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RESUMO 

Com o intuito de melhor utilizar os recursos da informática para auxiliar, com 

funções repetitivas, e que possam trazer prejuízos, seja pela não aplicação de regras ou 

mesmo de forma inadequada, optou-se em automatizar o processo de reconhecimento e 

validação de cédulas de dinheiro.  

Trata-se de um algoritmo de processamento de imagem que é capaz de 

identificar cédulas de dinheiro verdadeiras além de fornecer a informação quanto aos 

testes realizados. 

 O processo de verificação tem início a partir da solicitação do usuário, assim, o 

sistema aplica filtros para destacar cores características, formas e disposições das 

gravuras. Com este processo concluído, ele segmentará a cédula de forma a aplicar sete 

dos onze testes descritos na cartilha das novas notas de Real distribuído pelo Banco 

Central Brasileiro. Sendo assim, este software tem como intuito trazer benefícios diretos 

para o cliente como diminuição do tempo empregado na validação, diminuição no risco 

de recebimento de cédulas falsas além de benefícios indiretos, como melhoria na 

qualidade de atendimento aos clientes e da visibilidade da marca da empresa. 
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ABSTRACT 

In order to best use computer resources to assist with repetitive functions, and 

that might bring harm, either by not applying rules or improperly, we decided to 

automate the process of recognition and validation of bank notes. 

This is one image processing algorithm which is able to identify true bank notes 

in addition to providing information about the tests. 

The verification process starts from the user's request, so the system applies 

filters to highlight characteristic colors, shapes and arrangements of prints. With this 

process completed, it will target the ballot in order to implement seven of the eleven 

tests described in the booklet of the new banknotes distributed by Real Brazilian Central 

Bank. Thus, this software has the intention to bring direct benefits to the client as 

decreased time employee validation, decreased risk of receiving counterfeit bills plus 

indirect benefits, such as improving the quality of customer service and brand visibility 

of the company . 

Keywords: identifier, banknotes, edge detection, automation. 

  



6 
 

 
 

1. INTRODUÇÃO 

Mesmo com os avanços em novas formas de transações comerciais, o dinheiro 

em espécie é um meio largamente utilizado. Sendo uma forma de transação simples, 

conveniente e imediato. Porém o recebimento em dinheiro exige a verificação das notas 

quanto aos elementos de segurança característico de cada valor de cédula. 

No intuito de auxiliar os usuários, o Banco Central Brasileiro (BCB) 

disponibiliza informações e conhecimentos quanto aos processos de segurança e 

validações, este órgão, segundo o Governo Federal Brasileiro, é detentor dos direitos da 

imagem do dinheiro Brasileiro (Real) e tem responsabilidade quando ao controle da 

circulação destas. 

 De acordo com o BCB, uma nota falsa é uma imitação imperfeita de uma cédula 

verdadeira e para que uma falsificação tenha sucesso é preciso que esta seja repassada 

como verdadeira. Este processo, mesmo que o portador da cédula falsa não tenha a 

produzido, é crime sempre que se tenha o conhecimento de sua falsidade e a porte 

(Banco Central Brasilerio, 2010). 

 No intuito de diminuir os riscos com o recebimento de notas falsas, este projeto 

baseou-se na vulnerabilidade do recebimento, em pesquisar quais itens de segurança são 

realmente verificados no comércio e equipamentos que verificam as cédulas. Assim, 

busca-se contribuir para proteção contra ações mal-intencionadas que trazem riscos 

comerciais e cíveis aos usuários de cédulas de dinheiro. 

Baseado nestas questões, o projeto tem como objetivo desenvolver um algoritmo 

de processamento de imagens que seja capaz de reconhecer, identificar cédulas de 

dinheiro da segunda família de Real e de fornecer a informação quanto a sua veracidade 

com tempo de processamento inferior a nove segundos (tempo médio gasto para 

verificação manual durante os testes realizados). O cliente alvo são pequenas e grandes 

empresas que precisem validar cédulas, com prazo para entrega deste trabalho no mês 

de novembro/2012. 

 A motivação deste projeto deu-se a partir de um problema enfrentado por 

organizações comerciais que realizam transações em dinheiro. Entretanto, nestes 

processos existem alguns fatores complicadores como quanto à responsabilidade de 
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receber cédulas e do procedimento para validar estas, de acordo com regras 

determinadas. 

1.1 Pesquisas de validações 

 No intuito de entender a realidade das aplicações das regras de validações no 

comércio, foi realizada uma pesquisa breve onde participaram oito vendedores 

ambulantes e dois caixas, estes foram questionados quanto a este processo. 

 Após resultado da pesquisa identificou-se que para todos os pesquisados, ficou 

evidenciado que o processo é de grande responsabilidade e preocupação, pois são 

salientados dois níveis de responsabilidade, um quanto ao prejuízo financeiro e outro 

por conta de responsabilidade cível. Mas mesmo com níveis de preocupação, não há 

uma formalização de regras bem definida a cerca deste assunto tanto das organizações. 

 Outro ponto relevante levantado na pesquisa foi que nenhum dos entrevistados 

realiza os testes mínimos indicados pelo Banco Central Brasileiro e admitiram não ser 

possível realizar manualmente as validações em todas as notas recebidas durante a 

jornada de trabalho. 

 Uma vez identificado que manualmente o processo não está sendo totalmente 

realizado e da afirmação que aplica-lo seria de grande dificuldade, procurou-se 

ferramentas automáticas ou semiautomáticas que auxiliem este processo e aumente a 

confiabilidade no recebimento. 

 Foi realizada uma simulação de uma empresa local que tivesse interesse em 

automatizar o processo de recebimento, com isso, uma pesquisa nos fornecedores da 

região e também uma consulta na internet em empresas nacionais que oferecem esta 

solução. 

