
 
Pós-Graduação em Ciência da Computação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INVESTIGAÇÃO DE UMA ARQUITETURA PARA 

RECONHECIMENTO DOS CAMPOS PRESENTES 

EM CHEQUES BANCÁRIOS BRASILEIROS 
 

Por 

 

JENEFFER CRISTINE FERREIRA  
 

Dissertação de Mestrado 

 
 

 
 

 
Universidade Federal de Pernambuco 

posgraduacao@cin.ufpe.br 
www.cin.ufpe.br/~posgraduacao 

  
 

RECIFE, MARÇO/2008 



 
 

 

ii 

 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

CENTRO DE INFORMÁTICA 

PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
JENEFFER CRISTINE FERREIRA  

 
 
 

INVESTIGAÇÃO DE UMA ARQUITETURA PARA RECONHECIMENTO 
DOS CAMPOS PRESENTES EM CHEQUES BANCÁRIOS BRASILEIROS 

 
 
 
 

ESTE TRABALHO FOI APRESENTADO À PÓS-GRADUAÇÃO EM 
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO DO CENTRO DE INFORMÁTICA DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO COMO REQUISITO 
PARA OBTENÇÃO DO GRAU DE MESTRE EM CIÊNCIA DA 
COMPUTAÇÃO. 

 
 
 
 
                                       ORIENTADOR(A):  

 
Prof. Dr. Edson Costa de Barros Carvalho Filho 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECIFE, MARÇO/2008



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 

  

 
Ferreira, Jeneffer Cristine 
       Investigação de uma arquitetura para 
reconhecimento dos campos presentes em cheques 
bancários brasileiros    /    Jeneffer Cristine Ferreira – 
 Recife : O Autor, 2008. 
        xii, 102  folhas  : il., fig., tab.  

 
       Dissertação (mestrado) – Universidade Federal de 
Pernambuco. CIn. Ciência da Computação, 2008. 

 
       Inclui bibliografia e anexos.  

 
  1. Reconhecimento de padrão.  2. Processamento 
de imagem.  3. Inteligência artificial.   I. Título. 

 
       006.4               CDD (22. ed.)              MEI2009- 085 

 





Agradecimentos 

 

A Deus, por mais um vitória alcançada e por tudo que ainda a de fazer, pois sem o seu 

sustento nada seria.  

 Aos meus queridos pais, José Ferreira e Marilanes Miranda, pelo amor, oportunidades e 

apoio em tudo que eu realizei até hoje.  

 As minhas irmãs Ingrid e Michele, meus sobrinhos Sofia e Luis Gustavo, pelo carinho.  

 Ao meu Lindo (Cleyverson) pelo carinho, compreensão e força. Por sempre está tão perto, 

me apoiando e por ter lutado comigo para que eu chegasse até aqui com vitória.  

A Gláucya pela grande amizade durante estes anos, por estar sempre perto e lutando comigo 

nas grandes batalhas. 

A Daniela (PR) por ter compartilhado toda está trajetória do mestrado. 

 Ao meu orientador Edson Carvalho, pela orientação precisa e pelo incentivo constante na 

realização desta pesquisa, sempre me transmitindo ânimo com seu espírito alegre e otimista. 

Aos meus amigos e colegas da UFPE, em especial ao Alexandre (PE), Alexandrino (CE), 

Gabriel (PE), Glauco (PA), Gecinalda e André (BA), Marcio (SE), Guilherme (CE), André 

(SE), Leandro (TO), Humberto (MG), Wilson (PR), Diogo (PE), Anderson (BA).  

Aos funcionários do CIn: Neide, Leila, Lilia, Ilda, Cleide, Rosalina e demais.  

Aos meus amigos de trabalho Adélia, Angélica, Elias, Cleber e Simith. 

 Aos meus velhos amigos da FIC/MG em especial Luanna, Monique, Renata, Edivaldo, 

Bicudo, Spitt, Fabiano. 

As amigas de república Jéssica e Nana. 

 A meus irmãos em Cristo pelas constantes orações.  

Agradeço a todos colaboraram direta e indiretamente na elaboração desta dissertação.  



 
 

 

vi 

 

Aos meus pais, irmãs e sobrinhos. 



INVESTIGAÇÃO DE UMA ARQUITETURA PARA O RECONHECIMENTO 
DOS CAMPOS DOS CHEQUES BANCÁRIOS BRASILEIROS 

 

Resumo 

Processamento de Imagem Digital tem por objetivo maior fornecer ferramentas para facilitar a 

identificação e extração de informações contidas em imagens digitais. Esta característica 

proporciona um aumento significativo no desenvolvimento tecnológico, devido à sua 

aplicabilidade em diversas áreas, por exemplo: processamento de cheques bancários, imagens 

de satélite, reconhecimento facial e outras.  

No contexto de processamento de cheques bancários, a correta localização e obtenção 

dos campos de interesse são fatores que influenciam fortemente e positivamente o alto índice 

de sucesso no reconhecimento. A obtenção dos campos de interesse é realizada na etapa 

segmentação, sendo esta complexa e crítica, devido a ruídos existentes nas imagens.  

Este trabalho tem por finalidade a investigação de uma arquitetura para o 

reconhecimento automatizado dos campos presentes no cabeçalho dos cheques bancários 

brasileiros. A definição da arquitetura foi baseada no estudo das principais características, 

técnicas e arquiteturas aplicadas no reconhecimento de imagens digitais de cheques.  

Para a etapa de segmentação foi utilizada a técnica Análise por Projeção com objetivo 

de localizar e segmentar os campos presentes no cabeçalho dos cheques bancários. Como 

resultado foi obtido 97,50 % de acertos na etapa de segmentação dos campos do cabeçalho e 

uma média de 87,71% de cheques completamente reconhecidos.  

 

 

Palavras-chave: Cheque Bancário Brasileiro, Processamento de Imagem Digital, Segmentação 
de Imagens, Reconhecimento de Imagens.



INVESTIGATION OF ARCHITECTURE FOR THE RECOGNITION OF THE 
FIELDS DOS BANK BRAZILIAN CHECKS  

 
 

 
 
 
 

Abstract 

Digital Image Processing aims for offer a set of tools to support the identification and 

extraction of data within digital images. Its characteristic provides a significant technological 

growth due to the variety of applicable areas, such as: digital image processing of bank 

checks, satellite images recognition, human face recognition and others. 

In Digital Image Processing of Bank Checks context, ensure the correct location and 

acquirement of target fields are aspects that strongly influence in a high percentage of success 

recognition. The acquirement of target fields is performed at segmentation step. Its step is 

complex and critical due to the high variety of image noises. 

This work aims for investigate an architecture to automate the recognition of fields 

existing in Brazilian Bank Check Header. The proposed architecture definition was based on a 

research of main characteristics, methods and other architectures applied to this context. 

To perform the segmentation step it was used the Projection Analysis Technique to 

locate and segment a set of fields present in Brazilian Bank Check header. As result of its 

application was obtained 97,50 % of correct segmentation and an average of 87.71% of 

complete bank check recognition.  

 

 

Keywords: Brazilian Bank Check, Digital Image Processing, Image Segmentation, Image 
Recognition.
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Capítulo 1 

Introdução 

Uma grande quantidade de papéis é manipulada comercialmente todos os dias no mundo 

inteiro. Este fato impõe a necessidade de digitalizar grande parte ou completamente estes 

documentos. Os computadores atuais favorecem esta atividade, pois estão cada vez mais 

baratos, e com maior poder de processamento e armazenamento. Estas características 

facilitam a busca e a recuperação das informações digitalizadas.  

A área de processamento de imagens digitais tem por objetivo reconhecer imagens 

como textos, figuras, mapas, gráficos e outros, para extrair informações e reconhecer objetos 

de interesses. Entretanto, é muito difícil desenvolver um sistema geral capaz de reconhecer 

todos os tipos de documentos, devido à grande diversidade de características existentes no 

processo. 

O objeto de estudo deste trabalho é o cheque bancário brasileiro. Este é utilizado no 

mundo inteiro em transações comerciais em detrimento do uso do papel, servindo como 

ordem de pagamento a vista ou a prazo, onde o banco paga o valor do cheque ao sacador no 

momento de sua apresentação. O cheque possui pequenas dimensões e grandes quantidades de 

informações relevantes.  
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No processo de pagamento e desconto do cheque apenas a linha magnética conhecida 

como CMC-71, que esta localizada no rodapé do cheque representando e validando os dados 

do cabeçalho se encontra automatizada. Resta como atividades manuais, presente, no processo 

de pagamento e desconto, a escrita do valor numérico e valor por extenso. A Figura 1.1 

mostra o CMC-7(linha magnética). 

 

Figura 1.1 Linha magnética da parte inferior do cheque bancário brasileiro. 

No contexto de cheques bancários, existem várias pesquisas envolvendo técnicas de 

processamento de imagens e reconhecimento de padrões [Mat99]. No processamento de 

imagens digitais, filtrar e extrair informações são processos relevantes. Para o processo de 

reconhecimento de padrões, a obtenção das informações é realizada através do 

reconhecimento dos campos de interesses pertencentes ao cheque bancário.  

 O reconhecimento de padrões é parte essencial em um sistema de processamento de 

imagens digitais e tem por objetivo analisar determinado evento ou objeto a fim de classificá-

lo dentre as várias categorias preestabelecidas. Um sistema de reconhecimento de padrões 

necessita de eficiência e eficácia no manuseio das informações extraídas das imagens digitais.  

Visando aumentar a segurança dos cheques, os bancos incluem linhas de segurança, 

fundos artísticos complexos e sistemas de bloqueio de compensação. Alguns procedimentos 

manuais que podem ser tomados a fim de mitigar a ocorrência de fraudes [Man07] são: 

• Realizar uma análise cruzada dos dados do CMC-7 com os dados do cabeçalho 

do cheque (praça de compensação, banco, agência, dígito verificador, conta 

corrente, número do cheque), como mostra a Figura 1.2.  

• Após o cruzamento, verificar se dos dados estão diferentes. Se estiver algo que 

a linha magnética não coincida com o cabeçalho, o cheque poderá ter sido 

fraudado. 

                                                
1 CMC-7 Conhecido como código de barra de um cheque bancário, ou linha ótica ou linha magnética da parte inferior do 
cheque bancário.  
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Figura 1.2: Cruzamento entre os campos do cabeçalho do cheque com o CMC-7  

1.1 Representação Eletrônica de Cheques Bancários 

Os cheques bancários em formato de papel ocupam um espaço físico grande em seu 

armazenamento [Dia06]. Uma forma de facilitar a consulta desse tipo de documento é 

digitalizar a imagem do cheque. O armazenamento de documentos eletrônicos em discos 

magnéticos ou ópticos reduz o espaço físico em relação ao armazenamento em papel e facilita 

a obtenção destes documentos.  

A digitalização dos documentos em papel para documentos eletrônicos é viável se os 

formatos de armazenamento forem adequados, ou seja, está com todos os campos legíveis, o 

tamanho adequado para o processamento, etc. Em geral, os documentos criados 

eletronicamente possuem um tamanho de armazenamento consideravelmente menor que os 

convertidos através da digitalização para o formato eletrônico.  

A troca do cheque entre instituições bancárias é geralmente realizada de forma 

eletrônica. Esta troca percorre duas etapas principais: transmissão (trâmite) interna e 

compensação de cheques. 

Na transmissão interna, o banco digitaliza apenas os cheques utilizados por seus 

correntistas. Desta forma, o banco pode possuir um sistema otimizado para trabalhar 

unicamente com os cheques de sua instituição [Dia06]. 
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 Na etapa de compensação dos cheques utiliza-se a técnica de truncagem de cheques. 

