utilizando o mesmo algoritmo de 
extração de retângulo, onde pode-se montar um parque de estacionamento por meio das 
estruturas vaga de estacionamento a partir do mapa de intensidade e as estruturas do 
veículo a partir do mapa de elevação. A combinação dos resultados permite a 
identificação do veículo no estacionamento. Também são citadas as limitações do 
algoritmo, tais como: existência de pontos falsos positivos, onde os carros adjacentes 
podem distorcer a detecção; presença de muitos veículos que podem esconder a 
presença das marcas de estacionamento; e se o estacionamento está quase cheio, a 
recuperação de textura do solo é ineficiente. Outra limitação do algoritmo é a 
identificação de vários veículos através de apenas um retângulo, isso acontece por 
existir vários veículos estacionados próximos. Para diminuir a taxa de erro causada por 
essa limitação o sistema utiliza o tamanho padrão das vagas de estacionamento, para 
que se possa fazer a divisão dos locais de cada veículo. O autor não cita resultados 
numéricos nem comparações. 

Para modelar o algoritmo do presente trabalho, foram utilizadas as seguintes 
ideias do trabalho apresentadas neste tópico: a extração dos veículos também é feita por 
meio da alta intensidade dos pixels dos carros estacionados no parque de 
estacionamento, porém na modelagem do novo algoritmo foram utilizadas técnicas de 
pré-processamento de filtragem junto com operações morfológicas; para identificar 
vagas individuais de estacionamento os dois algoritmos utilizam da ideia da extração de 
marcações de vagas de estacionamento; e por fim, para identificação de todas as vagas 
individuais de estacionamento dentro do parque de estacionamento, é utilizado o 
conceito de que essas vagas individuais são distribuídas de forma retilínea e de mesmo 
tamanho no estacionamento. 
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2.3. “Self-Supervised Aerial Image Analysis for Extracting Parking 
Lot Structure” 

Seguindo em direção a automatização de extração de informações de redes 
rodoviárias, Seo, Ratliff e Urmson (2009), apresentam um algoritmo que extrai a 
estrutura de um parque de estacionamento visível a partir de uma determinada imagem 
aérea. O algoritmo utiliza técnicas de aprendizado supervisionado, que gera 
automaticamente um conjunto de modelos de vagas individuais de estacionamento para 
aprender a aparência de um parque de estacionamento, e calcula a estrutura deste com o 
modelo. Nesse modelo são necessárias várias imagens de entrada para que o sistema 
aprenda o que é um modelo de vaga individual de estacionamento, pois uma única 
imagem não é suficiente, e quanto mais imagens utilizadas no treinamento melhor o 
desempenho do sistema. 

Dentro do contexto de localização de áreas de estacionamento, os autores do 
trabalho descrito neste tópico, destacam que a estrutura de cada lote de estacionamento 
precisa de uma análise individual. Neste trabalho, um bloco de estacionamento é 
representado como uma fileira de pontos individuais de vagas de estacionamento, todos 
orientados na mesma direção, e cada um destes blocos de são caracterizados pelas 
distâncias entre os pontos individuais de estacionamentos mais externos de cada bloco. 
Cada ponto que representa uma vaga individual de estacionamento, dentro deste bloco 
de estacionamento, é caracterizado por sua altura, largura, e a distância deste ponto com 
os demais pontos, distâncias que devem ser semelhantes. Esses blocos estão 
relacionados entre si por duas medidas de distância, a distância entre os pontos 
individuais de estacionamento e a distância entre os próprios blocos, conforme 
representado na Figura 9. 

A ideia da distância entre as vagas ou entre os veículos estacionados, são 
reproduzidas nesse trabalho, porém, a distância entre blocos de estacionamento não é 
utilizada. Essa distância entre vagas ou veículos estacionados, é determinada por meio 
de um limiar predeterminado entre as vagas encontradas no estacionamento. 

 

 
Figura 9 - Representação de uma área de estacionamento (SEO, RATLIFF e URMSON, 

2009). 
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Um dos problemas encontrados nesta representação é a quantidade de pontos 
considerados falsos positivos e falsos negativos encontrados nas imagens, que fazem 
com que os locais de estacionamento fiquem inconsistentes na aparência e identificação, 
tais como a ocupação do veículo na vaga, oclusões por outras estruturas como árvores 
ou edifícios adjacentes, ou diferentes iluminações, por exemplo, a área estar sob a 
sombra de edifícios. Para lidar com esses problemas de forma eficaz, é proposta uma 
abordagem hierárquica para a geração e filtragem hipóteses candidatas. 

Esse sistema é implementado com duas camadas, uma camada de baixo nível, 
que se responsabiliza em encontrar vagas individuais de estacionamento de fácil 
localização, é altamente preciso e serve como principal fonte de exemplos para o 
treinamento supervisionado. A segunda camada, a de alto nível, utiliza as saídas da 
camada de baixo nível para prever hipóteses de áreas candidatas para os locais de vagas 
individuais de estacionamento de difícil localização e, filtra essas hipóteses com os 
exemplos treinados. No algoritmo proposto neste documento, descrito no capítulo 3, 
aborda-se somente a análise da camada de baixo nível, e acredita-se que somente essa 
análise seja suficiente. Além disso, a análise de baixo nível utilizada para a formação do 
novo algoritmo utiliza apenas o valor limiar do raio de cada vaga para identificar se a 
mesma pertence ou não a um bloco de estacionamento. 

A análise de baixo nível se inicia com o processo onde são extraídas as linhas do 
parque de estacionamento, e com essas linhas extraídas um algoritmo componente é 
utilizado para selecionar um grupo de linhas extraídas com a mesma direção 
desprezando as linhas que não se encaixam nesse contexto. Esse algoritmo é utilizado 
após a extração das linhas para que sejam eliminadas as linhas não interessantes que 
representam, por exemplo, faixas rodoviárias ou contornos dos edifícios adjacentes. Por 
fim, são removidas as linhas que são muito curtas ou longas, com base no tamanho 
equivalente à uma vaga individual de estacionamento. Depois de identificar todos os 
pontos e linhas, são estimados os pontos não reconhecidos inicialmente, e é montado 
um mapa com os locais de estacionamento identificados. É construída uma matriz de 
distâncias euclidianas entre todos os pares de linhas encontrados, e as mesmas são 
quantificadas, a fim de se obter a altura e largura dos locais de estacionamento que estão 
faltando identificar. No fim desse processamento geram-se verdadeiros lugares de 
estacionamento com alta precisão, conforme Figura 10. 
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Figura 10 - Resultado da análise de baixo nível (SEO, RATLIFF e URMSON, 2009). 