Como resultado, foi encontrado um mercado bastante reduzido neste assunto 

assim como uma restrita quantidade de equipamentos para esta solução. As ferramentas 

encontradas em sua maioria verificam apenas uma das características propostas, ficando 

assim com o resultado insatisfatório segundo a cartilha. Os equipamentos que 

conseguem validar as características mínimas são poucos e tem um custo bastante 

elevado, inviabilizando a aquisição para pequenas empresas. Nenhum equipamento 

encontrado disponibiliza todas as validações descritas pelo Banco Central Brasileiro. 
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Com a identificação deste nicho de mercado carente de uma solução satisfatória, 

resolveu-se verificar a existência de impedimentos quando ao processo de automação 

que inclui a reprodução digital da imagem do dinheiro, manipulação e processamento da 

imagem. 
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2. LEGISLAÇÃO BRASILEIRA 

 Para a verificação de impedimentos legais de digitalizar, manipular e processar 

imagens de cédulas de dinheiro foi verificado (identificado) junto à legislação Brasileira 

as regras quanto ao uso da imagem, poder liberatório de recebimento de cédulas e 

reponsabilidades e complicações a cerca de possuir ou realizar transações com cédulas 

falsas.  

Segundo os artigos 289, 290 e 291 (BRASIL, 1940) descrevem as situações e 

penalidades quando a falsificar ou portar cédula falsa. É crime o simples portar uma 

cédula falsa, salvo se provar que não tinha conhecimento sobre a falsificação.  

No caso de cédulas e moedas nacionais identificadas como falsas ou de 

legitimidade duvidosa, o portador deverá adotar os procedimentos para a retirada de 

circulação, encaminhando-as às instituições financeiras bancárias, e posterior envio ao 

Banco Central Brasileiro. Os procedimentos estão descritos na Carta-circular 

(Brasileiro, Banco Central, 2008). 

Já o artigo 10 (BRASIL, 1993) garante que em caso de dúvida quanto à 

veracidade da cédula ou de rasuras que impossibilitem a verificação, o recebedor não é 

obrigado à aceita-la e poderá pedir outra cédula ou indicar outra forma de pagamento. 

 As instituições financeiras bancárias deverão, quando forem apresentadas 

cédulas dilaceradas ou rasuradas, considerá-las inadequadas para a circulação e 

substitui-las por seu valor integral. Posteriormente deverá encaminhá-las para troca 

junto à Instituição Custodiante.  

Sendo assim, conforme a pesquisa, não existe impedimentos para o 

desenvolvimento e utilização de ferramentas de validações. Também ficou evidenciado 

que no conhecimento de falsidade de cédulas, o portador é obrigado a encaminhar a 

cédula para análise junto à rede de instituições financeiras. No caso de suspeita de 

falsidade, o recebedor tem direito de recusar-se a recebê-la esta mesma situação 

acontece caso a cédula esteja danificada e não podendo ser validada. 

 Segundo Manoel Jorge Conzença Novo (NOVO, M. J. C.), “a identificação dos 

itens de segurança presentes nas cédulas da 2ª família, você pode consultar o site 
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http://www.novasnotas.bcb.gov.br/ ou através da cartilha disponibilizada pelo Banco 

Central, que pode ser retirada no seguinte endereço: Avenida Alberto Bins, 348 - 

centro. Com base nesta cartilha foram levantados os requisitos para uma identificação 

segura e viável”. 

 Todas as notas seguem uma numeração única e que identificam o lote, local e 

data de fabricação. As cédulas são impressas em papel fiduciário composto de fibras de 

algodão. Esse papel tem uma textura mais firme e áspera que o papel comum, o que lhe 

dá a resistência necessária para circulação nas mais diversas condições de manuseio.  

Quanto ao tamanho, estas se diferenciam de acordo com o seu valor, quanto maior o 

valor da nota maior é o seu comprimento, quanto às alturas existem somente duas, uma 

para as notas de 100 e 50 reais e outra para as quatro demais denominações (Banco 

Central Brasilerio, 2010). 

 A cartilha desenvolvida pelo Banco Central Brasileiro divide as validações em 

três níveis; Veja, Sinta e Descubra.  

  

http://www.novasnotas.bcb.gov.br/
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2.1 Veja 

 Neste nível as verificações só poderão ser realizadas com o auxilio de uma fonte 

emissora de luz posicionada atrás da cédula, de forma que a luz atravesse a mesma e 

evidencie as características através das diferenças de translucência das gravuras ou do 

papel-moeda. 

A marca-d’água é produzida durante a fabricação do papel, ela não é impressa 

no papel. Cada valor de cédula tem uma representação de um animal e sempre fica 

localizada próxima ao centro da cédula. (figura 1) 

O fio de segurança é colocado no papel durante a sua fabricação e fica 

totalmente embutido. Ele está localizado na área da efígie da República, próximo ao 

meio da nota, nesse fio está escrito o valor da nota. (figura 1) 

O quebra-cabeça é composto por partes impressas na frente e no verso da nota. 

Essas partes se completam formando o valor da nota quando submetida às condições 

anteriormente descritas de iluminação. (figura 1). 

 

Figura 1 (Validações do nível veja) 
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2.2 Sinta 

 Algumas gravuras são impressas em relevo que com a sensibilidade dos dedos é 

possível verificar as características. Na frente, as legendas “REPÚBLICA 

FEDERATIVA DO BRASIL”, na esfinge da República, no numeral do canto inferior 

esquerdo, no numeral do canto superior direito, na figura do animal característico da 

cédula e nas extremidades laterais da nota. No verso (somente nas notas de 20, 50 e 100 

reais) na legenda “BANCO CENTRAL DO BRASIL”, na figura do animal e no 

numeral. (figura 2) 

Além destes pontos, existe outra marca tátil localizada na extremidade inferior 

direita que auxilia a deficientes visuais a identificar o valor da cédula, pois, cada cédula 

tem uma disposição característica das retas impressas. (figura 2) 

 

Figura 2 (Validações do nível sinta) 
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2.3 Descubra 

 Estas são características especiais que preveem condições específicas para as 

verificações, algumas com recursos utilizam ilusões de ótica como ferramenta. 