A truncagem significa que quando o banco depositário recebe o cheque em sua agência, este 

poderá ser enviando como imagem digitalizada ao banco pagador, ao invés de enviar o cheque 

em formato de papel, gerando uma economia de custos a todo sistema financeiro, reduzindo 

os gastos com o transporte dos cheques em papel para câmaras de compensação. O objetivo 

principal da truncagem nos cheques é a redução nos custos de processamento de cheques para 

bancos e clientes, por meio da simplificação do processo e redução do tempo de 

compensação. 

1.2 Sistema de Compensação dos Cheques Bancários Brasileiros 

Os bancos quando fazem o uso dos cheques digitalizados geram uma economia de custo para 

si e para o sistema financeiro nacional.  

No Brasil, a compensação de cheques já está sendo feita por meio de registros 

eletrônicos desde 1921, no Rido de Janeiro, sob a responsabilidade do Banco do Brasil (Lei nº 

2.591, de 07.08.1912). Entretanto, além da imagem digitalizada, ainda é necessário o envio 

diário dos cheques em papel para a Compe2.  

As Figuras 1.3 e 1.4 mostram a compensação de cheques bancários no Brasil, 

como ainda é feita hoje e a como seria se a compensação fosse utilizada com truncagem de 

cheques. Ambos os modelos são intermediados pela Compe do Banco do Brasil.  

 

Figura 1.3: Compensação no Brasil hoje: todos os cheques em papel são trocados em 

formato de papel nas câmaras de compensação. 

                                                
2 Compe - Centralizadora da Compensação de Cheques e Outros Papéis 
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Figura 1.4: Compensação com truncagem: a troca dos cheques em formato de papel é 

substituída pela transmissão lógica das imagens de cheques.  

Para aproveitar a infra-estrutura existente e realizar a movimentação dos cheques 

digitalizados entre instituições bancárias de forma eficiente, ainda é necessário definir padrões 

de mensagens para a troca das informações para a efetiva compensação dos cheques.  

O ideal seria aplicar o método proposto por Dias [Dia06], para a transferência das 

imagens dos cheques bancários entre o banco depositário e pagador. Este método é descrito 

pela Figura 1.5.  

 

Figura 1.5: Mensagens a serem trocadas entre os bancos depositário e pagador de acordo 

com o método proposto por Dias. 

O modelo proposto por Dias [Dia06] utiliza a infra-estrutura do Sistema de Pagamento 

Brasileiro (SPB), que é adequada para a transferência de imagens de cheques e substitui a 

troca de cheques em papel.  

Sua proposta faz uso de imagens em preto e branco por proporcionar economia de 

recursos computacionais sem perda de legibilidade do cheque. Quando o banco necessita da 

imagem do cheque colorido ou tons de cinza, o banco pagador deverá fazer esta solicitação 

com antecedência. Além disso, para garantir a integridade e autenticidade de cada imagem, é 

necessário utilizar uma assinatura digital em cada imagem do cheque, de preferência 

armazenando a assinatura na própria imagem, para ter independência do formato de arquivo.  
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1.2.1 Truncagem de Cheques no Mundo 

Truncagem de Cheques nos Estados Unidos 

A lei Check Clearing for the 21st Century Act (Check 21) entrou em vigor nos 

Estados Unidos em 28 de outubro de 2003, projetando uma inovação no sistema de 

pagamentos [FRB04]. Esta lei tem como objetivo incentivar a truncagem de cheques no país, 

aumentando a eficiência do sistema e reduzindo alguns impedimentos legais da truncagem de 

cheques [FRB04]. A lei facilita a truncagem de cheques, pois cria um instrumento negociável 

chamado de cheque substituto, que permite truncar cheques originais para processar 

informações eletronicamente e encaminhar o cheque substituto aos bancos pagadores.  

Um cheque substituto é equivalente ao cheque original, ou seja, é uma cópia 

impressa e legal da imagem original [FRB04]. Além dos dados existentes no cheque original, 

o cheque substituto possui dados extras, como: 

• A instituição que truncou o cheque; 

• A instituição que criou o cheque; 

• Data da criação, informando que se trata de um cheque substituto; 

• A reimpressão da linha MICR (CMC-7) do cheque original precedido de 

um identificador de um cheque substituto; 

• Área opcional para funcionalidades de segurança do cheque.  

As Figuras 1.6 e 1.7 mostram um exemplo de cheque substituto, frente e verso, 

podendo ser chamado de Image Replacement Document (IRD). 
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Figura 1.6: Frente do cheque substituto 

 

Figura 1.7: Verso do cheque substituto 

Truncagem de Cheques na França 

Système Interbancaire de Télécompensation (SIT), em julho de 2002, se tornou o 

único sistema de compensação interbancária para o sistema de pagamentos [BF02].  

O SIT é um sistema de compensação eletrônico que consiste em uma rede de 

computadores, com estações localizadas em cada banco, ligadas diretamente ou indiretamente 

[BF02]. O SIT fornece uma conversão de imagens de forma multilateral, processando 

transações eletrônicas entre os participantes.  

O sistema de pagamento francês faz o uso da truncagem de cheques através do SIT na 

grande maioria das transações de pagamentos realizadas. A exceção é quando o valor do 
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cheque é superior a 5.000 euros. Neste caso, a tramitação do cheque é feita de modo 

tradicional, onde, o banco depositário envia o cheque em formato papel ao banco pagador.  

Truncagem de Cheques na Espanha 

O Sistema Nacional de Compensación Electrónica (SNCE) é descentralizado e 

suas informações são transmitidas por uma rede de comunicação privada de forma bilateral. 

Estas informações são enviadas diariamente para o Banco da Espanha, onde são compensadas 

pelo Servicio de Liquidación Del Banco de España (SLBE) na manhã seguinte [BE90].  

1.3 Motivação 

Para o processamento de documentos eletrônicos é necessário de antemão digitalizar os 

mesmos, ou seja, passar do papel para forma digital. Um exemplo disso são as atividades 

bancárias, onde o reconhecimento de padrões é utilizado para o reconhecimento automático 

dos campos dos cheques. 

O processamento de imagens digitalizadas de cheques bancários é uma aplicação 

muito importante dentro da área de processamento de imagens digitais. Esta relevância se 

deve a grande quantidade de transações comerciais realizadas no mundo inteiro.  

Para o reconhecimento de cheques bancários existe uma gama de técnicas que são 

capazes de processar as imagens, realizando uma distinção dos padrões presentes nos campos 

dos cheques. Portanto, a motivação está em conseguir um método de reconhecimento que se 

aproxime ao máximo do reconhecimento visual humano.  

1.4 Descrições do Problema 

Um sistema que envolve uma análise automática das imagens dos cheques bancários possui o 

desafio de encontrar técnicas eficientes para a realização deste serviço. Este desafio é devido 

principalmente à grande diversidade de padrões existentes nos cheques.  

No contexto de processamento de cheques bancários, encontrar uma técnica de 

segmentação que obtenha a correta localização dos campos de interesse é um dos fatores que 

influenciam positivamente o alto índice de sucesso no reconhecimento.  
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1.5 Objetivos 

O objetivo geral desta pesquisa é propor uma arquitetura para o reconhecimento dos campos 

presentes no cabeçalho de cheques bancários brasileiros. 

Este objetivo geral pode ser desdobrado nos seguintes objetivos específicos:  

• Especificar uma arquitetura para o desenvolvimento de aplicações utilizando 

técnicas de processamento de imagens digitais.  

• Analisar técnicas de pré-processamento de imagens digitais. 

• Analisar técnicas de segmentação de imagens digitais. 

• Melhorar taxas de acertos na segmentação e reconhecimento. 

1.6 Organização  

O presente trabalho está organizado em seis capítulos. No Capítulo 1 foi realizada uma breve 

apresentação do trabalho.  

O Capítulo 2 apresenta a estrutura do cheque bancário brasileiro, as normas 

estabelecidas pelo Banco Central do Brasil e a base de dados para validar a metodologia 

proposta. 

 O Capítulo 3 apresenta as considerações teóricas encontradas na literatura para o 

reconhecimento dos campos do cheque, utilizando técnicas de pré-processamento de imagens 

digitais, segmentação e classificação.  

O Capítulo 4 apresenta a arquitetura desenvolvida para o reconhecimento dos campos 

dos cheques bancários brasileiros e os resultados obtidos com a utilização da arquitetura 

proposta.  

O Capítulo 5 apresenta os resultados experimentais e uma análise dos erros ocorridos. 

O Capítulo 6 conclui o trabalho e apresenta algumas discussões e expectativas com 

relação a trabalhos futuros. 



Capítulo 2 

Cheques Bancários Brasileiros 

O cheque bancário brasileiro é utilizado para a movimentação de fundos bancários. Este 

artifício esta disponível aos clientes de instituições bancárias, permitindo efetuar pagamentos 

sem a necessidade do manuseio do papel em si. Um cheque representa a ordem incondicional 

em direito que é emitida por uma pessoa jurídica, física em favor de outra ou portador. O 

cheque é assinado pelo emitente, exigindo que na apresentação do mesmo, o banco pague a 

quantia em dinheiro referenciada [BB83]. 

2.1 Dimensões de Cheques Bancários Brasileiros  

A normalização dos elementos dos cheques bancários brasileiros é estabelecida pelo Banco 

Central. O Manual de Normas e Instruções [BB83] e as dimensões, em milímetros, que os 

cheques bancários devem obedecer são descritas na Tabela 2.1. 

Tabela 2.1: Normas de dimensões de um cheque bancário brasileiro  

Medida Comprimento Largura 
Valor Mínimo  171 76 
Valor Médio 175 80 
Valor Máximo 176 81 

 

Os três diferentes tipos de medidas para um cheque bancário está descrito na 

Figura 2.1: 
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Figura 2.1 Exemplo dos tipos de medidas: tamanho mínimo, médio e máximo [Fonte: 

Mattana [Mat99]] 

Um cheque digitalizado em 300 dpi pode assumir um tamanho mínimo de 2057 

pixels de comprimento e 897 pixels de largura; e um tamanho máximo de 2079 pixels de 

comprimento e 957 pixels de largura, como mostra a Figura 2.2. 

 

Figura 2.2 Tamanho mínimo e máximo de cheques bancários  
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2.2 Os Elementos Componentes de Cheques Bancários Brasileiros  

O modelo único de cheque bancário instituído pelo Conselho Monetário Nacional visa à 

maior segurança e eficiência nos serviços prestados à sociedade. A Figura 2.3, descreve a 

localização dos componentes do cheque dentro da área do cheque bancário e seus campos de 

preenchimento, definidos no Manual de Normas e Instruções.  