 

Com todo esse procedimento são identificados os grandes blocos de 
estacionamento composto por várias vagas de estacionamento. Esses procedimentos 
fornecem dados para que sejam projetados centróides e uma linha que representa a 
orientação das vagas  individuais de estacionamento e as fronteiras dos blocos de 
estacionamento identificados. 

A análise de alto nível é responsável em detectar todos as vagas individuais de 
estacionamento em uma imagem, inclusive as que são de difícil detecção. Para isso, são 
levantadas as hipóteses de locais de vagas de estacionamento com base nas vagas já 
encontradas e nos parâmetros estimados pela análise de baixo nível. A hipótese de uma 
vaga individual de estacionamento é representada por um ponto centróide de uma vaga 
identificada com um retângulo, e representada em todo o bloco de estacionamento. Esse 
processo de identificação de vagas é executado durante todo o bloco, desde a primeira 
até a última vaga, por meio do cálculo das distâncias entre elas dentro destes blocos, 
conforme demonstrado na Figura 11. 
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Figura 11 - Resultado da análise de alto nível (SEO, RATLIFF e URMSON, 2009). 

 

É descrito pelos autores um processamento final para identificação de hipóteses, 
que utiliza aprendizagem supervisionada, com os métodos: Support Vector Machines 
(SVMs), Eigenspots, and Markov Random Fields (MRFs). 

Os autores extraíram as imagens aéreas do Google Maps, e os resultados 
apresentados foram: o processamento de baixo nível apresentou 63% de falsos 
negativos, 2% de falsos positivos e uma taxa de acerto de 67%, e o processamento de 
alto nível obteve 11% de falsos negativos, 38% de falsos positivos e uma taxa de acerto 
de 73%. Segundo os autores, um falso positivo é considerado um local que não é uma 
vaga de estacionamento, porém, pelo sistema é classificado como um local de 
estacionamento; ao inverso do falso negativo que é uma vaga de estacionamento não 
encontrada pelo sistema. 
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3. MÉTODO PROPOSTO 

A modelagem do novo algoritmo tem como base as etapas de um sistema de 
visão computacional para identificação de áreas de estacionamento, conforme descrito 
na Figura 1 deste documento. 

Para a criação desse novo modelo composto foram utilizadas técnicas de visão 
computacional, e duas abordagens de autores distintos descritas ao longo do capítulo 2. 
É adotada a técnica de identificação de veículos estacionados proveniente do trabalho 
“Parking Lot Analysis and Visualization from Aerial Images”, e do trabalho “Self-
Supervised Aerial Image Analysis for Extracting Parking Lot Structure “ é adotada a 
técnica de identificação de vagas sem veículos estacionados por meio de suas marcações 
de estacionamento. Estas duas técnicas utilizadas em conjunto são capazes de se 
completar e aumentar a taxa de acerto do algoritmo, identificando vagas com ou sem 
veículos estacionados. 

Existem vários problemas encontrados pelos trabalhos relacionados no 
processamento para encontrar parques de estacionamento. Dentre os principais 
problemas, é possível destacar as imagens de baixa resolução das quais dificultam no 
processo de identificação das vagas individuais de estacionamento. Problemas de 
iluminação também interferem no processo de identificação, como por exemplo 
sombras de edifícios sobre o parque de estacionamento. A vegetação não intensa pode 
ser confundida com veículos, assim como a quantidade de edifícios com o mesmo tom 
de cinza do asfalto da área de estacionamento. As ruas próximas ao parque de 
estacionamento podem ser identificadas como o próprio parque ou extensão dele, por 
conter asfalto e carros. Marcações utilizadas no trânsito, como por exemplo faixas de 
pedestres, podem interferir na identificação das marcações de vagas de estacionamento. 
Todos estes problemas estão representados na Figura 12. 

 

 

Figura 12 - Representação das dificuldades encontradas na imagem de entrada: vegetação, 
marcações no asfalto, ruas e prédios em tom de cinza parecidos. 

 

Para minimizar os problemas descritos para identificação das vagas individuais 
de estacionamento, o parque de estacionamento na abordagem do presente trabalho é 
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composto por conjuntos de vagas individuais de estacionamento alinhadas e ruas que 
complementam esses conjuntos para a circulação dos veículos dentro deste parque. 

Segundo o estudo realizado pela empresa de estacionamento Brasil Park (2013) 
na cidade de São Paulo, os tamanhos de vagas individuais de estacionamento se 
dividem em três categorias, sendo a categoria pequena com 2,10 metros de largura por 
4,20 de comprimento, média com 2,20 x 4,70 metros e grande com 2,50 x 5,50 metros. 
Com base nesse estudo, para o sistema desenvolvido, as vagas são definidas com 
tamanho médio de 2,30 x 5,00 metros. Estes dados serão utilizados nas buscas por 
carros estacionados e por vagas sem carros descritas no item 3.4 e 3.5 do presente 
trabalho. A representação de um bloco de estacionamento é descrito na Figura 13. 

 

 
Figura 13 – Representação de um bloco de vagas de estacionamento. 

 

A resolução das imagens utilizadas no presente trabalho é de 7 pixels por metro. 
As imagens para execução do algoritmo são imagens aéreas de 1000 x 1000 pixels, 
conforme representado na Figura 14, 15 e 16. 
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Figura 14 – Exemplo da primeira imagem de entrada. 

 

 
Figura 15 – Exemplo da segunda imagem de entrada. 
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Figura 16 – Exemplo da terceira imagem de entrada. 

 

Como todo sistema de visão computacional, a primeira etapa é a de aquisição da 
imagem, onde o sistema deve obter a imagem em formato digital para o processamento. 

A segunda etapa é composta de duas tarefas que trabalham em conjunto para a 
identificação do parque de estacionamento. A primeira etapa consiste na identificação 
dos carros estacionados neste parque de estacionamento, complementada por uma 
segunda etapa executada paralelamente, responsável em identificar as marcações de 
vagas de estacionamento. Ambas as etapas selecionam pontos candidatos que estejam 
dentro da área de asfalto, identificada pelo algoritmo a partir da imagem de entrada. 
Para isto são utilizadas as técnicas de visão computacional, tais como, operações 
morfológicas, segmentações e filtragens, que estão melhores descritos nos tópicos 3.1, 
3.2 e 3.3 deste capítulo. 