A faixa holográfica é composta de partes metalizadas, movimentando a nota, 

aparecerão os efeitos holográficos como mudanças de cor, surgimento do valor da 

cédula e a palavra "REAL". (figura 3) 

O número escondido trata de uma ilusão de ótica, devido ao processo de 

impressão onde deixa visível o valor da cédula apenas quando esta é colocada na altura 

dos olhos. (figura 3) 

As notas de possuem elementos fluorescentes, que podem ser verificados com o 

auxílio de uma lâmpada ultravioleta. Desta forma fica destacado o número indicativo do 

valor da nota na frente, do lado esquerdo, a numeração vermelha do lado direito do 

verso fica amarela e pequenos fios invisíveis espalhados pelo papel se tornam visíveis 

na cor lilás, em ambos os lados. (figura 3) 

Com uma lente de aumento é possível ver o valor da nota impresso em tamanho 

muito pequeno em várias áreas. (figura 3) 

 

Figura 3 (Validações do nível descubra) 
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 Segundo a cartilha do Banco Central Brasileiro, não é preciso conferir sempre 

todos os itens de segurança, mas, para se certificar de que a nota é verdadeira, é 

importante verificar pelo menos, quatro deles; marca-d’água, alto-relevo, faixa 

holográfica e o número escondido. No caso de suspeita, é recomendado que se 

comparasse a cédula com outra que se tenha certeza de que é verdadeira. Para 

verificação rápida de várias notas de uma vez é indicado que se passe o polegar nas 

áreas em alto-relevo, abra as notas em leque de forma a ver as faixas holográficas no 

canto esquerdo. Movimente o leque e veja os efeitos dentro das faixas, veja se alguma 

das notas apresenta diferenças. Nesse caso, faça uma verificação mais detalhada da nota 

suspeita. 

Orienta-se a explicar a quem passou a nota, que ela apresenta características 

diferentes da nota legítima. Sugerir nova forma de pagamento. “Evite constrangimento, 

pois o portador pode ter sido uma vítima inocente da fraude. Informe que a nota 

suspeita não pode ser passada adiante e oriente a entregá-la para análise em um 

banco.”  

Com estas informações quando ao processo manual de verificação a pesquisa 

seguiu para a descoberta de técnicas para automatizar o processo, identificando através 

de um algoritmo estes pontos. Para isso, foram descobertas linhas de pesquisas, onde 

trechos foram aproveitados para este projeto. 
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3. EQUIPAMENTO 

 O recurso computacional utilizado para desenvolver e executar o software foi 

um computador pessoal com arquitetura X86 de velocidade processamento de 2 GHz e 

memória RAM de 3GB. Uma máquina simples em vista das máquinas comercializadas 

atualmente. O equipamento estima-se não inviabilizar o projeto.  

Nesta automatização o hardware não é abordado ou desenvolvido, apenas e foi 

concebido artesanalmente um suporte como simples ilustração. 

Para o desenvolvimento do algoritmo seguiu-se um processo com pesquisa 

quanto às formas adotados comumente no meio comercial (público alvo) e produtos 

concorrentes que automatizem esta tarefa.  

Conforme ilustrado na figura 4, o equipamento utilizado é bastante simples, 

onde se trata de um suporte para a câmera a 20 cm da base e logo a baixo encontrasse a 

lanterna de luza ultravioleta, dentro da caixa na base do suporte fica a lanterna para a 

iluminação de contraluz. Nesta condição o usuário deverá colocar a cédula ser analisada 

no fundo da caixa base, acionará a somente a iluminação ultravioleta e acionará o 

obturador da câmera. 

 

Figura 4 (Equipamento) 
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Na figura 5 demostra o suporte preparado para captar a imagem da cédula a 13 

cm com a lanterna de contraluz ativada. Percebe-se que na figura em questão 

encontrasse uma divisão (acima da caixa base) onde esta é uma divisória translúcida que 

aproxima a cédula para uma distância de 13 cm da câmera e possibilita que a lanterna de 

contraluz seja acionada. 

  

 

Figura 5 (Equipamento) 

  

 Então com estas condições o usuário posiciona a cédula a ser analisada na 

divisória e aciona o obturador da câmera. 

 O software possibilita a validação das cédulas mesmo que as imagens ainda 

estejam dentro da câmera, com isso, se a câmera estiver sincronizada com o PC o 

sistema poderá validar imediatamente após a captura das imagens.·. 

A adaptação do suporte foi realizada durante o processo de desenvolvimento do 

software, a cada teste realizado no software, foi melhorada ou criada a melhor condição 

do suporte para melhor evidenciar a característica a ser validade na cédula. 
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4. ALGORITMO 

Na busca de soluções de desenvolvimento do projeto, foi preciso realizar 

pesquisas na área de como um computador percebe e interpreta as imagens. Segundo 

essa busca, pode-se concluir que além de receber a imagem é preciso interpretar o seu 

contexto e situar a imagem no espaço, reconhecer as extremidades da gravura e procurar 

similaridade das gravuras com padrões conhecidos. Para isso as técnicas a seguir foram 

fundamentais para o entendimento da solução. 

4.1 Visão de computador 

Este é um campo que inclui métodos para aquisição, processamento, análise e 

compreensão de imagens com o objetivo de produzir informação numérica ou 

simbólica. Esta compreensão da imagem pode ser vista como o desembaraçar de 

informações simbólicas de dados de imagem usando modelos construídos com a ajuda 

da geometria, física, estatísticas e teoria da aprendizagem. A visão computacional inclui 

reconstrução de cena, detecção de eventos, monitoramento de vídeo, reconhecimento de 

objetos, a aprendizagem, a indexação, a estimativa de movimento e restauração da 

imagem. 