 

Figura 2.3: Modelo de distribuição de informações nos cheques bancários brasileiros [Fonte: 

Mattana [Mat99]] 

As informações relevantes são os campos pré-impressos no corpo do cheque e 

contêm informações do banco [Jes99]. Estas informações são descritas em forma de etapas 

como mostra na Tabela 2.2. A Figura 2.3 mostra a divisão das etapas.  
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Tabela 2.2: Etapas dos elementos componentes do cheque bancário brasileiro 

ETAPAS ELEMENTOS COMPONENTES DO CHEQUE  
 
 
 
PRIMEIRA 
ETAPA  

- número da câmara de compensação (COMP); 

- número da inscrição do banco (BANCO); 

- código da agência sacada (AG); 

- posição facultativa: dígito verificador correspondente ao código da agência 
sacada; 

- dígito verificador correspondente aos campos COMP, BANCO e AG (C1); 

- número da conta do emitente (CONTA); 

- dígito verificador relativo ao número da conta (C2); 

- posição facultativa: registro da série de numeração do cheque; 

- número do cheque (NÚMERO DO CHEQUE); 

- dígito verificador do número do cheque (C3); 

- valor do cheque em algarismos (R$) 

 
 
SEGUNDA 
ETAPA 

- valor do cheque por extenso; 

- nome do beneficiário ou presença do nominativo 

 
 
TERCEIRA 
ETAPA 

- identificação do banco e agência sacados; 

- local e data de emissão do cheque; 

- assinatura e identificação do emitente; 

 
QUARTA 
ETAPA 

- impressão de caracteres magnéticos ou linha MICR3  

 

A Figura 2.4, apresenta um modelo padrão do preenchimento dos campos e áreas 

do cheque bancário pelas normas do Banco Central do Brasil. 

                                                
3 MICR – Magnetic Ink Character Recognition (código de barra de um cheque bancário). 
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Figura 2.4 Modelo padrão dos campos e áreas do cheque bancário brasileiro [Fonte: Freitas 

[Fre02]] 

2.3 Formulários dos Cheques Bancários Brasileiros  

Os cheques bancários brasileiros são impressos com uma tintura permanente e uma firme 

tonalidade, podendo usar impressões por perfuração sem prejudicar a área magnética [Fre02]. 

Em geral podemos considerar que o formulário de um cheque bancário é constituído por três 

elementos básicos: fontes, padrão do fundo e linhas. As fontes representam a forma em que as 

seqüências de caracteres são impressas. O padrão de fundo representa o papel do cheque, ou 

seja, a folha onde as informações são impressas. As linhas representam os delimitadores do 

cheque, que serve tanto para auxiliar no momento da escrita quanto para separar os campos. 

A confecção dos cheques bancários brasileiros pode ser em formulário contínuo ou 

em folha plana. No caso de formulários contínuos, devem ser destacados por uma guilhotina 

de maneira que suas bordas fiquem retas, com extremidade inferior e direita lisas. Esta 

confecção segue regulamente as especificações do CADOC (Cadastro de Documentos) como 

modelo nº 38058-0 (Res. 885) do Banco Central do Brasil, referentes ao “Modelo-Padrão do 

Cheque”. 

Existe uma grande variedade de cores, desenhos e estilos presentes em um cheque 

bancário. Estas características configuram um layout bastante complexo. O fundo geralmente 

assume uma grande variedade de cores e estilos. O trabalho relacionado com o fundo artístico 

de um cheque bancário brasileiro se encontra em MATTANA [Mat99]. 
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2.3.1 Fontes  

Fontes é um conjunto de caracteres que podem assumir diversos tamanhos, cores e estilos. As 

normas do Banco Central do Brasil não estabelecem o tipo de fonte a ser usada na confecção 

dos formulários dos cheques, portanto, as instituições fazem o uso de vários tipos de fontes, 

como mostra a Figura 2.5. 

 

Figura 2.5: Diferentes tipos de fontes usados em formulários de cheques bancários 

2.3.2 Padrão de Fundo  

O padrão de fundo de um cheque está relacionado com as características do papel sobre o qual 

as informações são impressas. As características para a fabricação dos cheques estão na 

norma estabelecida pelo Banco Central [BB83]. 

2.3.3 Linhas  

Os cheques obrigatoriamente possuem linhas que servem como guia para preenchimento. As 

linhas verticais são utilizadas como delimitadores dos campos. Um exemplo de delimitadores 

existentes no cabeçalho do cheque é apresentado na Figura 2.5. As linhas horizontais também 

podem ser utilizadas como delimitadores na separação do cabeçalho do corpo do cheque.  

2.3.4 Preenchimentos de Cheques Bancários Brasileiros  

O preenchimento dos campos de um cheque, de acordo com as normas do Banco Central 

[BB83], pode ser realizado por meios mecânicos/eletrônicos ou a mão, por terceiros ou pelo 

próprio titular do cheque. 
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Os campos para o preenchimento de um cheque são: valor numérico, valor por 

extenso, beneficiário, local, data e assinatura do cliente. A Figura 2.6 mostra os campos 

presentes no cheque e o seu preenchimento a mão. 

 

Figura 2.6: Exemplo de um cheque bancário com preenchimento dos campos a mão. 

Os bancos recomendam que durante o preenchimento do campo valor numérico, 

representado pelo símbolo R$, deve-se anteceder e preceder parênteses, cerquilhas ou 

asterisco, a fim de evitar que o valor seja adulterado [Jes99].  

No campo valor numérico por extenso, antecede a frase: “Pague-se por este 

cheque a quantia de”, seguida de duas linhas para a especificação do valor por extenso. Este 

campo não pode ter nenhum outro tipo de informação, a não ser o valor discriminado do 

cheque por extenso, segundo as normas do Banco Central.  

A terceira linha é indica para o preenchimento do nome do beneficiário, antecedida 

da preposição “a” e finaliza com a frase “ou à sua ordem”. A quarta linha a direita do 

beneficiário é indicada para o preenchimento do local e data da emissão do cheque e a quinta 

linha, posicionada abaixo do campo local e data está reservada para a assinatura do emitente. 

Existem normas estabelecidas para cada um dos campos citados acima. 
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2.5 Normas Estabelecidas pelo Banco Central 

O Banco Central estabelece normas em relação aos campos valor numérico, valor numérico 

por extenso, data e local e a assinatura do emitente, que está descrito a seguir:  

• Quando o campo local do cheque não for preenchido, considera-se que este foi 

emitido no mesmo local do emitente, conforme a lei nº 7.357 de setembro de 1985, art. 

2º.  

• Quando o cheque apresenta irregularidades como: ausência de assinatura, ausência da 

data de emissão, o mês declarado de forma numérica e o não registro do valor por 

extenso, o mesmo pode ser devolvido. 

2.7 Considerações Finais 

Neste capitulo foram abordadas as principais características e estrutura dos cheques bancários 

brasileiros, bem como as normas de preenchimento estabelecidas pelo Banco Central do 

Brasil.  

 No próximo capítulo serão apresentadas as considerações teóricas das técnicas de 

processamento utilizadas neste trabalho. 



Capítulo 3 

Considerações Teóricas  

3.1 Etapas Fundamentais para o Processamento de Cheques 

O reconhecimento e a análise de imagens de documentos digitais é uma área relevante por 

suas inúmeras aplicações. Cada documento possui características próprias e por este motivo, 

necessita de métodos computacionais específicos na solução de seus problemas. O 

reconhecimento de imagens digitais de cheques bancários é dito complexo. Esta 

complexidade é devido à diversidade de atividades computacionais executadas para análise do 

documento. As macro-etapas realizadas no contexto de processamento de imagens digitais de 

cheques são: aquisição, de pré-processamento, de segmentação e de reconhecimento.  

Uma hierarquia para a construção de um sistema adotada as seguintes abordagens 

prevê baixo nível, médio nível e alto nível [BFJBFBS01]. Observa-se a ocorrência de uma 

redução progressiva na quantidade de dados manipulados à medida que se sobe nesses níveis, 

como mostra a Figura 3.1.  
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Figura 3.1 Etapas para o processamento e análise da imagem de um cheque bancário 

brasileiro como, por exemplo, o campo específico do cabeçalho 

1. Baixo Nível: os dados de entrada são os pixels das imagens originais 

digitalizadas. Neste nível é realizado o pré-processamento das imagens 

utilizando técnicas, como exemplo, remoção de ruídos para a eliminação 

dos ruídos que foram adquiridos no momento da aquisição da imagem.  

2. Médio Nível: como entrada, tem-se o cheque com os ruídos removidos na 

etapa anterior - pré-processamento. No médio nível, ocorrem dois tipos de 

segmentação: segmentação 1 e segmentação 2 (blocos e dígitos). Após a 

remoção de ruídos do cheque, inicia-se a etapa de segmentação dos blocos 

do cabeçalho do cheque. Nesta segmentação, todos os campos do 

cabeçalho serão separados por blocos (compensação, banco, agência, conta 

corrente, número do cheque e etc.) e analisados, afim de, verificar se todos 

os blocos foram segmentados de forma correta, logo após, inicia-se a 

segmentação dos dígitos para o reconhecimento do cabeçalho do cheque 

bancário brasileiro.  
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3. Alto Nível: as características obtidas na etapa anterior são utilizadas no 

reconhecimento de cada campo do cheque através de um método de 

classificação. 

Segundo [GW92], um sistema para processar e reconhecer os campos de interesse 

contidos na imagem de um cheque bancário deve ser composto pelos passos apresentados na 

Figura 3.2: 

 

Figura 3.2: Passos fundamentais em processamento digital de imagens [Fonte: [GW92]]. 

• Aquisição e digitalização das imagens: consiste em transformar cheques bancários 

em imagens digitais sob a forma de valores chamados pixels. 

• Pré-processamento: consiste no tratamento das imagens para solucionar problemas 

como: ruídos, rabisco, dados sublinhados, inclinação e outros. 

• Segmentação: consiste na localização automática dos campos relevantes da 

imagem. 

• Representação e descrição: consiste em selecionar características, agrupando os 

resultados e executando uma discriminação entres as classes e objetos.  

• Reconhecimento/Interpretação: consiste no reconhecimento dos campos de 

interesse dos cheques bancários. 

• Base de conhecimento: define bases de dados (cheques armazenados em tons de 

cinza ou coloridos) e o conhecimento acumulado sobre as características do cheque 

(a quantidade de blocos segmentados de cada banco, a quantidade de cada dígito 

segmentado por banco, as configurações de cada banco utilizadas para a 
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segmentação dos blocos e dígitos). Acesso às soluções de problemas, sempre 

aprimorando e atualizando as informações contidas na base do conhecimento. 

Essas informações são utilizadas na solução dos problemas apresentados por cada 

banco. 

3.2 Técnicas para o Reconhecimento dos Campos do Cheque 

No processamento de cheques é necessário o uso de várias técnicas para o reconhecimento 

dos campos de interesse do cheque. Algumas destas técnicas são descritas nas subseções a 

seguir. 

Antes de iniciar os estudos sobre as técnicas, um breve conceito de processamento de 

imagens digitais.  

Processamento de Imagens Digitais 

O processamento digital no contexto de cheques bancários tem por objetivo fornecer 

ferramentas que possibilitem a extração e identificação de informações contidas nas imagens. 

As técnicas de processamento de imagens digitais processam uma grande quantidade de 

dados, com a finalidade de melhorar a representação visual para análise e interpretação 

humana [San02].  

Dado aumento da capacidade de cálculo e da velocidade de processamento dos 

computadores modernos, torna-se possível a utilização das técnicas de Processamento Digital 

de Imagens, Visão Computacional e Computação Gráfica. A união dessas técnicas oferece 

suporte ao desenvolvimento de métodos de extração de informações de imagens digitais, 

admitindo como imagem digitalizada que é processada e produz outra imagem ou vetores 

como dados de saída [Gom95].  

3.2.1 Aquisição de Imagens 

A aquisição consiste em obter imagens digitais a partir de imagens de papel. Estas imagens 

são adquiridas por um scanner (digitalizador) que é um periférico de entrada, responsável por 

digitalizar imagens. Este equipamento é responsável por converter as imagens em papel para 
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um formato digital a fim de serem manipuladas computacionalmente. Cada imagem digital é 

um conjunto de pontos chamados pixels, e estes representam os componentes do documento 

original [PRM00].  