Por último, tem-se a etapa de representação do conhecimento e tomada de 
decisão por meio do conhecimento adquirido e contextualizado pelo sistema. Nesta 
etapa serão trabalhadas duas abordagens para verificar a melhor taxa de acerto, 
conforme itens 3.4 e 3.5 do capítulo 3. As abordagens consistem nas validações dos 
carros estacionados e das marcações das vagas sem carros estacionados, ambos em 
conjunto com as áreas de asfalto identificadas. O algoritmo seleciona somente os pontos 
candidatos de carros estacionados e vagas sem carros que estejam dentro da área de 
asfalto identificada. Logo após a validação de pontos candidatos e áreas de asfalto, o 
algoritmo monta apenas uma lista com todos os pontos, e a partir desta lista, são 
selecionados somente os pontos mais próximos entre si, conforme descrito no item 3.6 
deste capítulo. 

As buscas por locais de estacionamento, dentro de um parque de 
estacionamento, são executadas de duas formas paralelas: vagas que contenham 
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veículos e vagas sem veículos estacionados. As áreas obtidas em comum com o 
resultado das duas buscas são identificadas como áreas candidatas. Com essa nova 
abordagem a Figura 17 é derivada da Figura 1. 

 

 
Figura 17 - Representação do processamento proposto para identificação de áreas de 

estacionamento. 

 

3.1. Pré-processamento para identificação de veículos estacionados 

O ponto de partida é a etapa de pré-processamento para identificação de carros 
estacionados, que pode ser um ponto identificado de maneira correta ou qualquer outro 
objeto no parque de estacionamento identificado de forma incorreta. 

Essa ideia foi baseada nos modelos descritos de Wang e Hanson (1998) e por 
Seo, Ratliff e Urmson (2009), onde ambos identificam carros estacionados para 
posterior montagem do parque de estacionamento. 

Para a escolha do melhor método de pré-processamento para identificação de 
veículos estacionados, foram realizados testes com a imagem de entrada, onde foram 
aplicados os filtros em combinação com operações morfológicas, de forma empírica, e 
selecionados os melhores resultados. 

As características da imagem de entrada, tais como resolução, tamanho da 
imagem, a quantidade de pixels por metro, se alterados, influenciam no resultado final 
do processamento. 

O método que apresentou o melhor resultado foi a aplicação de uma abertura 
com elemento estruturante quadrado no tamanho de 5x5 seguido de uma binarização 
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com limiar no valor de 200. Todos os testes executados e o resultado final estão 
descritos no capítulo 4. 

 

3.2. Pré-processamento para identificação das marcações de vagas de 
estacionamento 

O pré-processamento para identificação das marcações de vagas de 
estacionamento é utilizado paralelamente ao pré-processamento para identificação 
veículos estacionados. Portanto utiliza-se a mesma imagem de entrada, conforme 
demonstrado na Figura 14, e esta etapa foi baseada no modelo de Seo, Ratliff e Urmson 
(2009), onde o algoritmo localiza as faixas para posteriormente montar o parque de 
estacionamento por completo. 

O método escolhido para identificação de bordas foi o Canny (CANNY, 1986) 
por apresentar resultados com menos pontos falsos positivos que o Sobel (GONZALEZ 
e WOODS, 2010). Com a redução destes falsos positivos, a etapa posterior, de 
reconhecimento de vagas por meio das bordas identificadas, resulta no aumento da taxa 
de acerto. Para a seleção do método para detecção de bordas, assim como na detecção 
de manchas, utilizou-se várias combinações com operações morfológicas para obtenção 
dos melhores resultados. 

O melhor resultado foi obtido ao se aplicar apenas o Canny com limiar mínimo 
de 200 e máximo de 300 e os testes executados estão descritos no capítulo 4 deste 
documento. 

 

3.3. Identificação de áreas de asfalto 

A identificação de áreas de asfalto pode auxiliar na definição de uma vaga de 
estacionamento. Esta etapa é executada em conjunto com a busca por veículos 
estacionados e a busca por marcações de vagas de estacionamento. Ao encontrar uma 
vaga de estacionamento ou um carro estacionado, e se este ponto for um falso positivo, 
ou estiver em um local que não corresponda a um estacionamento, esta etapa auxilia 
nesta definição. Isso acontece, por causa da verificação se este ponto está ou não dentro 
da área de asfalto identificada. Com essa validação o algoritmo irá aumentar a taxa de 
acerto descartando pontos identificados fora da área de asfalto, o que não seria um carro 
estacionado ou uma vaga de estacionamento. 

Para obter as áreas de asfalto, foi utilizada a técnica de binarização, ou seja, dado 
um valor de corte, os valores que estiverem acima deste valor assumem o valor máximo 
de intensidade e os valores que estiverem abaixo assumem o valor zero. (SZELISKI, 
2011). 

Para a seleção do método para detecção de áreas de asfalto foram utilizadas 
várias combinações, escolhidas empiricamente, utilizando as operações morfológicas. 

A técnica que apresentou melhor resultado para identificação de áreas de asfalto 
foi a aplicação do filtro da média com a máscara de 75x75 seguida de uma binarização 
com limiar de 120 e os testes estão descritos no capítulo 4. 
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3.4. Identificação de carros estacionados 

A busca por carros nas possíveis áreas de estacionamento de uma determinada 
imagem depende da execução da etapa de pré-processamento, descrita no item 3.1 desse 
trabalho como identificação de manchas da imagem, que pode ser qualquer objeto na 
imagem, e que nesta etapa será selecionado ou não como um ponto candidato a ser um 
veículo estacionado. 

Com base nesta proposta, é elaborada então a busca por vizinhança na imagem 
(GONZALEZ e WOODS, 2010), já que as mesmas aparecem com poucos pontos falsos 
positivos e as pequenas manchas que se encontram perto umas das outras são possíveis 
manchas que correspondem a veículos estacionados. 

O processo de abertura com elemento estruturante quadrado de tamanho 5x5 
seguido de uma binarização com limiar no valor de 200, executada no tópico 3.1, faz 
com que as manchas que representam veículos estacionados diminuam de tamanho, 
ficando aproximadamente com o tamanho de 5x5 pixels. 

Portanto, para a realização da busca desta vizinhança, dado o ponto central, o 
algoritmo procura por 5 pixels vizinhos que representam a mancha, ou seja, 2 pixels 
para a direita, 2 para a esquerda e o pixel central com valores iguais a 255, ou seja 
branco. Após a localização destes pontos, o algoritmo procura pelo fim da mancha de 
carro, o que significa que no máximo na posição 5 à esquerda e 5 à direita, não deve 
existir mais o veículo, o valor do pixel deve corresponder ao mínimo de intensidade, ou 
seja, devem ser pretos. Este processo de busca está ilustrado na Figura 18. 