Na maioria das aplicações práticas da visão de computador, os computadores são 

pré-programados para resolver uma tarefa particular, mas métodos baseados em 

aprendizagem agora estão se tornando cada vez mais comum. 

O processamento de imagens e análise de imagem tende a se concentrar em 

imagens 2D, como transformar uma imagem para outra. Para isto são utilizados 

métodos como por pixel-sábios, extração borda ou remoção de ruído e transformações 

geométricas. Esta caracterização implica que o processamento / análise de imagem não 

exigem premissas nem produzem interpretações sobre o conteúdo da imagem 

(LAULETTA & MODESTO, 2010). 

4.2 Detector de bordas Canny 

De acordo com (Canny, 1986) bordas são pontos de uma imagem digital em que 

a intensidade luminosa muda repentinamente. Mudanças repentinas em imagens 

geralmente refletem eventos importantes no cenário, como a descontinuação da 
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profundidade, descontinuação da orientação da superfície, mudança das propriedades do 

material ou variações na iluminação da cena. Assim, uma borda é um conjunto de traços 

ligados que indicam limites dos objetos, marcas na superfície, bem como as curvas que 

correspondem à descontinuidade na orientação da superfície. 

Visando a questão da borda, foi utilizado o detector de aresta Canny, este é um 

mecanismo de detecção de borda que utiliza um algoritmo para detectar uma grande 

variedade de bordas em imagens. Foi desenvolvido por John F. Canny em 1986. O 

objetivo de Canny era descobrir o algoritmo de detecção de grande aproveitamento, e 

para satisfazer esse requisito ele utilizou o cálculo das variações. Uma técnica que é 

descrita pela soma de quatro termos exponenciais. 

A técnica inicia-se por comparar os dados de cada ponto para identificar se 

existem variações, caso exista uma variação dentro do contexto do ponto analisado, este 

é marcado como pixels-sábio. Apenas este nível gera uma grande quantidade de ruído, 

ou seja, um pixel que se diferencie não é necessariamente uma borda. 

Quanto ao gradiente de intensidade da imagem, este é analisado verificando uma 

tendência de importância dos pontos entorno do ponto analisado. De modo que o 

algoritmo de Canny usa quatro filtros para detectar bordas horizontais, verticais e 

diagonais na imagem desfocada. O operador de detecção de borda estimativa os 

gradientes de imagem e então efetuava uma a pesquisa para determinar se a magnitude 

do gradiente assumiria um máximo local na direção do gradiente. 

Com relação à limiarização com histerese requer dois limiares, alto e baixo. A 

suposição de que as bordas importantes devem ser contínuas ao longo das curvas da 

imagem nos permite seguir uma seção de desmaio de uma determinada linha e para 

descartar alguns pixels ruidosos que não constituem uma linha, mas têm produzido 

grandes gradientes. Por isso, começar por aplicar um limite alto, o que marca as bordas 

genuínas. A partir destes, utilizando a informação direcional derivada anteriormente, as 

bordas podem ser rastreadas através da imagem.  
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Uma vez que este processo está completo, conforme figura 6, temos uma 

imagem binária na qual cada pixel está marcado com uma borda ou um pixel sem borda. 

Com esta informação é possível descartar os pixels que não formam bordas e que são 

considerados ruídos (Canny, 1986). 

 

Figura 6 (Filtros canny) 

4.3 Reconhecimento de padrões 

O reconhecimento normalmente é realizado de forma robusta e sem esforço por 

um ser humano, mas ainda os reconhecimentos não são resolvidos de forma satisfatória, 

objetos aleatórios em contextos inesperados são de difícil compreensão. Os métodos 

existentes lidam melhor com objetos específicos, como simples objetos geométricos, 

rostos humanos, caracteres impressos ou escritos à mão, veículos e em situações 

específicas tipicamente descritas em termos bem definidos como iluminação de fundo e 

colocar do objeto em relação à câmera. Detecções de padrões normalmente são 

baseadas em cálculos relativamente simples e rápidos é por vezes utilizado para 

encontrar as menores regiões de dados de imagem interessantes que podem ainda ser 

analisadas computacionalmente com técnicas mais exigentes para produzir uma 

interpretação correta (LAULETTA & MODESTO, 2010). 

4.4 Aprendizado de máquina  

Os algoritmos de reconhecimento de padrões em geral, visam fornecer uma 

resposta razoável para todas as entradas possíveis e fazer uma correspondência de 

"fuzzy" de entradas. Isto é o oposto de correspondência de padrões de algoritmos, que 

olham para correspondências exatas na entrada com padrões pré-existentes.  
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Em contraste com o reconhecimento de padrões, a correspondência de padrão 

geralmente não é considerada um tipo de aprendizagem de máquina, embora a 

correspondência de padrões de algoritmos às vezes pode ter sucesso na prestação de 

semelhante qualidade de saída para o tipo fornecido pelo reconhecimento de padrões 

algoritmos. 

Segundo a literatura, o reconhecimento de padrões é estudado em muitos 

campos, incluindo psicologia, psiquiatria, etologia, ciência cognitiva, o fluxo de tráfego 

e ciência da computação (LAULETTA & MODESTO, 2010). 
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4.5 Desenvolvimento 

 Aliando o conhecimento adquirido das validações com o conhecimento das 

técnicas de visão e compreensão de imagens por computador, foi elaborada a base para 

todo desenvolvimento deste projeto, que se deu em duas etapas distintas, cada uma 

responsável em preparar o arquivo e disponibilizar para a próxima etapa de forma a 

garantir segurança de que os dados estão sendo repassados corretamente com qualidade. 