No processamento de imagens de cheques, o bom resultado na extração e 

reconhecimento dos campos de interesse dependerá da qualidade da imagem digital gerada 

[Fac95]. As imagens são adquiridas em preto e branco, em níveis de cinza ou coloridas, 

dependendo da necessidade da aplicação.  

Imagens capturadas em preto e branco são pobres em detalhes, entretanto, exigem 

pouco espaço de armazenamento e os métodos aplicados a estas são geralmente mais simples 

e rápidos. Imagens em níveis cinza possuem uma escala que varia entre 2 (preto e branco) até 

256 pixels. Quanto maior o nível de cinza, maior é a grandeza nos detalhes da imagem, maior 

espaço de armazenamento é necessário e os métodos para manipulação deste tipo de imagem 

são complexos e mais lentos se comparado com os métodos utilizados em imagens preto e 

branco.  

Alguns cuidados devem ser observados no processo de aquisição das imagens de 

cheques. Durante a aquisição, a estação de captura deve estar preparada para gerar as imagens 

dos cheques com a melhor qualidade possível, visando reduzir ruídos e corte de informações 

importantes.  

3.2.2 Pré-Processamento 

A etapa de pré-processamento visa eliminar ruídos da imagem, adquiridos no momento da 

aquisição. O sucesso no reconhecimento dos campos de interesse dos cheques bancários está 

intimamente ligado à qualidade da imagem utilizada.  

Algumas técnicas são realizadas antes do reconhecimento, como: binarização 

(converte uma imagem em níveis de cinza em uma imagem binária), remoção de ruídos 

(assegura que as informações são verdadeiras), aplicação de filtros morfológicos e outras 

[Mat99]. 
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Binarização  

A binarização é fundamental no processamento de imagens digitais. Esta técnica consiste na 

conversão da imagem em tons de cinza para uma imagem binária (preto e branco). A 

característica principal de uma imagem digital é que esta deve conter meios de referenciar o 

número, posição e a forma dos objetos. Esta referência deve ser identificada tanto em imagens 

coloridas quanto em imagens em tons de cinza e binarizadas, mesmo esta possuindo um 

número pequeno de informações se comparada com as demais.  

Quando os pixels de uma imagem possuem uma similaridade em níveis de cinza em 

uma região muito próxima, estes normalmente pertencem ao mesmo objeto da imagem 

[Mat99]. Esta técnica é aplicada logo após a aquisição das imagens em níveis de cinza, a fim 

de eliminar ruídos, facilitando a extração dos componentes existentes na imagem. Esta técnica 

é aplicada identificando os diferentes níveis de intensidade dos pixels e os associando a 

objetos de interesse ou ao fundo da imagem.  

Os métodos de binarização são classificados em globais ou locais [Oli98]. Os métodos 

globais são geralmente fundamentados no histograma de níveis de cinza aplicado sobre uma 

imagem. Oliveira aplicou um método chamado Hiperbolização Quadrática do Histograma, 

removendo o fundo e convertendo uma imagem de um cheque bancário de níveis de cinza 

(256 pixels) para uma imagem binária [Oli98]. Os métodos locais foram criados para evitar 

erros de interpretação, adotando parâmetros que operam em regiões limitadas da imagem, 

variando de região para região da imagem. 

Santos [JEBS97], para solucionar o problema do fundo do cheque bancário faz uso de 

um pré-tratamento, melhorando a luminosidade e fazendo com que seus detalhes sejam 

realçados. A aplicação da técnica Hiperbolização Quadrática do Histograma gera uma nova 

imagem mais inteligível, como mostra as Figuras 3.3 e 3.4. 

 

Figura 3.3: O campo Cabeçalho presentre em cheque bancário brasileiro em níveis de cinza 

antes da hiperbolização. 
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Figura 3.4: O campo Cabeçalho presentre em cheque bancário após a hiperbolização 

quadrática do histograma. 

Métodos Globais 

Para obter o valor do limiar global de imagem, podem ser utilizados os valores de intensidade 

obtida através do histograma dos pixels da imagem [Mat99].  

 Para uma imagem com intensidade de fundo e objetos de interesses diferenciados, o 

histograma apresenta dois picos distintos. Entre os topos encontra-se o vale, que representa o 

valor mínimo entre os dois máximos. Este mínimo é escolhido como limiar que melhor separa 

os dois picos. Porém, existem alguns problemas com o uso do limiar único. O primeiro é a 

falta de contraste no fundo e objetos de interesse. O segundo relaciona-se com a escassez de 

objetos em uma imagem, tornando difícil encontrar um vale entre os dois picos. Entretanto, os 

métodos globais são bastante utilizados para binarização das imagens, em especial no 

contexto de cheques bancários.  

Alguns modelos de métodos globais: Método por Dois Picos, por Entropia de Pun, por 

Abordagem Fuzzy, por Pixels de Borda, Método de Otsu. Vários métodos de binarização 

global e local podem ser pesquisados em [Mat99], [PRM00], [Gra05], [Oli98]. 

Para este presente trabalho utiliza-se somente o método de Otsu.  

Método de Otsu 

A operação de binarização é realizada através do particionamento dos pixels da imagem em 

duas classes distintas: C0 e C1, isto é, objetos de interesse e o fundo ou vice-versa em um 

nível de cinza t. O método de Otsu [Ots79] baseia-se na análise do discriminante. Tendo como 

classes C0 ={0,1,2,...,t} e C1={t + 1,t + 2,...,t - 1}.  

 Definem-se as características das classes C0 e C1 em termos da distribuição de Gauss, 

a partir de suas médias: 
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• Médias ( ) ( )tt 10 ,µµ   

• Variância intra-classes ( )tw

2σ  

• Variância inter-classes ( )tB

2σ  

• Variância total 2
Tσ  

• Probabilidade de ocorrência do nível de cinza iP  

• A classe das probabilidades 10 ϖϖ e , que indicam a porções das áreas ocupadas pelas 

classes C0 e C1.  

• n é o número de pixels de cinza  

Otsu [Ots79] demonstra que o valor ótimo do limiar 
*t pode ser determinado pela 

maximização do critério de separabilidade da função 
2

2

T

B

σ

σ
η = , onde η  é a variância entre 

classes dividida pela variância total: 2*
BArgMaxt σ= . 

Remoção de Ruídos  

Um problema muito comum com relação à aquisição das imagens digitais são os ruídos. A 

situação ideal para o processamento de uma imagem digital, é que esta esteja sem ruídos, mas 

na prática isso não acontece. Ruídos são dados indesejáveis introduzidos na imagem durante a 

fase de aquisição e devem ser eliminados. Os ruídos não são presumidos, pois possuem 

natureza randômica e não podem ser medidos precisamente.  

Nomeação dos Componentes  
 

Nomeação dos Componentes (Connected Component Labeling) é uma técnica utilizada em 

processamento de imagens de documentos digitais. A função principal desta técnica é 

identificar de forma única conjuntos de pixels conectados entre si [SS00]. Os pixels podem 

estar conectados de duas formas: 4x4, considerando apenas os pixels vizinhos na direção 

vertical e horizontal; e 8x8, onde todos os vizinhos são utilizados, até mesmo os vizinhos da 
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diagonal. Em geral, o uso de componentes conectados pela forma 8x8 é o mais utilizado no 

pré-processamento de imagens de cheque, devido ao fato dos pixels estarem dispostos nas 

diagonais após a binarização. A Figura 3.5 mostra os componentes conectados nas duas 

formas.  

A detecção de componentes entre pixels em uma imagem binária é fundamental para 

etapa de segmentação, pois detecta os objetos de interesse [PLC00]. Todos os pixels que 

pertencem à mesma região são rotulados com o mesmo rótulo, estabelecendo fronteiras entre 

os objetos e regiões dos componentes [Sam81]. A aplicação desta técnica pode ser encontrada 

nas áreas de reconhecimento de caracteres, visão robótica, inspeção automática e outros.  

 

         a) 

 

        b) 

 

           c) 

Figura 3.5: Exemplo Nomeação dos Componentes Conectados a) Imagem original b) 

imagem binarizada c)nomeação dos componentes 4x4  

Existem vários métodos de nomeação de componentes na literatura que podem ser 

pesquisados em: [DST92], [GK95], [RD84], [SR94], [Sam81], [PLC00].   

O método de Dois Passos é utilizado neste trabalho e corresponde ao método mais 

conhecido para o pré-processamento de cheques bancários [SS00]. Na primeira fase, todos os 

pixels são percorridos da esquerda para direita e de cima para baixo. Para cada pixel preto, os 

pixels vizinhos nomeados anteriormente em cima e na esquerda são verificados. Se nenhum 

deles for preto, então um novo valor será associado ao pixel atual. Caso contrário, se pelo 

menos um deles for preto, então o mesmo valor do pixel vizinho é associado ao pixel atual. Se 

mais de um pixel vizinho for preto, então todos os valores associados a eles são colocados em 

uma classe de equivalência (vizinhos) e nomeados de acordo com a classe equivalente. Ao 

final dessa fase, o número de componentes é igual ao número de classes equivalentes mais o 

número de componentes fora da classe de equivalência. Na segunda fase, todos os valores 
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associados em cada classe de equivalência são unidos para formarem um novo valor e então, 

são associados novamente aos pixels nomeados na primeira fase [SS00]. 

Processar imagens em tons de cinza é mais simples em relação às imagens coloridas, 

pelo fato de se poder identificar partes da imagem como componentes ou objetos [SS00]. A 

importância da nomeação de componentes reside no fato de ser o primeiro passo para 

construir uma representação abstrata da imagem. Cada componente pode representar 

diferentes tipos de elementos textuais como letra, sinal de pontuação, acento, etc. Os 

componentes podem ser agrupados para formar outro tipo de elemento, como, por exemplo, 

uma linha de texto formato pelo conjunto de componentes representando letras, que podem 

ser reagrupados novamente e formar uma coluna e assim por diante. O nível de abstração 

desejado depende apenas da aplicação [SS00].  

Salt-and-pepper 

 
A técnica conhecida para a remoção de ruídos é o filtro de vizinhança (Salt-and-pepper), onde 

para um conjunto de dimensão KxK de pixels pretos conectados entre si, é realizada a 

verificação dos pixels pretos encontrados em seus vizinhos. Se não houver nenhum pixel 

vizinho preto, então, o conjunto de pixels é considerado ruídos e marcado de branco. Um 

pixel branco no fundo preto também pode ser considerado ruído e vice-versa.  

K- fill 

 

A técnica K-fill é sugerida por [GK95]. Esta técnica é uma extensão do filtro de vizinhança 

(Salt-and-pepper). No K-fill, para cada conjunto de pixels pretos na imagem binária 

conectados entre si, de dimensões (K-2) x (K-2), calcula-se:  

• Número de pixels pretos na vizinhança;  

• Número de seqüência de pixels pretos conectados na vizinhança; 

• Número de pixels pretos nos cantos.  

O filtro K-fill foi desenvolvido com a finalidade de remover ruídos a fim de 

possibilitar uma boa legibilidade da imagem, como mostra a Figura 3.6. Outra finalidade é 



Capítulo 3 – Considerações Teóricas 28 

suavizar os caracteres na medida em que se remove o ruído branco dos caracteres em preto e 

ruídos pretos de áreas brancas. 

 

Figura 3.6: Exemplo de remoção de ruído utilizando o filtro K-fill: (a) imagem original; (b) 

remoção do ruído preto; (c) remoção do ruído branco. 