 

 
Figura 18 – Representação da busca por carros estacionados. 

Este processo de busca é realizado horizontalmente e verticalmente, e somente 
os pontos que atenderem as duas buscas são selecionados como pontos candidatos. 
Desta forma, a busca serve para carros que estão estacionados em qualquer posição ou 
ângulo dentro do parque de estacionamento. 

A partir da lista de pontos selecionados, o algoritmo faz a última classificação, 
que consiste em verificar se o ponto está dentro ou fora da área de asfalto. Se o ponto 
estiver dentro de uma área de asfalto, é um ponto candidato, caso contrário o ponto é 
desprezado. Esse procedimento diminui os falsos positivos, pois garante que um ponto 
que representa um carro esteja necessariamente dentro de uma área de asfalto. O 
fluxograma que explica esse processo está descrito na Figura 19. 

 



36 
 

 
Figura 19 – Fluxograma da busca por carros estacionados. 

 

Partindo das imagens 14, 15 e 16, os resultados obtidos com o processamento 
desta busca ficam descritos nas Figuras 20, 21 e 22. 
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Figura 20 – Resultado da busca por veículos estacionados partindo da primeira imagem de 

entrada. 

 

 
Figura 21 – Resultado da busca por veículos estacionados partindo da segunda imagem de 

entrada. 
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Figura 22 – Resultado da busca por veículos estacionados partindo da terceira imagem de 

entrada. 

 

3.5. Identificação de vagas sem carros 

A execução da busca por vagas é semelhante a busca por carros estacionados. 
Da mesma forma, essa busca depende da etapa de pré-processamento de identificação 
de bordas da imagem, onde essas bordas serão avaliadas e selecionadas ou não como 
marcação de vagas de estacionamento conforme item 3.2 do presente trabalho. 

A partir desta premissa, é iniciada a busca por vagas sem veículos estacionados 
onde são extraídas do chão do estacionamento as linhas pertencentes a marcação das 
vagas, e executada a busca por estas linhas, conforme a modelagem de Seo, Ratliff e 
Urmson (2009). Como premissas citadas por estes autores, as vagas de carros são 
estruturas retilíneas feitas pelos marcadores das vagas de estacionamento. 

A busca utiliza os parâmetros de uma vizinhança horizontal de 21 pixels de 
pretos, sendo 10 pixels para direita, 10 pixels para esquerda e um pixel central, seguida 
de uma vizinhança horizontal de 3 pixels brancos, onde basta que apenas um destes 
pixels estejam preenchidos com a cor branca, o que representa a borda da marcação da 
vaga de estacionamento. Os 21 pixels que estão no centro representam o interior da 
marcação da vaga de estacionamento. Este processo é ilustrado na Figura 23. Essa busca 
independe das posições e ângulo das marcações de vagas de estacionamento, isso 
acontece porque a análise é feita linha a linha da imagem. 
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Figura 23 – Representação da busca por vagas de estacionamento. 

 

Assim como na busca por carros estacionados, o mesmo procedimento é 
realizado para vagas encontradas na vertical, e se o mesmo ponto for encontrado o 
ponto é selecionado candidato, caso contrário desprezado. Essa funcionalidade termina, 
quando é verificado se todos estes pontos candidatos estão dentro da área de asfalto. 
Caso os pontos não estejam na região de asfalto, os mesmos são desprezados. O 
fluxograma que explica esse processo está descrito na Figura 24. 

 

 
Figura 24 – Fluxograma da busca por vagas de estacionamento. 
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Partindo das imagens 14, 15 e 16, os resultados obtidos com o processamento 
desta busca ficam descritos nas Figuras 25, 26 e 27. 

 

 
Figura 25 – Resultado da busca por vagas de estacionamento partindo da primeira 

imagem de entrada. 
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Figura 26 – Resultado da busca por vagas de estacionamento partindo da segunda imagem 

de entrada. 

 

 
Figura 27 – Resultado da busca por vagas de estacionamento partindo da terceira imagem 

de entrada. 

 



42 
 

3.6. Identificação do parque de estacionamento 

É montada, nesta etapa, uma lista final de pontos candidatos, proveniente da 
busca por carros estacionados e da busca por marcações de vagas de estacionamento. 

Para a montagem desta lista é feita a seguinte verificação: somente é selecionado 
um determinado ponto se ele estiver num raio de 100 pixels de distância de pelo menos 
3 pontos vizinhos próximos, caso contrário este ponto não faz parte do parque de 
estacionamento e é desprezado. Esse procedimento pode ser ilustrado na Figura 28. 

 

 
Figura 28 – Representação da busca por pontos próximos. 

 

Este procedimento é utilizado para a remoção de pontos identificados de forma 
incorreta, pois um ponto identificado como carro estacionado ou vaga está sempre 
próximo de outro ponto. 

Depois da lista montada, são eleitos os pontos mais externos desta lista, para que 
seja montada a área do parque de estacionamento, e é feito o desenho desta área, 
conforme apresentado na Figura 29. 
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Figura 29 – Apresentação do resultado final do algoritmo: identificação do parque de 

estacionamento. 
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4. ANÁLISE DE PARÂMETROS DO PRÉ-PROCESSAMENTO 

Este capítulo descreve os testes realizados para a escolha do método para pré-
processamento. Os testes realizados nesta seção, busca a maior taxa de acerto da área do 
parque de estacionamento nas buscas posteriores, e por fim, na busca final e seus 
resultados ficam aqui registrados. 

 

4.1. Análise de parâmetros: pré-processamento para identificação de 
veículos estacionados 

A primeira técnica utilizada, que apresentou resultado na identificação de 
veículos estacionados foi a aplicação de uma abertura com elemento estruturante 
quadrado de tamanho 3x3, seguida de uma binarização com limiar no valor de 150. 
Posteriormente, após a execução de outros testes, esta técnica foi desprezada por 
apresentar muitos pontos identificados como falsos positivos e difícil localização dos 
veículos, conforme apresentado na Figura 30. 

Nesta técnica quanto maiores os parâmetros do elemento estruturante da abertura, mais 
borrada fica a imagem, tornando difícil a identificação dos veículos estacionados na 
etapa posterior. Foram testados os elementos estruturantes quadrados de tamanho 5x5, 
15x15 e 21x21 e todos foram desprezados pelo mesmo motivo, pois quanto maior o 
elemento estruturante mais borrada fica a imagem. 