 Alguns testes foram realizados aplicando as técnicas e como resultado teve 

imagens com destaque de bordas. Para atingir um aumento de qualidade da imagem, 

foram aplicados níveis de bordas Canny em ordens diferentes. 

 Na figura 7 demonstra o ganho de qualidade onde a imagem mais a esquerda 

foram utilizadas filtros de pixels sábios e isto gerou uma grande interferência por ruídos 

de pixels que não formam bordas. Ao prosseguir para a direita nota-se que a cada filtro 

e graduação de sensibilidade as linhas de bordas ficam mais contínuas e os ruídos são 

minimizados.  

 

Figura 7 (Níveis de bordas) 

Outra característica é que as cédulas são impressas com linhas coloridas e não 

possui uma impressão sólida o que dificulta a descoberta de bordas reais e a limpeza de 

ruídos.  
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Conforme a figura 8, a dificuldade em encontrar uma saturação dos filtros para 

que apenas as bordas reais do contorno das gravuras sejam destacadas e as linhas da 

impressão sejam consideradas como ruído da imagem e assim desconsideradas. 

 

 

Figura 8 (Impressão BC) 

Para o desenvolvimento do sistema, foram criadas duas classes responsáveis por 

organizar os processos.  

4.5.1 Cria imagem 

 Esta etapa recebe um arquivo e aplicando ferramentas do Java 2 D, cria e popula 

matrizes, separando as cores com os dados da imagem. Após ajusta os dados das 

matrizes através de regras estatísticas a fim de identificar dados de relevância para 

bordas ou cores específicas. 
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 A figura 9 demonstra a classe e seus métodos de criação, os métodos utilizam 

variáveis de apoio interno de matrizes grandes para não comprometer muito espaço em 

memória. Muitos métodos são reutilizados para as duas imagens diminuindo assim o 

tempo de execução e ocupação de memória. 

 

Figura 9 (Demonstração da classe cria imagem) 

4.5.2 Manipula imagem 

 Esta etapa recebe matrizes, dados de variações e referências. Aplica os métodos 

específicos conforme as validações do Banco Central Brasileiro. Após a validação este 

verifica os resultados e gera a indicação de se a cédula atende por verdadeira ou por 

suspeita de falsificação. 
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 Na figura 10, estão representados os testes realizados, onde a partir das matrizes 

disponibilizadas pela classe mostrada anteriormente, estes métodos identificam e 

classificam os testes a serem realizados. Após os testes é aplicada a regra de pesos para 

cada teste e o resultado fica disponível para a informação ao usuário. 

 

Figura 10 (Demonstração da classe manipula imagem) 

 Conforme indicações do Banco Central, quatro testes são os mínimos para se 

validar se uma cédula é verdadeira, com isso, estipularam-se pesos maiores para estes 

testes, mas apenas estes não são o suficiente para o sistema validar a cédula. 

 Então os testes foram desenvolvidos e classificados, foi criada uma tabela onde 

indica a importância de cada teste. 

4.6 Validações realizadas 

 Durante o processo de desenvolvimento e aplicação das ferramentas, avaliou-se 

que não seria possível validar todos os testes com apenas uma imagem, então se separou 
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dois grupos de testes para duas imagens da mesma cédula em condições de iluminação e 

posição diferentes. 

O suporte proporciona a fixação da iluminação e da câmera além de 

disponibilizar a graduação de alturas pré-determinadas. A escolha do fundo na cor 

preto-fosca auxilia para diminuir reflexos da iluminação e para que o software possa 

identificar os limites da cédula com maior precisão. 

 A primeira imagem (Figura 11) deverá ser captada por uma câmera com 

resolução de 7Mpx a uma distância de 20 cm da cédula. Nesta imagem será necessária a 

iluminação ultravioleta. Com a distância fixada, é possível visualizar as dimensões e ter 

o tamanho ocupado pela cédula no total da imagem. 

 

Figura 11 (Modelo da imagem 1) 

A segunda imagem (Figura 12) terá que ser captada por uma câmera com a 

mesma resolução da anterior, com uma distância de 13 cm da cédula. Nesta imagem terá 

que ter uma contra iluminação. Com a aproximação da cédula, pequenos destaques 

ficam melhores apresentados assim como com a iluminação especial é possível 

identificar as características do papel. 

 

Figura 12 (Modelo da imagem 2) 
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 Como citado anteriormente na pesquisa de validações, o Banco Central 

Brasileiro indica onze métodos, no estágio atual o sistema está verificando sete 

conforme ilustrações a seguir. As ilustrações mostradas nas figuras 13 e 14 são os resultados 

dos processos de criação e manipulação da imagem. Ficando para as próximas etapas 

verificarem se as características reveladas são autênticas. 

 

Figura 13 (Demonstração da validação realizada) 

 

Figura 14 (Demonstração da validação realizada) 

  

4.6.1 Tamanho da cédula 

Como primeiro estágio de validação, o sistema entre as matrizes geradas, 

compara e busca variações de cores, primeiro estagio do filtro Canny, após a descoberta 

de variação é comparado se o ponto é claro (com o valor de RGB maior que 100). Esta 

verificação é realizada em doze posições, 40%, 50% e 60% do início e fim da largura e 

altura. Estes pontos se fizeram necessários para corrigir distorções por pequenas rasuras 

nas extremidades das cédulas. 
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Onde a partir da identificação dos limites da cédula o sistema calcula o 

percentual de ocupação que esta tem em relação à imagem inteira. Se a ocupação maior 

que 37% da imagem é de R$100,00, se maior que 35% é de R$50,00, se maior que 31% 

é de R$20,00 se menor é de R$10,00. 