 
Morfologia Matemática  
 

A morfologia é composta pelas palavras gregas morphê (forma) e logos (ciência), que 

significa a ciência que estuda as formas de um objeto [Fac96, Nev99]. O objetivo principal é a 

transformação de uma imagem através do elemento estruturante que se encontra previamente 

definido [Mor98]. Essa transformação permite testar e quantificar a maneira em que o 

elemento estruturante se encontra na imagem. O elemento estruturante em sua interação com 

a imagem original produz uma nova imagem, de acordo com as posições dos pixels ativos 

desse elemento estruturante.  

Na área de processamento de imagens, a morfologia matemática é uma ferramenta 

muito versátil porque ela permite processar imagens com objetivos de realce, de segmentação, 

de detecção de bordas, de esqueletização, de afinamento, de análise de formas, entre outras. O 

resultado dessa transformação permite avaliar o conjunto X (conjunto a ser dilatado) e extrair 

as informações de geometria e topologia.  

A morfologia matemática é dividida em dois tipos [Fac96, Jes99]: binária e níveis de 

cinza.  

• Morfologia binária: É aplicada somente em imagens binárias. Possui uma 

operação que determinada os pontos pretos (pixels ativos) e pontos brancos 

(pixels inativos). A determinação dos pontos é realizada através da análise da 

vizinhança ao redor do ponto central da configuração.  
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• Morfologia em níveis de cinza: Opera nas imagens de tonalidades de cinza. É 

necessário conhecer o valor MIN (pixels mais escuro) e o valor MAX (pixels 

mais claro) da vizinhança de cada pixel ou parte da vizinhança da imagem 

original.  

A morfologia matemática possui vários operadores morfológicos, que são aplicados de 

acordo com a necessidade da imagem em questão. Para este trabalho a morfologia matemática 

aplicada é a binária. Os efeitos obtidos com a dilatação binária são: expandir partículas, 

preencher pequenos buracos e conectar grãos próximos. Os efeitos podem ser observados na 

Figura 3.7. 

 

Figura 3.7 Resultado dilatação com elemento estruturante quadrado. (a) imagem original e 

(b) imagem dilatada. 

Elemento Estruturante 
 
O elemento estruturante é definido e bem conhecido pela sua forma e seu tamanho. Este é 

movido sobre uma imagem bidimensional, realizando uma análise do conjunto de translações 

do elemento estruturante que se encaixa dentro da imagem [Gra05]. Os pontos do elemento 

criam um subconjunto que interage com a imagem. A mudança no formato do elemento 

estruturante gera uma alteração na interação do elemento com a imagem, gerando resultados 

diferentes no processamento. A escolha adequada do elemento estruturante é de fundamental 

importância, pois cada elemento fornece uma aparência nova ao objeto.  

Segundo [Gra05], os formatos do elemento estruturante podem ser definidos como 

linear, quadrado, retangular, hexagonal e outros, como mostra a Figura 3.8. 
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Figura 3.8: Modelos de Elementos Estruturantes. a) cruz; b) linha horizontal; c) linha 

vertical; d) quadrado; e) Rhombus  

 
 
Dilatação  
 

A dilatação de um conjunto X por um elemento estruturante B denotado por 
~BX ⊕ é 

definida pela Equação 3.8. 

( ) U b
Bb

B XBXX ~

~

ε
δ =⊕=     (3.8) 

onde 
~

B representa o transposto de B, ⊕ representa a adição de Minkowski [Jes99].  

A operação de dilatação consiste na obtenção da reflexão de B em torno de sua 

origem. O conjunto X é o conjunto a ser dilatado, e este é deslocado em função das posições 

permitidas pelo elemento estruturante B. Os deslocamentos são realizados em relação ao 

ponto central do elemento estruturante B, como mostra a Figura 3.9.  
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Figura 3.9: Operação de dilatação em função do deslocamento das posições permitidas pelo 

elementro estruturante B.  

 

Analisando a Figura 3.9, observa-se que X se movimenta em relação ao ponto central 

(PC) de 
~

B  que representa a origem das translações. Os pontos relevantes de 
~

B  fazem parte 

do ponto central. A operação de dilatação tem como efeito expandir as partículas, preencher 

os pequenos buracos e permitir a conexão entre os pixels vizinhos [Jes99].  

Convolução 
 
Chama-se de convolução o processo para calcular a intensidade de um determinado pixel em 

função da intensidade de seus vizinhos. Esta é uma das técnicas mais comuns para o 

processamento de imagens digitais no domínio espacial. Vários sistemas de processamento de 

imagens empregam o processo de filtragem por convolução como sendo a principal 

ferramenta de filtros no domínio espacial devido à facilidade de sua aplicação. Os filtros mais 

usados por convolução são: passa-alta, passa-baixa, filtro gaussiano. A convolução por filtro 

gaussiano pode ser observada na Figura 3.10.  
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(a) 

 

(b) 

Figura 3.10 (a) Imagem do campo compensação do cheque bancário binarizada; (b) 

Resultado do processo da convolução usando o filtro gaussiano. 

Os filtros por convolução consistem no realce de freqüências, com uma variação da 

tonalidade da imagem, modificando o valor para cada pixel da imagem gerada, tendo como 

base o resultado do cálculo da média entre o pixel que está sendo analisado e os vizinhos da 

imagem original. Os valores pré-estabelecidos são ponderados e organizados em uma matriz 

denominada operador. O cálculo é baseado em ponderação faz uso de pesos diferentes para 

pixels vizinhos diferentes [Bra05]. Para obter um novo valor do pixel, algumas operações 

envolvendo os pesos atribuídos às diferentes células do operador (máscara) com os pixels da 

imagem original são realizados. Como resultado desta operação deve ser registrado um novo 

pixel na imagem resultante, na posição que corresponde ao pixel central da sombra da 

máscara.  

 Se um pixel estiver mais próximo do pixel a ser substituído, maior será a conexão 

entre ele. No entanto, se o centro da máscara estiver em uma posição (x, y) na imagem 

original, como mostra a Figura 3.11 e na imagem resultante o nível de cinza do pixel estiver 

posicionado em (x, y), este será suprido por (f * h) (x, y), conhecido como a resposta da 

convolução para aquela vizinhança, definido na Equação 3.9. Posteriormente, a máscara será 

movida para a próxima posição de pixel na imagem original e o processo é executado 

novamente. Deve-se repetir o processo até que todas as posições de pixels na imagem original 

tenham sido cobertas. No final do processo, uma imagem resultante é gerada e a imagem 

original é preservada sem modificações. 

A Figura 3.11 mostra o processo de convolução f(a, b) com o núcleo h(a, b), 

representada por f * h e definida no pixel de coordenadas (x, y), dada pela Equação 3.9: 

( )( ) ∑∑
−

=

−

=

−−=
1

0

1

0

),(),(,*
m

a

n

b

byaxhbafyxhf      (3.9) 
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onde: (x,y) é a dimensão da imagem f; 

     (m, n) são as dimensões do filtro h; 

 
 

 

Figura 3.11: Operação de convolução  

O processo de convolução é definido na Equação 3.9 e ilustrado na Figura 3.11, onde: 

• h(a, b) gera a seqüência h(-a, -b), realizando uma reflexão em torno do eixo x, e 

seguida de uma reflexão em torno do eixo y, como mostra a Figura 3.11.b. 

• A seqüência h(-a, -b) do vetor (x, y) da Figura 3.12.c gera uma seqüência de h(x - a, y 

- b).  

• Na Figura 3.11.c, a área escura representa os pixels comuns das imagens h(x - a, y - b) 

e f(a, b). Esses pixels são multiplicados dois a dois, e o resultado é somado de modo a 

obter o valor da convolução f * h no pixel de coordenadas (x, y) [Bra05]. 

3.5 Segmentação 

A segmentação é a etapa que apresenta um dos maiores desafios no contexto de 

processamento de imagens digitais. O objetivo da segmentação está na identificação dos 

objetos de interesse que possuem um conjunto de características significativas. A grande 

dificuldade da segmentação está em não ter o conhecimento a priori do número e tipo de 

estruturas encontradas na imagem, ou seja, a falta de informações sobre os objetos de 

interesse em questão.  
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 A segmentação consiste em particionar uma imagem em regiões, onde cada região é 

uniforme e homogênea e seus valores diferem em alguns aspectos e significados das 

propriedades de regiões vizinhas.  

Na segmentação cada passo é conduzido através de uma seqüência de operações 

concentradas em uma imagem que resultam na obtenção das regiões de interesse, a fim de 

diminuir o volume de informações a serem processadas por outros processos [GW92].  

Várias técnicas de segmentação são abordadas na literatura. As técnicas baseiam-se 

em: técnicas de binarização [Mat99], segmentação de histogramas multimodais [Mar00a], 

operadores morfológicos [Jes99, Mar00b].  

 As aplicações na área de segmentação de imagens são variadas. Pode-se citar como 

exemplos de aplicação a segmentação de imagens tomográficas [Gra05], segmentação 

morfológica de mapas telefônicos [Mar00b], segmentação de imagens por aprendizagem 

[Aya04], segmentação de dígitos [Vel06] e segmentação de logotipos sem conhecimento a 

priori [Jes99].  

Em todas essas aplicações o desempenho final da análise da imagem está 

intrinsecamente ligado com a eficiência do processo de segmentação. Não existe um método 

simples que seja bom para todos os tipos de imagens, e nem todos os métodos são igualmente 

bons para um tipo particular de imagem. 

3.5.1 Segmentação por Análise de Projeção  

A segmentação por Análise de Projeção consiste em projetar uma quantidade de pixels pretos 

de uma imagem em linhas ou colunas em um histograma, ou seja, realizar a projeção 

horizontal e projeção vertical [GHR02], [CL96].  

A projeção vertical de caracteres consiste em uma contagem de pixels pretos e brancos 

em cada coluna no eixo x [ZI93]. É realizada uma varredura de forma a localizar o inicio e o 

fim dos caracteres a serem reconhecidos, obtendo a largura e iniciando o processo de 

segmentação. No caso de cheques bancários, a projeção vertical detecta espaços em branco 

entre os dígitos, palavras manuscritas e outros [ZI93].  
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A projeção horizontal consiste em uma contagem de pixels pretos em cada linha, 

permitindo que se determine a posição inicial e final dos caracteres no eixo y, ou seja, permite 

encontrar a altura dos caracteres [CL96].  

Seja S(N,M) uma imagem binária de linha N e colunas M. 

• Projeção vertical: É a soma dos pixels pretos perpendiculares ao eixo y, 

representado pelo vetor Pv de tamanho M, e definido pela Equação 3.10. 

[ ] [ ]∑
=

=
N

j

h jiSjP
1

,   (3.10) 

• Projeção horizontal: É a soma de pixels pretos perpendiculares ao eixo x, 

representado pelo vetor Ph, de tamanho N, e definido pela Equação 3.11. 

[ ] [ ]∑
=
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N

i

h jiSjP
1

,  (3.11) 

Neste trabalho o foco está no cabeçalho do cheque bancário.  

A segmentação realizada pela projeção horizontal e projeção vertical utiliza um limiar 

para segmentação dos blocos. O limiar é em função da altura e largura de cada bloco, sendo 

definido pela Equação 3.12. 

( ) ( )( )
2

iiii
i

nanl
τ

×+×
×= α                (3.12) 

onde: 

iτ : Threshold (limiar) utilizado na segmentação dos blocos; 

α: é uma constante obtida empiricamente, podendo ser qualquer número inteiro maior que 1; 

ii nl × : corresponde a largura de cada bloco; 

ii na × : corresponde a altura de cada bloco; 

n: tamanho do bloco  
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 Na segmentação de dígitos, é utilizado um limiar em função da altura e largura do 

dígito, sendo definido pela Equação 3.13. 