 

 
Figura 30 – Identificação das manchas na imagem: Abertura com elemento estruturante 

quadrado 3x3 seguida de binarização de 150. 
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Outra técnica utilizada foi apenas uma binarização com limiar no valor de 150. 
Apesar de nas áreas de asfalto da imagem este método ter apresentado menos pontos 
falsos positivos que a abertura seguida de binarização, nas áreas sem asfalto apresentou 
pontos falsos positivos, conforme Figura 31. 

Ao aplicar este método, notou-se que quanto menor o valor do limiar mais clara 
fica a imagem com poucos pontos que representam carros estacionados. Quando o 
limiar é mais alto que 150 a imagem fica escura e os pontos que representam carros 
estacionados desaparecem. Os valores de limiares testados nesta etapa foram 50, 100, 
150 e 200, e o que obteve melhores resultados na busca por veículos estacionados, 
executada depois desta etapa foi a binarização com o limiar de 150. 

 

 
Figura 31 – Identificação das manchas na imagem: Binarização de 150. 

 

Nos testes para encontrar o melhor método para identificação de veículos, 
aplicou-se uma média com máscara quadrada de tamanho 3x3, seguido de uma 
binarização com limiar de 150. Este método foi desprezado, por apresentar muitos 
falsos positivos quando existem áreas de edifícios ao redor do estacionamento. Porém 
este método avança na diminuição de destes falsos positivos identificados nas áreas 
cores em tom preto na imagem, conforme Figura 32. 

Foram executados testes com a média de elementos estruturantes quadrados nos 
valores de 5x5, 15x15, 21x21 e 51x51, porém assim como nos testes com abertura as 
demais máscaras prejudicaram a identificação dos pontos que seriam veículos 
estacionados, por borrar demais estes pontos e aumentar seu tamanho quando a máscara 
aumenta. 
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Figura 32 – Identificação das manchas na imagem: Média com máscara 3x3 seguida de 

binarização de 150. 

 

Em busca de um processo para obter a melhor imagem para identificação dos 
veículos, são testados os métodos que se baseiam na operação morfológica de dilatação. 
O primeiro teste proposto é baseado em uma dilatação com elemento estruturante 
quadrado de tamanho 3x3 seguido de uma binarização com limiar de 100, porém a 
imagem resultante ficou muito clara e apresenta muitos pontos considerados falsos 
positivos e sem destacar a área do estacionamento. Em seguida propõe-se uma dilatação 
com elemento estruturante quadrado de tamanho 3x3 seguido de uma binarização com 
limiar no valor de 150, o que resulta em uma imagem com muitos falsos positivos e 
com destaque em áreas não interessante como edifícios ao redor do parque de 
estacionamento. O último teste feito com a operação de dilatação foi com elemento 
estruturante quadrado de tamanho 5x5 seguido de uma binarização 150, apresentando 
menos pontos falsos positivos, mas com os mesmos problemas da dilatação de 3x3 
seguida de binarização de 150. Todos esses três testes estão representados nas Figuras 
33, 34 e 35. Assim como nos demais testes, quanto menor o limiar utilizado na 
binarização mais clara fica a imagem e perde-se as manchas correspondente a carros 
estacionados. Por outro lado, quando mais maior o valor da binarização, mais escura 
fica a imagem e os veículos estacionados se confundem com objetos de pixels de alta 
intensidade na imagem. Todos os testes executados com a dilatação tiveram resultados 
inferiores na busca por veículos estacionados do que método escolhido apresentado 
neste tópico. 
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Figura 33 – Identificação das manchas na imagem: Dilatação com elemento estruturante 

quadrado 3x3 seguida de binarização 100. 

 

 
Figura 34 – Identificação das manchas na imagem: Dilatação com elemento estruturante 

quadrado 3x3 seguida de binarização 150. 
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Figura 35 – Identificação das manchas na imagem: Dilatação com elemento estruturante 

quadrado 5x5 seguida de binarização 150. 

 

Para obter resultados diferentes da dilatação, foram testados quatro métodos com 
base na operação de erosão. O primeiro método foi a erosão de elemento estruturante 
quadrado de tamanho 3x3 seguida de uma binarização com limiar de 100, e o segundo 
método foi a erosão com elemento estruturante quadrado de 3x3 seguida de uma 
binarização com limiar de 150. Os dois primeiros métodos testados apresentam 
problemas com pontos falsos positivos encontrados, sendo o segundo método o que 
apresentou menos pontos falsos positivos. O terceiro método foi uma erosão com 
elemento estruturante quadrado de 5x5 seguida de uma binarização com limiar no valor 
de 150, porém esse método uniu os pontos que deveriam ser vários carros em apenas 
uma mancha dificultando a busca por veículos estacionados. Por fim, o quarto método, 
foi uma erosão com elemento estruturante quadrado de 21x21 seguida de uma 
binarização com limiar de 150, porém não foram identificados os veículos, apenas parte 
do asfalto. Percebeu-se então, que quanto maior o elemento estruturante da erosão maior 
o risco de unir pontos que não devem ser unidos e que quanto maior o limiar utilizado 
na binarização menor o número de falsos positivos encontrados. Todos esses quatro 
resultados descritos foram descartados por apresentarem deficiências na busca por 
veículos estacionados e estão apresentados nas Figuras 36, 37, 38 e 39. 
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Figura 36 – Identificação das manchas na imagem: Erosão com elemento estruturante 

quadrado 3x3 seguida de binarização 100. 

 

 

Figura 37 – Identificação das manchas na imagem: Erosão com elemento estruturante 
quadrado 3x3 seguida de binarização 150. 
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Figura 38 – Identificação das manchas na imagem: Erosão com elemento estruturante 
quadrado 5x5 seguida de binarização 150. 