 Como mostrado na figura 15, cada cédula tem um tamanho específico. O 

sistema busca os limites das cédulas comparando troca de cores ou iluminação onde 

ocorra uma variação de mais de 4% e o pixel anterior seja mais escuro (valor de RGB 

menor que 100 para cada cor). O teste é realizado em doze pontos (três pontos de 

referência para cada lado da imagem) a fim de que alguma imperfeição ou ruído na 

cédula possa ser identificado e realizado uma comparação para verificar qual ponto tem 

maior probabilidade de ser o correto. 

 

Figura 15 (Demonstração do método tamanho da cédula) 

  

4.6.2 Elementos fluorescentes 

Para esta validação o software procura em áreas especificas por combinações de 

cores que atendam para o lilás, avalia o percentual de pixels que atendem a 

característica. Esta cor é específica do reflexo ultravioleta, e em testes realizados em 

todos os valores de cédulas, esta cor fica disponível em mais de 7% do total de pixels da 

imagem. 
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Na figura 16 fica bastante evidenciada esta cor nos traços mais claros espalhados 

pelo corpo da cédula. Também é considerado como reflexo ultravioleta o numeral que é 

salientado no centro da imagem. 

 

Figura 16 (Demonstração do método elementos fluorescentes) 

4.6.3 Faixa holográfica 

A faixa holográfica é impressa apenas nas notas de R$50,00 e R$100,00 e 

somente nestas é que o sistema as procura da mesma forma e características da 

validação de luz ultravioleta. Esta faixa reproduz as mesmas cores da marca ultravioleta. 

Esta faixa não é considera na contagem para o reflexo ultravioleta, como na 

figura 17, o sistema reconhece o valor pelo tamanho da cédula e com a informação do 

limite da extremidade calcula a posição de início e fim da faixa e então aplica a regra de 

busca, esta regra se aplica para a faixa holográfica e de elementos fluorescentes. 

 

 

Figura 17 (Demonstração faixa holográfica) 
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4.6.4 Marca tátil 

Com a referência de final da cédula o sistema procura canto inferior direito a 

imagem referente ao valor da nota. Esta marca tem como objetivo auxiliar deficientes 

visuais, pois são impressas em alto relevo, mas neste caso servem no auxílio de comprar 

se o tamanho revelado anteriormente está de acordo com a marca característica do valor. 

Duas barras verticais é referente a cédula de R$10,00, duas barras diagonais 

cédula de R$20,00, duas barras horizontais cédula de R$50,00 e para três barras 

verticais cédula de R$100.00. 

Nesta situação são aplicados filtros de bordas específicos para diminuir o 

máximo o ruído, então o sistema busca os traços contínuos e os grupa conforme sua 

reprodução nos eixos X e Y de um plano cartesiano. Como exemplo, para a cédula de 

R$10,00 teremos no eixo X dois grupos de traços já no eixo Y teremos apenas um 

grupo. As demais validações seguem esta lógica com as regras de validação conforme a 

figura 18. Um grupo é formado por pixels sábios que formam uma sequência contínua 

ou que tenha uma falha de no máximo 1% na sequência. 

 

Figura 18 (Demonstração do método marca tátil) 
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4.6.5 Marca-d'água e número oculto 

 Estes dois elementos estão presentes no papel da cédula e cada valor de cédula 

possui uma gravura e posição do número específico. O software verifica se dentro dos 

limites encontra parte de padrões relativa a esta validação. 

 A figura 19 demonstra que a característica que se busca são marcas claras onde o 

papel evidencia com isso o sistema busca o numeral dentro de um limite de espaço, este 

limite varia de acordo com o valor da cédula, e aplica uma lógica onde o numeral 

deverá ter pontos válidos e vizinhos inválidos. Como exemplo da figura 19, o numeral 

dois da cédula de R$20,00 a base do número trata de um traço contínuo e na 

extremidade esquerda outro traço inclinado de dois pixels de largura para um de altura. 

Atendendo estas ou outras regras aplicadas na sequencia é que se constata uma 

probabilidade de existência da marca-d’água. 

 

Figura 19 (Demonstração do método marca-d’água) 

4.6.6 Quebra-cabeça 

 Este elemento de segurança tem como característica a formação de símbolos 

geométricos em uma área específica da cédula, estas formas são geradas por partes que 

estão impressa na frente e outra parte impressa na face de traz da cédula. Então, quando 

colocado à iluminação por trás da mesma, formam-se as formas geométricas e o valor 

da cédula. O sistema verifica esta forma geométrica e retorna se atende o requisito. 
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A forma de busca desta característica é bastante semelhante a da realizada na 

marca-d’água com o diferencial que, conforme a figura 20, a forma a ser encontrada é 

escura. 

 

Figura 20 (Demonstração do método quebra-cabeça) 

4.6.7 Fio de segurança 

 A Figura 21 mostra um exemplo do fio de segurança da cédula. Esse fio de 

segurança é uma validação que procura em um setor específico da cédula uma linha reta 

e contínua de cor próxima a preto, caso encontre valida como verdadeiro a existência do 

fio de segurança. 

 

Figura 21 (Demonstração do método fio de segurança) 

 Todas as validações são registradas e marcam as variáveis de sistema como 

verdadeiras. Cada validação possui um peso, levando em consideração a indicação do 

banco central, quatro validações mais importantes, que é calculado o atingimento de 

autenticidade. Estas informações são representadas na tela principal do sistema. 

A figura 22 representa uma tabela onde para cada descrição de validação 

indicado pelo Banco Central sua realização e peso adotado no sistema. Também está 

sendo indicadas as validações indicadas como “mínimo suficiente”. 

Para este mínimo suficiente o sistema realiza em plenitude o teste da marca-

d’água e faixa holográfica (realizada em conjunto com os elementos fluorescentes). A 

categoria de Sinta, não existe a disposição um hardware que faça os testes, mas é 

realizada a verificação da marca tátil, assim entendo que a validação é realizada 
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parcialmente (por este motivo o peso reduzido). Quanto a numero escondido não foi 

possível realizar o desenvolvimento da rotina dentro cronograma. 