2
jj

j

al
τ

×
×= α           (3.13) 

onde:  

iτ : Threshold (limiar) utilizado na segmentação dos dígitos; 

α: é uma constante obtida empiricamente, podendo ser qualquer número inteiro maior que 1; 

jl : corresponde a largura do dígito; 

ja : corresponde a altura do dígito. 

 A segmentação por Análise de Projeção é muito favorável quando aplicado em 

documentos com padrões impressos por máquina.  

3.6 Reconhecimento 

As técnicas utilizadas no reconhecimento de padrões são um importante componente de 

sistemas inteligentes, sendo usadas em pré-processamento de dados ou para tomada de 

decisão. Reconhecimento de padrões consiste na descrição ou classificação de medidas, que é 

aplicada aos métodos de classificação do objeto sobre um conjunto de dados, baseado em suas 

características.  

Os principais objetivos do reconhecimento de padrões são: classificação e verificação. 

Na classificação o sistema deve ser capaz de analisar e fornecer uma categorização do 

conteúdo dos dados a partir de uma determinada entrada. Na verificação o sistema decide se 

um determinado padrão pertence ou não a uma classe discriminada.  

Algumas aplicações de reconhecimento podem requerer que seja encontrada uma 

ocorrência exata de um padrão, enquanto outras são satisfeitas por encontrar uma ocorrência 

aproximada [Ram01]. Esta crítica distinção separa os métodos baseados em abordagens 

simbólicas dos métodos baseados em universo de características e teoria de decisão estatística.  
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Outra aplicação de reconhecimento de padrões é o reconhecimento numérico de 

padrões que define que todo padrão pode ser representado por um vetor numérico, conhecido 

como vetor de características ou vetor do padrão [Ram01]. Este vetor é comparado a um vetor 

representativo de uma classe de padrões, também conhecido como vetor de similaridade ou de 

proximidade. O padrão será reconhecido ou classificado de acordo com a maior similaridade 

entre ele e o vetor representativo de uma classe. Conforme o tipo de objetos a classificar (ou 

descrever) o projeto de reconhecimento de padrões, utiliza alguns dos seguintes principais 

métodos ou abordagens [HH91]:  

• Abordagem estatística: abordagem clássica, historicamente mais antiga, 

denominada por "Teoria da Decisão". Assume que as características das classes 

se regem por determinados modelos probabilísticos. Exemplos: Teoria de 

Decisão Bayesiana, K-vizinhos mais próximos, classificador estatístico linear, 

árvores de decisão e outros. 

• Abordagem sintática: abordagem que descreve a estrutura dos padrões usando 

inter-relações de características básicas denominadas primitivas. Exemplos: 

classificação através das classes de gramáticas (regular ou livre de contexto) e 

autômatos de análise sintática. 

• Abordagem neural: abordagem tipo "caixa negra" que procura determinar um 

mapeamento ótimo entre entradas e saídas inspirando-se em modelos de 

neurônios do cérebro. Exemplos: redes neurais artificiais.  

• Abordagem difusa: abordagem que tem em conta o grau de incerteza por vezes 

inerente a características e a classificações, usando a Teoria dos Conjuntos 

Difusos para modalizar esse grau de incerteza. Exemplos: árvores de decisão 

difusa, lógica fuzzy e outros. 

Para o reconhecimento dos blocos e digitos utiliza-se uma rede neural que é um tema 

clássico de reconhecimento de padrões.  

Rede Neural Artificial (RNA) 
 
 Uma rede neural artificial (RNA) é uma forma de processamento que possui algumas 

características de desempenho semelhantes às redes neurais biológicas. As RNAs consistem 
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em um método para solucionar problemas através das unidades de processamento, chamadas 

de neurônios, que se encontram conectados uns aos outros de forma paralela [Ram01].  

De acordo com [HH91] as RNAs apresentam uma estrutura com uma ou múltiplas 

camadas e reagem a um determinado estimulo. Estas redes adquirem conhecimento através da 

experiência e os armazena para usá-lo posteriormente na execução de tarefas [KC98].  

Uma rede neural tem a capacidade de aprender, reter informações, recordá-las e 

aplicá-las na solução de diversos tipos de problemas. Existem várias aplicações onde pode-se 

usar rede neural artificial, por exemplo:  

• Conversão de textos em representações fonéticas; 

• Reconhecimento de voz; 

• Reconhecimento de cheque bancários; 

• Reconhecimento de caracteres; 

• Reconstrução de imagens; 

• Compressão de imagens, dentre outras. 

Algumas das vantagens das redes neurais são: paralelismo, memória distribuída, 

tolerância a falhas, robustez diante de ruídos, capacidade de adaptação e saída em tempo real.  

Independente de cada abordagem, quanto mais camadas de neurônios, melhor é o 

desempenho da rede neural, pois aumenta a capacidade de aprendizado, melhorando a 

precisão com que ela delimita regiões de decisão [Jes99]. Estas regiões de decisão são 

intervalos fixos onde a resposta pode estar. A seguir o modelo MLP (Multiple Layers 

Perceptron – Rede Neural de Múltiplas Camadas) será detalhado a cada processo de 

reconhecimento do cabeçalho do cheque bancário brasileiro.  

Modelo da Rede Neural Artificial 

A MLP (Multiple Layers Perceptron) possui uma ou mais camadas intermediárias, podendo 

ser chamadas de camada escondidas ou oculta, sendo que cada camada possui sua função 

específica. O modelo de redes neurais artificiais mais utilizados são as redes Perceptron de 
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Múltiplas Camadas (MLP), e estas são treinadas pelo algoritmo de retro-propagação 

(Backpropagation) [Jes99, Ram01]. 

A camada de entrada é ligada às camadas intermediárias através de conexões. A 

camada de entrada é responsável por receber os dados de entrada e propagá-los para a 

próxima camada, através das conexões. As conexões guardam os pesos da rede que foram 

distribuídos aleatoriamente e em que futuramente serão multiplicados pelas entradas, 

garantindo o conhecimento da rede [KK99]. A camada de saída recebe os valores da camada 

intermediária para a obtenção da resposta da rede. 

A Figura 3.12 apresenta a arquitetura de uma rede neural do tipo MLP, contendo: 

camada de entrada, uma camada intermediária e a camada de saída. A rede neural MLP 

apresenta todas as conexões, o que significa que um neurônio em qualquer camada da rede 

está conectado a todas as outras unidades (neurônios) na camada anterior. Os dados são 

transmitidos pela rede da esquerda para a direita, camada em camada.  

 

Figura 3.12: Estrutura de uma rede neural artificial tipo MLP. 

Segundo [Sil98], o processo de retro-propagação do erro é constituído de duas fases. A 

primeira fase possui a propagação do sinal funcional (“forward”) e a segunda fase possui a 

retro-propagação do erro (“backward”). As fases do algoritmo Backpropagation podem ser 

observadas através da Figura 3.13.  

Na primeira fase, os padrões são aplicados às unidades de entrada e se propagam pela 

rede para frente, de camada em camada e um conjunto de saídas é produzido como resposta 

da rede. Durante a primeira fase, os pesos das conexões são mantidos inalterados. Na segunda 

fase, retro-propagação do erro, os pesos são ajustados de acordo com a regra do gradiente 

descendente do erro. A resposta da rede em um instante de tempo é subtraída da saída 



Capítulo 3 – Considerações Teóricas 40 

desejada com a saída obtida pela rede, para produzir um sinal de erro. Este sinal de erro é 

propagado camada por camada, ou seja, da camada de saída até a camada de entrada, dando 

origem ao nome “retro-propagação do erro”. Os pesos são ajustados até alcançar um erro 

mínimo e obter a resposta desejada pela rede.  

 

Figura 3.13: Fases do algoritmo Backpropagation.  

 

Método de Aprendizagem da Rede Neural Artificial 

 

 A aprendizagem da rede neural artificial supervisionada utiliza par (entrada, saída 

desejada), para ajustar os pesos da rede por meio de um mecanismo de correção de erros.   

Na Figura 3.13, pode ser observada o modelo computacional que define que cada uma 

das entradas possui um peso wij associado. O cálculo dentro do neurônio j consiste do 

somatório das entradas, multiplicado pelos seus pesos correspondentes. O cálculo da soma 

ponderada é definido pela Equação 3.14. 

∑
=
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,wx            (3.14) 

onde:  
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xi : vetor de entradas;  

wi,j : pesos;  

Ij : saída encontrada pela rede.           

O método de aprendizagem da rede MLP é através do algoritmo de retro-propagação e 

utiliza a regra do gradiente descendente para minimizar a função de custo [Ram01]. Esta 

função demonstra o valor do erro quadrático médio, definida pela Equação 3.15. 
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      (3.15) 

onde: 

x

iy  e x

id , representam respectivamente a saída obtida da rede e a saída desejada para a 

unidade de saída da rede i com o padrão x apresentado na camada de entrada. O valor de P 

representa o número total de padrões e o valor n é o número de saídas da camada de saída da 

rede. E(n) é o valor do erro global.  

 A atualização dos pesos das conexões é definida pela Equação 3.16. 

( ) ( ) ( )nEnwnw ∇×−=+ η1           (3.16) 

onde: 

w : é vetor de pesos; 

η : é o coeficiente de aprendizagem  

( )nE∇ : é o vetor gradiente da função de erro. 

n: é o número de iterações  

A velocidade de treinamento das redes do tipo MLP depende principalmente:  

• Condição inicial dos pesos e limiares;  

• Determinação adequada das funções de ativação;  
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• Arquitetura da rede;  

• Quantidade de dados e o algoritmo de treinamento da MLP. 

3.7 Considerações Finais  

Neste capitulo foram abordadas as principais técnicas utilizadas no pré-processamento e 

segmentação de imagens digitais. Também foi a apresentado uma técnica de reconhecimento 

dos campos de interesse existentes no cabeçalho cheque bancário brasileiro. O próximo 

capítulo apresenta a proposta de arquiteturas para o processamento de cheques bancários 

brasileiros. 



Capítulo 4 

Arquitetura para o Processamento de 

Cheques Bancários Brasileiros 

4.1 Arquitetura Proposta  

A arquitetura proposta é composta por uma interface com o usuário, que quando acionada 

efetua uma requisição ao Servidor de Aplicação, para que este execute uma determinada 

tarefa. As tarefas executadas pela arquitetura proposta são: cabeçalho do cheque, assinaturas 

dos clientes e valor numérico e valor numérico por extenso (Courtesy Amount e Legal Amount 

- CA e LA). As imagens dos cheques bancários estão armazenadas em uma base de dados, 

também chamada de Mecanismo de Persistência. A arquitetura é apresentada em uma visão 

geral, estruturada em três camadas: Cliente, Servidor de Aplicação e Mecanismo de 

Persistência, como mostra a Figura 4.1 abaixo:  

1. Cliente: a camada Cliente possui uma interface com o usuário, que lhe 

permite requisitar a execução de uma determinada tarefa. Esta requisição é 

enviada ao Servidor de Aplicação, e este retorna um resultado. Este 

resultado é então apresentado na própria interface com o usuário.  

2. Servidor de Aplicação: o Servidor de Aplicação possui módulos de 

software. Estes módulos são responsáveis por executar tarefas, podendo ou 

não consultar a base de dados. Os módulos estão subdividos em cabeçalho, 

combinação do valor numérico e valor por extenso (Courtesy Amount e 

Legal Amount - CA e LA) e assinatura. Após a execução da tarefa pelo 
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módulo apropriado, um resultado é gerado e transmitido para a primeira 

camada, interface com usuário. 