 

 

Figura 39 – Identificação das manchas na imagem: Erosão com elemento estruturante 
quadrado 21x21 seguida de binarização 150. 
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Foram ainda testados mais três métodos baseados na operação de fechamento. O 
primeiro consiste na aplicação de um fechamento com elemento estruturante quadrado 
de tamanho 3x3 seguido de uma binarização com limiar de 150 e o segundo método foi 
um fechamento com o elemento estruturante quadrado de 5x5 seguido de uma 
binarização no valor de 150. Ambos os métodos, apresentaram muitos pontos falsos 
positivos e identificaram áreas que não são de interesse do algoritmo, tais como, ruas, 
prédios e vegetação, isso prejudicou a etapa de busca por veículos estacionados. O 
terceiro método foi um fechamento de elemento estruturante quadrado de 5x5 seguida 
de uma binarização com limiar de 200, sendo que este último método identificou 
somente a área de estacionamento, porém dentro da área de estacionamento apresentou 
muitos pontos falsos positivos e dificuldade na identificação dos veículos. Notou-se que 
quanto maior o fechamento mais distorcidos ficaram os elementos da imagem e quanto 
maior o valor do limiar da binarização mais detalhes da imagem foram perdidos. Estes 
resultados são apresentados nas Figuras 40, 41 e 42. 

 

 
Figura 40 – Identificação das manchas na imagem: Fechamento com elemento 

estruturante quadrado 3x3 seguido de binarização 150. 
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Figura 41 – Identificação das manchas na imagem: Fechamento com elemento 

estruturante quadrado 5x5 seguido de binarização 150. 

 

 
Figura 42 – Identificação das manchas na imagem: Fechamento com elemento 

estruturante quadrado 5x5 seguido de binarização 200. 
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 Foram testados mais métodos com diferentes tamanhos de elementos 
estruturantes, mas foram apresentadas neste tópico somente os melhores resultados de 
imagens obtidas. 

 Sendo assim, o método que apresentou o melhor resultado foi a aplicação de 
uma abertura com elemento estruturante quadrado no tamanho de 5x5 seguido de uma 
binarização com limiar no valor de 200. Neste caso o resultado apresentou menos 
pontos falsos positivos na imagem, desprezando as áreas que não são interessantes, tais 
como edifícios, vegetação e pontos de asfalto que não contenham carros, e os carros 
estacionados ficaram em destaque na imagem, mesmo sendo pequenos pontos, o que 
facilita e aumenta a taxa de acerto para a etapa de busca de veículos estacionados, 
conforme demonstra Figura 43. 

 

 
Figura 43 – Resultado da identificação de manchas no parque de estacionamento. 

Abertura com elemento estruturante quadrado no tamanho de 5x5 seguido de uma 
binarização com limiar no valor de 200.  

 

No pré-processamento para identificação de veículos estacionados, notou-se que 
quanto maiores os elementos estruturantes das operações realizadas neste tópico, maior 
o impacto nas formas e tamanho dos veículos o que atrapalha a busca da etapa seguinte. 
A binarização com limiares muitos altos atrapalha a identificação, pois a imagem 
resultante fica escura demais e os veículos não são identificados corretamente, por outro 
lado, com limiares baixos as áreas de estacionamento tendem a ficar maiores e os 
veículos não são identificados corretamente, pois tendem a desaparecer da imagem. 
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4.2. Análise de parâmetros: pré-processamento para identificação das 
marcações de vagas de estacionamento 

O primeiro teste utilizou a técnica de abertura com elemento estruturante 
quadrado de tamanho 5x5 seguida da aplicação de Canny (1986) com limiar mínimo de 
240 e máximo de 245. Os problemas encontrados nesta técnica foram a presença de 
muitos pontos que atrapalham a identificação da marcação das vagas, presença de falsos 
positivos e identificação de bordas de locais que não são pertencentes ao parque de 
estacionamento, o que atrapalha na etapa de busca por vagas individuais de 
estacionamento. O resultado desta técnica está demonstrado na Figura 44. Foi testado 
também a abertura com elemento estruturante de tamanho 3x3, 15x15, 21x21 seguido 
de Canny com limiar mínimo de 240 e máximo de 245, e quanto maior a abertura mais 
distorcidas ficavam as bordas e quanto menor o elemento estruturante mais fina e de 
difícil detecção ficaram as bordas. 

 

 
Figura 44 – Identificação das bordas na imagem: Abertura com elemento estruturante 

quadrado 5x5, seguida de um Canny 240x245.  

 

Outro método utilizado foi a aplicação somente do Canny, na primeira tentativa 
com limiar mínimo de 240 e limiar máximo de 245 e na segunda tentativa de 280 e 285. 
Porém, nessas tentativas o problema do aparecimento de pontos que atrapalham a 
identificação da marcação das vagas e a presença de falsos positivos na imagem piorou, 
diminuindo a taxa de acerto da identificação de vagas na busca por marcação de vagas, 
e estas tentativas foram descartadas, conforme apresentado nas Figuras 45 e 46. Quanto 
menor a distância do limiar mínimo e máximo de Canny, menor o número de falsos 
positivos. Além disso, foram testadas diversas faixas de limiares para Canny desde 0 a 
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255 e os melhores resultados utilizaram a faixa entre 200 e 300 como limiares mínimos 
e máximos. 

 
Figura 45 – Identificação das bordas na imagem: Aplicação de Canny 240x245. 

 

 

Figura 46 – Identificação das bordas na imagem: Aplicação de Canny 280x285.  
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O terceiro método testado para identificação de bordas foi a aplicação de uma 
dilatação com elemento estruturante quadrado de tamanho 5x5 seguida de uma 
aplicação de Canny com limiar mínimo de 240 e máximo de 245. A vantagem obtida foi 
a diminuição dos pontos que atrapalham na identificação da marcação das vagas, porém 
o problema encontrado foi a deformação ou diminuição das bordas detectadas, o que 
prejudica a busca posterior que é feita com base em parâmetros do tamanho das vagas 
dos veículos, por esse motivo este teste foi descartado. O resultado do teste pode ser 
observado na Figura 47. Foi testado também a dilatação com elemento estruturante de 
tamanho 3x3, 15x15, 21x21 seguido de Canny com limiar mínimo de 240 e máximo de 
245, e quanto maior a dilatação maiores ficavam as bordas e tornava difícil a detecção 
ficaram as bordas. 

 

 
Figura 47 – Identificação das bordas na imagem: Dilatação com elemento estruturante 

quadrado 5x5, seguida de um Canny 240x245.  

 

Em busca das bordas da imagem, foi testada ainda a aplicação de um 
fechamento com elemento estruturante quadrado de 5x5 seguido da aplicação de Canny 
com limiar mínimo e máximo 240 e 245, respectivamente. Os problemas dos pontos que 
atrapalham na identificação da marcação das vagas, falsos positivos e identificação de 
áreas não interessantes ao algoritmo permaneceram, e o método foi descartado, por 
diminuir a taxa de acerto da busca por marcações de vagas. A Figura 48 descreve este 
método. Como nos demais testes, foram utilizados os elementos estruturantes 15x15 e 
21x21, porém quanto maiores as máscaras mais distorcidos ficaram os resultados. 
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Figura 48 – Identificação das bordas na imagem: Fechamento com elemento estruturante 

quadrado 5x5, seguida de um Canny 240x245.  