Com base nestes dados, a definição dos pesos fio foi distribuída pelos testes 

mínimos suficientes, para o sistema informar que a cédula é verdadeira, cada imagem 

terá que somar mais de 80% dos pontos, ou seja, no mínimo dois testes terão que ser 

validados. 

 

Figura 22 (Tabela de peso) 
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5. TECNOLOGIA 

Como plataforma de desenvolvimento optou-se pela linguagem de programação 

Java, esta tem características multiplataforma e disponibiliza uma grande quantidade de 

frameworks para auxiliar o desenvolvimento e organizar o projeto. Além de abordar 

questões como: 

Robustez, os recursos da linguagem e do ambiente para o tempo de execução 

garantem que o código não derrube outros sistemas. 

Dinamismo, por ter um projeto orientado a objetos. O dinamismo faz parte da 

natureza do Java, o que permite a extensibilidade durante a execução; 

Facilidade, a linguagem é derivada da linguagem C e C++, sendo assim familiar. 

Além disso, o ambiente retira do programador a responsabilidade de gerenciar a 

memória e os ponteiros. 

Como citado anteriormente a vasta disponibilidade de framework garante 

ferramentas completas e confiáveis para vários segmentos de desenvolvimento, o que 

permite um sistema mais simples e confiável em termos de sintaxe. 

5.1 Java 2D 

Este framework segundo (Sun Microsystems, 2010), melhora os gráficos, texto e 

recursos de imagem do Abstract Windowing Toolkit (AWT), permite o 

desenvolvimento de interfaces de usuário mais ricas e novos tipos de aplicações Java. 

Junto com estes gráficos mais ricos, o Java 2D suporta a definição de cores e 

composição melhoradas, a detecção de formas geométricas, um modelo de 

uniformização para impressoras e dispositivos de exibição. Ele também permite a 

criação de bibliotecas gráficas avançadas, tais como CAD-CAM bibliotecas e gráficos 

ou bibliotecas de imagem de efeitos especiais, bem como a criação de arquivo de 

imagem e gráfico de leitura/gravação de filtros. 

Quando usado em conjunto com o Java Media Framework (JMF) e outras 

“API's” Java Media, o Java 2D API pode ser usada para criar e exibir animações e 
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outras apresentações multimídia. As animações Java e JMF dependem da API Java 2D 

para suporte a renderização (Sun Microsystems, 2010). 

Além da definição da tecnologia, foram definidos os requisitos para o sistema. 

Este seguiu as etapas a seguir. 
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6. REQUISITOS DO SISTEMA 

Para a definição dos requisitos do sistema, foi adotada a sequência a seguir. 

Todo o processo foi documentado e serve como fundamento para conduta e objetivo de 

software. 

6.1 Método de Especificação de Requisitos 

6.1.1 Entrevista; 

Esta entrevista consistiu em perguntas do processo e validação manuais 

utilizadas no comércio de mercadorias. 

6.1.2 Sistemas de validações existentes; 

Foi realizada uma simulação de uma empresa local que tivesse interesse em 

automatizar o processo de recebimento e o contato com fornecedores destes 

dispositivos. 

6.2 Requisitos Funcionais 

6.2.1 Entrada da Imagem: 

O software receberá de uma câmera a imagem da cédula a ser verificada. 

6.2.2 Manipulação da imagem: 

Com a aplicação de filtros de tratamento de imagem o sistema identificará 

pontos específicos. 

6.2.3 Validação de veracidade: 

O software analisará pontos específicos e compará-los com características de 

cédulas verdadeiras. 

6.2.4 Informação de veracidade: 

Serão informados os testes realizados e indicará se a cédula atende os requisitos 

de verdadeira ou é suspeita de falsificação. 

6.2.5 Registro de LOG: 

O software registrará o horário, resultado da aferição de veracidade e valor 

identificado. 

6.3 Requisitos Não Funcionais 

6.3.1 Tempo de Verificação: 

O software verificará e somará no tempo máximo de 5 segundos para cada 

cédula. 

6.3.2 Segurança de Veracidade: 
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O sistema aplicará técnicas conforme instruções de verificação emitidas pelo 

Banco Central Brasileiro. 

6.3.3 Treinamento de validações: 

Estará disponível no sistema a cartilha de testes e dicas que o Banco Central 

Brasileiro disponibiliza. 

Com a tecnologia e os requisitos definidos, a definição da modelagem seguiu da 

necessidade da situação com o conhecimento do algoritmo a ser desenvolvido. 
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7. MODELAGEM DO SISTEMA 

 A metodologia de desenvolvimento adotada foi de prototipagem evolutiva, por 

se tratar de um sistema de desenvolvimento flexível, onde se tem claro tanto para o 

cliente, quanto para o desenvolvedor, o produto final. O desenvolvimento e as regras 

poderão ser ajustados durante o processo.  

A escolha da modelagem foi acertada, pois todas as descobertas puderam ser 

testadas e se contribuiu com o projeto, implementada. 
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7.1 Diagrama de classes 

 

Figura 23 (Diagrama de classes) 
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7.2 Diagrama de casos de uso 

 

Figura 24 (Diagrama de casos de uso)   
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8. TELA DO SISTEMA 

O objetivo deste projeto é o desenvolvimento do algoritmo de validação, mas 

para uma melhor visualização e exemplificação foram criadas telas protótipos. Estas 

ilustrações ajudam a dar uma ideia geral do funcionamento e sequência do processo. 

Como o hardware não foi definido ou desenvolvido as telas não são definitivas, pois o 

sistema poderá ser disponibilizado de formas diferentes como exemplo equipamentos 

embarcados. 