3. Mecanismo de Persistência: as imagens dos cheques bancários encontram-

se digitalizadas e armazenadas em uma base de dados. O Mecanismo de 

Persistência fornece serviços ao Servidor de Aplicação, quando o Cliente 

solicita uma determinada tarefa para ser executada, como verificação do 

valor numérico, valor por extenso, cabeçalho e assinatura.  

Servidor de Aplicação

Cabeçalho AssinaturaCa & La

Cliente

Interface Usuário

Mecanismo de Persistência

BD

 

Figura 4.1: Estrutura das Três Camadas: Cliente, Servidor de Apliação de Mecanismo de 

Persistência 

4.2 Camadas da Arquitetura 

As três camadas da arquitetura são detalhadas nesta seção, onde são descritos os serviços 

relevantes.  
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4.2.1 Camada Cliente 

A camada Cliente interage com o usuário do sistema, recebendo os dados de entrada e os 

encaminhando à camada do Servidor de Aplicação. A primeira camada é popularmente 

conhecida como, “as telas ou janelas do sistema”, pois apresentam os dados de entrada e saída 

por meio de recursos gráficos e controles como: caixas de texto, botões, imagens e ícones. 

4.2.2 Camada Servidor de Aplicação 

A camada Servidor de Aplicação define a maneira como os dados são processados. Nesta 

camada estão contidas todas as tarefas que serão processadas pelo sistema. Fazem parte 

dessas tarefas, desde funções simples, como, validação da entrada dos dados até funções mais 

complexas, como, por exemplo, segmentação do cabeçalho presente no cheque bancário.  

Esta camada é acessada pela camada Cliente quando o usuário solicita a execução de 

uma determinada tarefa. Os dados acessados por esta camada estão armazenados no 

Mecanismo de Persistência.  

4.2.3 Camada Mecanismo de Persistência  

A camada Mecanismo de Persistência é responsável por guardar os dados do sistema e prover 

recursos quando necessário. No contexto deste trabalho, a base de dados possui as imagens 

digitalizadas de cheques bancários brasileiros. Como serviços, simples ou complexos 

oferecidos por esta camada pode-se citar: inclusão, exclusão e recuperação de dados. 

4.3 Abordagem Proposta para o Cabeçalho de Cheques Bancários 

Brasileiros 

4.3.1 Modalidades de Falsificação de Cheques 

O cheque bancário é um documento utilizado como ordem de pagamento à vista ou a prazo, 

onde o banco paga o valor do cheque ao sacador no momento de sua apresentação. Embora as 
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o Banco Central do Brasil determine normas de qualidade e segurança para a confecção dos 

cheques, estes ainda assim são passíveis de fraude.  

Este motivo evidência a necessidade do emitente e do recebedor estarem atentos às 

principais modalidades de fraude em cheques bancários existente. As modalidades de 

falsificação neste contexto podem ser descritas como abaixo [Man07]:  

• Clonagem: golpistas realizam clonagem do talonário inteiro ou parcial. Para isto basta 

que tenham em mãos os dados pessoais, dados da conta corrente do banco e uma 

impressora de boa qualidade, podendo alterar uma seqüência da numeração do talão 

verdadeiro.  

• Raspadinha: acontece quando golpistas raspam alguns números de série do cheque e 

aplicam no lugar outros números para os campos fraudados.  

• Cirúrgico: os golpistas utilizam o bisturi cirúrgico para recortarem os números de 

algum campo do cheque que foi roubado ou extraviado. Posteriormente colam outra 

folha com outro campo do mesmo banco modificando apenas os números do campo 

fraudado. Com a numeração trocada fabricam uma folha de cheque que não estará 

bloqueada. 

• Caneta que apaga: utiliza-se de uma caneta especial que permite que sua escrita seja 

ser apagada com facilidade. O golpista oferece a caneta para o preenchimento do 

cheque. e depois apaga o valor com uma borracha e coloca outro valor desejado. Estas 

canetas são canetas esferográficas, podendo ser vendidas em qualquer papelaria.  

• Lavagem do cheque: os golpistas conseguem lavar os valores dos cheques com um 

liquido chamada cândida, podendo escrever o valor desejado por cima do valor antigo.  

• Grosseiro: os golpistas aproveitam os próprios espaços em branco para fraudar. Por 

exemplo, o valor de R$ 60,00 pode passar a ser R$ 160,00. Em algumas situações a 

adulteração é tão grosseira que o cheque pode parecer um borrão.  

• Cortadinho: o golpista recorta o cabeçalho do cheque aproveitando a parte inferior 

onde está a assinatura e faz uma montagem colocando outro cabeçalho no lugar do 

original.  



Capítulo 4 – Arquitetura para o Processamento do Cheque Bancário Brasileiro 47 

4.3.2 Descrição do Sistema de Reconhecimento do Cabeçalho Presente no 

Cheque Bancário Brasileiro 

A estrutura típica de um sistema de reconhecimento do cabeçalho de cheques bancários 

envolve 4 fases principais, sendo: aquisição, pré-processamento, segmentação e 

reconhecimento. Esta estrutura é apresentada na Figura 4.2. 

 

Figura 4.2: Estrutura básica de um Sistema de Reconhecimento do campo do cabeçalho 

presente no cheque bancário  

O sistema possui como entrada o cheque bancário e como saída os campos do 

cabeçalho devidamente reconhecidos. Os campos que compõem o cabeçalho do cheque são: 

compensação (comp), banco, agência, dígito verificador (C1), número da conta, dígito 

verificador (C2), número do cheque e dígito verificador (C3), como mostra a Figura 4.3.  

 

Figura 4.3: Cabeçalho Presente em Cheque Bancário Brasileiro 

Na Figura 4.4a e 4.4b representam de forma seqüencial um processo de duas tentativas 

para o processamento sobre a imagem digital do cheque bancário, desde sua aquisição até o 

reconhecimento dos campos.  
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a) 
 

 
b) 

Figura 4.4: Esquema desenvolvido para o reconhecimento dos campos do cabeçalho do 

cheque bancário a) imagem passa pela Tentativa 1 b) imagem passa pela Tentativa 2 

O processamento da imagem do cheque pode ser observado na Figura 4.4 a e 4.4 b, 

onde a etapa de pré-processamento ocorre em duas tentativas. A primeira tentativa utiliza-se 

os filtros: binarização, nomeação dos componentes e K-fill, para a remoção de ruídos na 
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imagem. Finalizando a etapa do pré-processamento, inicia a etapa da segmentação, que, no 

término desta etapa, verifica se ocorreu uma segmentação, senão, irá para a tentativa dois, 

para uma nova remoção de ruídos na imagem. Os filtros utilizados na tentativa dois são: 

convolução e dilatação. Logo, volta novamente a segmentar, e se caso não ocorrer à 

segmentação a imagem será rejeitada. A tentativa dois só ocorre quando a tentativa um não 

consegue limpar a imagem, e com ruídos a segmentação não acontecerá.  

O cabeçalho do cheque bancário brasileiro é separado por blocos, possuindo oito 

blocos correspondentes aos campos: comp, banco, agência, dentre outros. Cada bloco possui 

tamanhos diferentes, variando de acordo com a quantidade de dígitos existentes em cada 

bloco.  

No cabeçalho do cheque bancário brasileiro os blocos podem possuir alguns 

delimitadores, linhas horizontais e linhas verticais. Desta forma, o primeiro passo é identificar 

qual tipo de separador o cabeçalho do cheque possui. 

Para a realização do reconhecimento dos oito blocos é preciso excluir alguns padrões 

indesejáveis existentes na imagem. Os padrões indesejáveis são: nomes dos campos do 

cabeçalho (por exemplo: comp, banco, agência e dentre outros), linhas horizontais e linhas 

verticais que servem como delimitadores entre os campos, como mostra a Figura 4.5.  

 

Figura 4.5: Imagem de um cheque bancário com os padrões indesejáveis 

As linhas horizontais presente no cheque bancário em “Pague por este cheque a 

quantia de” tem como função de auxiliar o cliente no preenchimento do valor por extenso, 

como também, em alguns delimitar os campos do cheque. As linhas verticais são utilizadas 



Capítulo 4 – Arquitetura para o Processamento do Cheque Bancário Brasileiro 50 

em geral para separa os blocos do cabeçalho. A representação das linhas horizontais e 

verticais é apresentada na Figura 4.5.  

Para obter o cabeçalho do cheque bancário, é necessário determinar algumas 

configurações particulares que devem ser seguidas para o reconhecimento do mesmo. Cada 

banco possui suas próprias configurações. Pode-se citar como característica do cabeçalho 

[Mat99]: 

• Fontes de letras diferentes para a impressão dos dígitos; 

• Espaçamentos diferentes entre os dígitos; 

• Espaçamentos diferentes entre os blocos; 

• Tamanhos diferentes dos dígitos; 

• Tamanhos diferentes entre os blocos; 

Levando em considerações estas questões, são identificadas algumas restrições para o 

reconhecimento do cabeçalho. A ferramenta MATLAB auxilia na obtenção dessa 

configuração, detectando: altura, largura e a quantidade de dígitos que cada bloco possui. A 

largura dos blocos é medida de acordo com a quantidade de dígitos pertencente ao bloco. O 

tamanho dos blocos pode variar de banco para banco ou até para o mesmo banco. Por 

exemplo: o Banco do Brasil possui no bloco CONTA CORRENTE 5, 6 ou 7 dígitos.  

O levantamento das configurações é realizado para facilitar a segmentação dos blocos. 

Uma vez feito este levantamento para um banco em particular, a configuração obtida torna-se 

global para este banco. Isto significa que, mesmo que o banco tenha cheque com 

características diferentes, o limiar global conseguirá trabalhar com cada um deles. O limiar é 

utilizado para determinar: o espaçamento entre os blocos e dígitos e a largura da barra que é 

utilizada como separador dos blocos [ZI93].  

Após o levantamento das configurações inicia-se o processo de reconhecimento do 

cabeçalho do cheque bancário. O cheque passa pela etapa de pré-processamento e depois pela 

etapa de segmentação. Para obter os objetos de interesse do cabeçalho o primeiro passo é a 

realização do corte primário. Realizado o corte primário, o novo objetivo é a execução do 

corte secundário para eliminar os padrões indesejáveis. Estes padrões são: nomes dos campos 
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e linhas horizontais. Após a obtenção do cabeçalho o processo de segmentação dos blocos é 

iniciado. Após a segmentação, cada bloco se transforma em uma sub-imagem da imagem 

original, e esta serve como dado de entrada para a etapa de segmentação dos dígitos [ZI93].  

Oliveira [Oli98] propôs uma análise sobre a extração da estrutura lógica e física a 

partir de cheques bancários brasileiros. Para a extração da estrutura, são aplicadas duas 

técnicas para a extração dos blocos do cabeçalho do cheque, eliminado as linhas horizontais, 

linhas verticais e o nome dos campos. As técnicas utilizadas são: análise global e análise 

local. A análise global não leva em consideração nenhum conhecimento prévio sobre a 

estrutura do cheque [Oli98]. Portanto, se a técnica for implementada para um determinado 

banco, os resultados serão satisfatórios. Por outro lado, se aplicada de forma geral para 

diversos bancos, os resultado serão ruins. Para análise local é considerada a estrutura do 

cheque, dividindo-o em duas partes distintas: cabeçalho e corpo. O cabeçalho é composto da 

primeira faixa do cheque, enquanto o corpo é composto das demais faixas, como mostra a 

Figura 4.6. O cabeçalho se encontra na faixa do limiar 2 [Oli98]. 