 

Um dos melhores resultados foi o resultado da aplicação de uma dilatação de 
elemento estruturante quadrado de tamanho 5x5, seguida da aplicação de Canny com 
limiar mínimo de 280 e limiar máximo de 285, porém ainda apresentou falsos positivos 
e identificou objetos fora da área de estacionamento, mas em menor quantidade, 
facilitando a busca posterior e aumentando a taxa de acerto. Porém este método foi 
descartado e está apresentado na Figura 49. 
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Figura 49 – Identificação das bordas na imagem: Dilatação com elemento estruturante 

quadrado 5x5, seguida de um Canny 280x285.  

 

O melhor resultado foi obtido ao se aplicar apenas o Canny com limiar mínimo 
de 200 e máximo de 300. Esse processo reduziu o número de pontos que atrapalhavam 
na identificação das marcações das vagas de estacionamento, os falsos positivos e os 
objetos fora da área de estacionamento. Dentre os testes executados foi o que obteve 
maior taxa de acerto na busca por marcações de vagas de estacionamento. Este método 
está apresentado na Figura 50. 
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Figura 50 – Resultado da identificação de bordas no parque de estacionamento. Canny 

com limiar mínimo de 200 e máximo de 300. 

 

Nestes testes, reparou-se que as operações de abertura, fechamento e dilatação 
juntamente com Canny reduziram o número de pontos que atrapalham na identificação 
de vagas, porém a utilização somente do Canny resultou em uma taxa de acerto maior 
na etapa de busca por marcações de veículos, por realçar mais as bordas. 

 

4.3. Análise de parâmetros: identificação das áreas de asfalto 

A primeira técnica testada foi baseada na aplicação da operação morfológica de 
abertura. Com essa abordagem foram testados três métodos, sendo a aplicação de uma 
abertura com elemento estruturante quadrado de tamanho 15x15 seguida de uma 
binarização com limiar de 150, aplicação de abertura com elemento estruturante 
quadrado de 21x21 com uma binarização de com limiar de 100 e uma abertura com 
elemento estruturante quadrado de 21x21 com binarização de 150. O problema 
encontrado nessa técnica foi a redução da área de asfalto, diminuindo o tamanho do 
parque de estacionamento, o que pode atrapalhar na busca por pontos candidatos que 
estejam dentro ou fora da área de asfalto do parque. Os resultados estão apresentados 
nas Figuras 51, 52 e 53. Os elementos estruturantes 5x5 e 21x21 também foram 
testados, porém o primeiro diminuiu a área de asfalto e o segundo aumentou a área de 
asfalto o que prejudicou a busca posterior. Também foram testados os limiares de 
binarização 50 e 200, porém distorceram a identificação do asfalto, tendo como a 
melhor faixa de utilização 100 e 150. 
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Figura 51 – Identificação das áreas de asfalto: Abertura com elemento estruturante 

quadrado 15x15 seguida de binarização de 150. 

 

 

Figura 52 – Identificação das áreas de asfalto: Abertura com elemento estruturante 
quadrado 21x21 seguida de binarização 100. 
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Figura 53 – Identificação das áreas de asfalto: Abertura com elemento estruturante 
quadrado 21x21 seguida de binarização 150. 

 

Outra técnica utilizada foi a baseada na erosão e foram testadas as seguintes 
combinações: a aplicação de uma erosão de elemento estruturante quadrado de tamanho 
15x15 seguida de uma binarização no valor de 150 e a aplicação de erosão com 
elemento estruturante quadrado de 21x21 seguida de uma binarização com limiar no 
valor de 150. Assim como nos testes da abertura, esse método diminuiu a área de 
asfalto, e ainda apresentou deformação nas bordas do asfalto, prejudicando a próxima 
etapa de seleção dos pontos candidatos, conforme apresentado nas Figuras 54 e 55. 
Foram testadas erosões com elemento estruturante 5x5, porém a área de asfalto 
identificada ficou muito menor do que a área de asfalto real e prejudicou o resultado da 
busca posterior. 
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Figura 54 – Identificação das áreas de asfalto: Erosão com elemento estruturante 

quadrado 15x15 seguido de binarização 150. 

 

 

Figura 55 – Identificação das áreas de asfalto: Erosão com elemento estruturante 
quadrado 21x21 seguido de binarização 150. 



63 
 

A binarização foi utilizada em combinação com diversas técnicas, onde se 
destacou a técnica que aplica o filtro da média com a máscara quadrada de tamanho 
51x51 seguida de uma binarização no valor de 150, conforme o resultado é apresentado 
na Figura 56. Porém esta técnica e as demais técnicas demonstradas neste tópico, foram 
superadas pela aplicação do filtro da média com a máscara de 75x75 seguida de uma 
binarização com limiar de 120, apresentada na Figura 57. Estas duas últimas 
apresentaram melhores resultados porque a área de asfalto ficou o mais próximo 
possível do real e sem deformação, facilitando o trabalho de remoção dos falsos 
positivos da identificação de veículos estacionados ou de marcação de vagas de 
estacionamento, aumentando assim a taxa de acerto do algoritmo. Foram testadas ainda 
a média com as máscaras 5x5, 15x15 e 21x21, porém todas reduziram a área de asfalto e 
isso atrapalhou na busca posterior. 

 

 
Figura 56 – Identificação das áreas de asfalto: Média com máscara 51x51 seguido de 

binarização 150. 
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Figura 57 – Resultado da identificação da área de asfalto. Média com a máscara de 75x75 

seguida de uma binarização com limiar de 120. 

 

Notou-se com estes testes que a abertura e erosão identificaram as áreas de 
asfalto, porém esta área de asfalto identificada foi deformada. A aplicação do filtro da 
média resultou na identificação da área de asfalto o mais próximo do real. 

 



65 
 

4. RESULTADOS 

Após este estudo, os resultados preliminares mostram que o algoritmo composto 
proposto é capaz de realizar a busca por áreas de estacionamento, utilizando o conceito 
de busca por veículos estacionados, busca por marcação sem veículos estacionados e 
busca por áreas de asfalto. Estes três conceitos unidos faz com que o resultado final seja 
mais preciso eliminando os pontos falsos positivos e falsos negativos. 