Atualmente o sistema não está pronto para a comercialização por falta de um 

hardware, então foi realizado o desenvolvimento da interface com a definição que o 

hardware disponibilizaria as imagens em uma pasta e não emitiria nenhum sinal de 

processo concluído, assim a tela foi desenvolvida, com conceitos de qualidade, onde a 

aceitação do usuário é importante. A partir disso foi criada uma tela limpa e intuitiva 

onde o usuário terá poucas inserções de dados para a execução do software.  

 

Figura 25 (Tela inicial) 

Após a escolha dos arquivos, esta classe disponibiliza para a classe de criação de 

imagem o arquivo a ser analisado. Após todo o processo, a tela informa o usuário, de 

forma clara, o acumulado de pontos dos resultados dos testes de validação e a indicação 

de veracidade. 
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Figura 26(Demonstração de uso da tela) 

 

Também são oferecidas ferramentas onde pode ser visualizado o registro de 

“LOG” com a descrição de cada teste e seu resultado, a cartilha do Banco Central 

Brasileiro e também o manual de utilização do software para o usuário. Todas as ações 

de evento acessíveis pelo mouse estão disponíveis no menu superior.  

 

Figura 27 (Tela menu)   
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9. TESTES REALIZADOS 

Como mostrado na pesquisa quanto à legislação Brasileira, reproduzir ou portar 

cédulas que se assemelhem a cédulas verdadeiras é crime, então neste projeto, não foi 

possível realizar teste do sistema com uma cédula falsa. Lembrando que o objetivo deste 

projeto é analisar e verificar cédulas verdadeiras. 

Foram criados testes unitários para cada método do projeto onde se simulou 

entradas inválidas para testar se o retorno era de “não válido” para o item. Estes testes 

têm como objetivo assegurar que a cada atualização o sistema não perde integridade, ou 

seja, não compromete os métodos anteriores a cada nova alteração. 

Também foram realizados rotinas de testes com o intuito de verificar a 

fragilidade do sistema. Simularam-se imagens digitais que não atenderiam a um dos 

requisitos de validação descritos anteriormente e após a validação, e o resultado foi de 

não conformidade. 

 Como exemplo destes testes, foi capturada uma imagem com a lanterna de luz 

ultravioleta desligada. A validação de reflexo ultravioleta apresentou como não 

atendente, e este item e as demais validações passaram como coerente. 

 

Figura 28 (Demonstração de teste unitário) 

Uma importante preocupação durante o desenvolvimento foi com relação à 

qualidade tanto do processo quanto do produto final. Qualidade são normas que dirigem 

para que o produto ou processo satisfaçam as necessidades do cliente, ela não é apenas o 

cumprimento dos objetivos acordados, mas sim o alcance de forma confiável e segura, 

dentro das normas. 
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No processo buscou-se padronizar o código e identificar variáveis e métodos, de 

forma que ficasse intuitivo o entendimento do código por outro desenvolvedor.  

O software ganhou qualidade quando ao melhorar a divisão de classes e melhor 

reutilizar códigos. O sistema ficou mais claro e fácil de manutenção. Além disto, o 

desempenho das validações melhorou muito: De nove segundos para quatro segundos o 

tempo para validar toda a imagem. 

Quanto ao produto, a preocupação foi quanto à aceitação e custo do mesmo. Na 

pesquisa de processos de recebimento, ficou evidenciada que o processo precisa ser 

rápido e direto. Então a criação da tela, dentro das características estimadas, teve o 

cuidado de ter o mínimo de entrada de dados e com retorno ao usuário direto e de fácil 

entendimento. Os atalhos ajudam aos usuários avançados a acessar com maior 

velocidade as funcionalidades. 

Além destes requisitos de qualidade, o software também trás informações de 

validações com a cartilha e o manual do usuário, contendo ilustrações de cada etapa do 

processo de validação. Ele disponibiliza o registro da última validação para conferência 

do processo executado. 

Sendo assim, com todos os dados e resultados, foi possível elaborar uma 

conclusão quanto ao projeto e seu desenvolvimento. 
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10. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este projeto visou automatizar a tarefa repetida e de grande risco, de conferência 

de cédulas de dinheiro de forma confiável e rápida, diminuindo o percentual de erro por 

interação humana no processo. 

As principais dificuldades encontradas durante o desenvolvimento foram em 

relação às tecnologias utilizadas no projeto, pois o desenvolvimento está baseado em 

uma situação que proporciona a necessidade de pesquisar, aprender e aprimorar o 

conhecimento sobre determinadas tecnologias ou abordagens, tornando este um grande 

desafio, pois esta área da programação não é estudada no curso. As adversidades estão 

sendo vencidas com estudo, pesquisas e orientações dos professores e amigos. Desta 

forma as contribuições são muito grandes não só para este projeto, mas sim de como 

solucionar problemas que aparecerão ao longo da carreira profissional. Assim como o 

trabalho (Leal & Tessmer, 2011) serviram como fonte de inspiração, o projeto fica com 

o caráter de aguçar novos alunos da UCPEL a pesquisar e acrescentarem descobertas e 

inovações nesta área que está em ascensão. 

 Até o momento estão sendo realizados sete testes dos onze indicados, 

salientando que os equipamentos atuais em sua maioria realizam apenas um teste, o 

software está trazendo uma grande inovação neste sentido. O objetivo foi alcançado 

dentro do prazo do cronograma e com qualidade. 

10.1 Trabalhos Futuros 

Devido à complexidade para realizar a validação das cédulas, não será possível 

em tempo hábil desenvolver uma lógica que seja capaz de identificar todas as 

validações descritas pelo Banco Central Brasileiro. Portanto fica proposto o 

aprimoramento das validações para aumento na confiabilidade do sistema e testes e 

desenvolvimento com hardware de captura e processamento específicos. 
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