A melhor configuração do pré-processamento para a identificação de um parque 
de estacionamento foi: 

• Para a busca de veículos estacionados foi aplicado uma abertura com 
elemento estruturante quadrado de tamanho 5x5 seguido de uma 
binarização com limiar no valor de 200. 

• A busca por marcação de vagas de estacionamento utilizou a aplicação de 
Canny com limiar mínimo de 200 e limiar máximo de 300. 

• O melhor método para a identificação de áreas de asfalto aplica o filtro 
da média com a máscara quadrada de 75x75 seguida de uma binarização 
com limiar no valor de 120. 

O algoritmo removeu os falsos positivos verificando se os pontos que 
identificam carros estacionados e marcação de vagas de estacionamento estão dentro 
das áreas de asfalto identificadas. Foi realizada uma última remoção de pontos falsos 
positivos utilizando a verificação de proximidade dos pontos, onde cada ponto deveria 
estar próximo de pelo menos mais três pontos num raio de 100 pixels. 

Foram quantificados os seguintes itens para a medição de acurácia do sistema: a 
taxa de acerto são todos os pontos que foram identificados corretamente dentro da área 
de estacionamento, a taxa de falsos positivos são os pontos que foram identificados fora 
da área de estacionamento e os falsos negativos são os pontos que deveriam ser 
identificados mas não foram. 

Foram comparados os resultados de processamento da seguinte forma: 
processamento de identificação do parque de estacionamento somente utilizando a 
modelagem de busca por carros estacionados, utilizando somente a modelagem de busca 
por vagas sem veículos e o modelo composto pelas duas abordagens. Com estes três 
métodos, os parâmetros do sistema e as regras de medição, foram testadas 30 imagens 
de alta resolução obtidas pelo sitio Satellite Imaging Corporation (2014). Com estas 30 
imagens foram analisados os pontos identificados e a montagem correta da área total do 
parque de estacionamento, conforme descrito na tabela 1 e tabela 2. 

 

Taxa de acertos dos pontos identificados 

Método 

Média Aproveitamento 

Taxa Acerto Taxa FP 
Busca por veículos estacionados dentro da área de 

asfalto 98% 2% 

Busca por vagas sem veículos dentro da área de asfalto 89% 11% 

Processo composto 90% 10% 

Tabela 1 – Tabela comparativa da taxa de acerto da identificação dos pontos que 
correspondem à áreas de estacionamento. 
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Taxa de acertos das áreas identificados 

Método 

Média de Aproveitamento 

Taxa Acerto Taxa FP Taxa FN 
Busca por veículos estacionados dentro da 

área de asfalto 75% 5% 25% 
Busca por vagas sem veículos dentro da área 

de asfalto 49% 1% 51% 

Processo composto 85% 4% 15% 

Tabela 2 – Tabela comparativa da taxa de acerto da identificação da área que 
correspondem ao parque de estacionamento. 

 

As Figuras 58, 59 e 60 apresentam o resultado final do processamento 
provenientes das imagens 14, 15 e 16. 

 

 
Figura 58 – Resultado da final do processamento partindo da primeira imagem de 

entrada. 
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Figura 59 – Resultado da final do processamento partindo da segunda imagem de entrada. 

 

 
Figura 60 – Resultado da final do processamento partindo da terceira imagem de entrada. 
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A etapa crítica do processo é a fase de identificação de áreas de asfalto que 
ocorre em conjunto com a busca por veículos estacionados ou buscar por vagas de 
estacionamento. Um fator que pode influenciar no resultado final é uma área 
identificada incorretamente como área de asfalto, o que pode identificar incorretamente 
pontos falsos ou deixar de identificar pontos corretamente. Por isso esses parâmetros 
são os mais precisos possíveis conforme descritos no capítulo 4. 

A identificação de pontos teve um maior acerto utilizando o método para de 
busca para identificação de carros estacionados com a taxa de acerto média de 98% e 
com falso positivo médio de 2%. Porém o desafio do algoritmo é a identificação da área 
de todo o parque de estacionamento e o modelo composto pela identificação de carros 
estacionados e identificação de vagas sem veículos teve o melhor aproveitamento com 
85% de média de acerto e uma taxa de falso positivo média de 15%. Esse 
processamento foi realizado com imagens de alta resolução, sem muita inclinação. Deve 
evitar imagens com características diferentes, pois o sistema é todo parametrizado desde 
a imagem de entrada, passando por todas as etapas de seu processamento, até o 
resultado final. Portanto imagens de alta resolução preservam dados importantes nas 
imagens para este tipo de identificação. 
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5. CONCLUSÃO 

O objetivo principal do trabalho foi analisar diferentes algoritmos para 
reconhecimento de áreas de estacionamento, e selecionar suas melhores práticas para 
aplicação em um algoritmo composto para identificação destas áreas. 

Embora os trabalhos relacionados tenham abordado essa área, o processamento 
permanece sem maiores detalhes, o que se busca neste trabalho. 

Apesar da busca pela confiabilidade o sistema encontrou problemas com as 
diversas situações, como presença de edifícios com janelas alinhadas, telhados com 
objetos repetitivos em contraste, vegetação, congestionamento em avenidas largas que 
parecem áreas de estacionamento, presença de fumaças ou neblinas, entre outros. 

Portanto, em imagens de alta resolução, mesma escala e ligeiramente inclinadas 
o sistema se comporta normalmente e sua taxa de acerto é de 85%. Os parâmetros de 
entrada e as características das imagens foram importantes para obter a taxa de acerto de 
85%. 

O principal desafio foi identificar de parques de estacionamento e a eliminar os 
falsos negativos e positivos, aumentando a taxa de acerto do sistema. 

Em termos gerais o algoritmo é capaz de reconhecer áreas de estacionamento em 
imagens de alta resolução com um aproveitamento de 85%, sem utilizar aprendizado 
supervisionado. A vantagem do algoritmo não ser supervisionado é que o sistema 
necessita apenas de uma imagem de entrada, além de não se gastar tempo de 
processamento com treinamento. 

O sistema proposto neste trabalho pode ser melhorado nos seguintes aspectos: 
construção de um sistema em tempo real que possa auxiliar o motorista a encontrar um 
estacionamento próximo ao local onde o motorista está por meio de imagens aéras; 
sistema de contagem para verificar quantos carros cabem em um determinado parque de 
estacionamento; e o cálculo de áreas de parques de estacionamento para identificação de 
órgãos públicos. 
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