 

Figura 4.6: Delimitadores do cheque bancário representando a análise local. 

 Oliveira obteve bons resultados para análise local [Oli98], sendo que a técnica 

utilizada permite a aplicação para cheques de bancos diferentes. Para o reconhecimento de 

cada bloco do cabeçalho, é utilizado o software WordScan versão 3.1 da Calera Recognition 

Systems [Oli98].  

Nas subseções abaixo será detalhada cada etapa do sistema de reconhecimento do 

cabeçalho do cheque.      
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4.4 Etapa de Pré-Processamento 

Na etapa de pré-processamento, o objetivo é corrigir e preparar a imagem do cheque para a 

fase de segmentação. Alguns procedimentos são realizados antes de segmentar a imagem, tais 

como: binarização, aplicação de filtros e remoção de ruídos.  

A etapa de pré-processamento possui duas fases, que se dá por duas tentativas. A 

primeira tentativa passa pelo filtro Nomeação de Componentes e K-fill. O objetivo da 

primeira tentativa é retirar os ruídos da imagem, preparando-a para a etapa de segmentação. 

Caso a primeira tentativa não seja eficiente o suficiente para preparar a imagem para a 

segmentação, uma segunda tentativa com características diferentes é executada com esta 

finalidade. Na segunda tentativa os filtros utilizados são: convolução e dilatação. Segue 

abaixo a descrição dos filtros utilizados na etapa de pré-processamento. 

4.4.1 Binarização 

A Binarização ocorre após a aquisição das imagens em formato digital. A binarização 

faz a redução da quantidade de dados a serem tratados, eliminado ruídos e o fundo artístico do 

cheque [Oli98]. Esta técnica transforma uma imagem em níveis de cinza numa imagem 

binária (preto e branco). 

Neste trabalho, a técnica de binarização selecionada é o Método de Otsu, onde o fundo 

artístico consegue ser eliminado quase que por completo, restando apenas alguns ruídos na 

imagem. A Figura 4.7 apresenta o exemplo de um cheque do Banco do Itaú S.A antes e após a 

aplicação do filtro de binarização.      
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     a) 

 

 
     b) 

Figura 4.7: a) Imagem em nível de cinza obtida na aquisição c) Resultado da binarização do 

cheque bancário pelo método de Otsu 

4.4.2 Remoção de Ruídos  

Para eliminar os ruídos, são aplicadas em um primeiro instante, as técnicas da primeira 

tentativa, abordado na seção 4.3.2, Nomeação dos Componentes Conectados. Esta técnica 

utiliza um valor de conectividade igual a 8, rotulando todos componentes pertencentes a uma 

determinada região [SS00]. Após nomear os componentes da imagem para cada região de 

interesse, é aplicada a técnica de K-fill. A técnica K-fill calcula a área dos componentes e 

elimina pequenas áreas que possuem alta probabilidade de ser um ruído contido na imagem. 

As Figuras 4.8 e 4.9 exemplificam o resultado obtido com a aplicação das técnicas 

pertencentes à primeira tentativa. 
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Figura 4.8: Imagem do Cheque Bancário Brasileiro com Ruídos  

 

 

Figura 4.9: Imagem do Cheque Bancário Brasileiro Após a Remocão de Ruídos Utilizando a 

Técnica de Nomeação dos Componentes Conectados e K-fill 

Após a aplicação das técnicas da primeira tentativa, o resultado obtido é encaminhado 

para a etapa da segmentação. Na etapa de segmentação é feito o corte dos blocos. Durante o 

processamento da segmentação, caso o tamanho dos blocos adquiridos não estejam de acordo 

com as informações contidas no arquivo de configuração, a imagem é retornada pra a etapa de 

pré-processamento para que a segunda tentativa de remoção de ruídos seja realizada. Na 

segunda tentativa os filtros aplicados são Convolução e Dilatação. Pode-se citar como ruídos 
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remanescentes da aplicação dos filtros da primeira tentativa: dígitos não legíveis, campos 

falhos.  

4.5 Etapa de Segmentação  

Para o processo de segmentação do cabeçalho do cheque bancário emprega-se a técnica 

Análise por Projeção, apresentada na Figura 4.10, e que tem por fundamento o limiar. Este 

limiar é obtido através da análise do cabeçalho, obtendo-se limiar global para cada banco 

[ZI93]. Determina-se também um limiar para espaçamentos entre blocos e dígitos, altura e 

largura dos dígitos e barra vertical.  

A segmentação do cabeçalho do cheque possui dois objetivos:  

1. Separar o cabeçalho em 8 blocos de interesse para facilitar a segmentação dos 

dígitos; 

2. Separar os blocos em dígitos para o reconhecimento do cabeçalho.  

 

Figura 4.10: Cabeçalho do cheque bancário contendo os 8 blocos de interesse 

A etapa de segmentação possui conhecimento prévio das informações referentes ao 

cabeçalho do cheque, através das configurações específicas de cada banco, como: largura, 

tamanho e quantidade de dígitos em cada bloco, largura dos blocos.  

A segmentação inicia pelo corte primário do cheque, que estima uma altura e largura 

para a obtenção do cabeçalho. O corte é realizado de modo horizontal, como mostra as 

Figuras 4.11a e 4.11b.  
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a) 

 

b) 

Figura 4.11: a) Imagem do cheque bancário b) Imagem do corte primário do cheque 

O segundo passo é corte secundário. Este é realizado para eliminar padrões 

indesejáveis como linha horizontal e nomes dos campos. Este é realizado com base nas 

informações na projeção horizontal que procura por objetos de interesse para a concretização 

do corte da imagem. Ao final do corte secundário, é obtido como resultado uma imagem com 

uma seqüência de números onde seus blocos são separados por espaços, como mostra a figura 

4.12. 

 

Figura 4.12: Corte horizontal realizado de acordo projeção horizontal. 

Em bancos que utilizam barras verticais como delimitadores entre blocos, o resultado 

da etapa de pré-processamento será uma seqüência de números onde seus blocos são 

separados por barras verticais, como mostra a Figura 4.13. 

 

Figura 4.13: Cabeçalho do Cheque do Banco do Bradesco onde os Blocos são Separados por 

Barras 
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O próximo passo é a segmentação dos 8 blocos do cabeçalho. Para segmentar os 

blocos separados por espaços, como pode ser visto na Figura 4.21, é utilizado projeção 

vertical, responsável por identificar espaços em branco através de um limiar e realizar a 

segmentação [ZI93].  

A Figura 4.14 apresenta os cortes dos blocos. 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

Figura 4.14: Cheque pertencente ao Banco do Brasil. a) bloco de COMP b) bloco BANCO c) 

bloco do dígito verificador C1 e d) bloco NÚMERO CHEQUE 

Para segmentar os blocos separados por barras verticais, como mostra a Figura 

4.15, é determinado um limiar global para a barra vertical. Após a identificação do limiar, é 

realizada uma projeção horizontal e vertical a fim de encontrar as barras verticais presentes no 

cabeçalho do cheque. A segmentação não considera uma barra vertical quando existem vários 

picos seguidos, pois estes correspondem aos dígitos de interesse do cabeçalho. Os picos são 

gerados pela projeção vertical e horizontal e analisados pela segmentação [Mat99]. Portanto, 

quando a projeção horizontal encontra um pico isolado e a projeção vertical encontra uma 

largura muito pequena em relação aos blocos é realizado o corte, considerando a largura 

destes como mostra a Figura 4.15 e Figura 4.16.  

 

Figura 4.15: Cabeçalho do cheque bancário brasileiro com seus separadores (barras) 

 



Capítulo 4 – Arquitetura para o Processamento do Cheque Bancário Brasileiro 58 

 
1) 

 
2) 

                       
3) 

 
 4) 

Figura 4.16: Cabeçalho com os seus blocos segmentados: 1) bloco de COMP 2) bloco 

BANCO 3) bloco AGENCIA e 4) bloco NÚMERO CHEQUE 

Realizada a segmentação dos blocos, dá-se início à segmentação por projeção 

horizontal e vertical dos dígitos pertencentes a cada bloco. O resultado da projeção horizontal 

e vertical do cabeçalho de um bloco de interesse é mostrado na Figura 4.17.  

 
a) 

 
b) 

 
c) 

Figura 4.17: a) Imagem do bloco CONTA CORRENTE b) histograma da projeção 

horizontal c) histograma da projeção vertical 

Na etapa de segmentação é feita uma varredura vertical de forma a localizar o 

início e o fim dos dígitos a serem reconhecidos. A Figura 4.18 apresenta o resultado de uma 

segmentação bem sucedida. 
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a) 

     
b) 

Figura 4.18: a) Imagem do bloco CONTA CORRENTE b) Dígitos segmentados  

A segmentação estará finalizada quando todos os blocos de interesse estiverem 

satisfatoriamente separadas. 

4.6 Etapa de Reconhecimento  

Na etapa de reconhecimento o classificador utilizado é uma Rede Neural Artificial (MLP). A 

escolha de uma MLP para o reconhecimento dos blocos do cabeçalho do cheque bancário é 

baseado em trabalhos realizados por [Kap04, JDCCFS02, Mil97].  

No estudo de Oliveira et al. [JDCCFS02], os autores avaliam o desempenho das Redes 

Neurais Artificiais (RNA) e dos Modelos Escondidos de Markov (MEM) como 

classificadores. Para isto, utilizam 8 entradas para as RNA`s e outra baseada no número de 

pontos obtidos por um processo de pseudo-segmentação para os MEM. A metodologia 

utilizada para os Modelos Escondidos de Markov é a mesma descrita em [Fre02]. Para a 

obtenção dos resultados experimentais, utilizou-se imagens de palavras manuscritas do idioma 

Português referentes aos meses do ano. A taxa de reconhecimento obtida foi 81,8%. 

Kap em [Kap04], apresenta uma rede neural MLP para o reconhecimento dos números 

manuscritos pertencentes ao cheque bancário brasileiro. A taxa de reconhecimento obtida foi 

91,5%.  

Milho em [Mil97], apresenta uma rede neural MLP para o reconhecimento dos dígitos 

presentes no cheque bancário brasileiro. Em seu trabalho, utiliza 1.240 dígitos pertencentes a 

40 cheques. Cada padrão de entrada da rede neural é um vetor de 48 valores reais (48 

posições do vetor) que correspondem à conversão linear dos níveis de cinza de cada imagem 8 
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x 6 pixel. A camada de entrada da rede neural tem 48 unidades cujos valores de saída são os 

valores do vetor que representa a imagem do dígito. A camada de saída tem 10 unidades, que 

correspondem às 10 classes de dígitos, onde o reconhecimento de cada imagem corresponde à ativação 

da unidade da classe que lhe corresponde.  

4.6.1 Reconhecimento por Rede Neural Artificial (MLP) 

A preparação das imagens para o treinamento é realizada nas etapas anteriores, como: pré-

processamento e segmentação. Após a segmentação do cabeçalho do cheque bancário as 

imagens se encontram prontas para serem reconhecidas, como mostra a Figura 4.19. As 

imagens dos dígitos chegam como dados de entrada para a rede neural. As imagens são 

binárias e estão em uma matriz de pixel.  

 

Figura 4.19: Dígitos Segmentados para a Etapa de Reconhecimento 

Para este trabalho, a rede MLP tem como objetivo classificar o cabeçalho do 

cheque bancário brasileiro, obtendo como resultado um vetor de cada campo do cabeçalho 

reconhecido, como mostra a Figura 4.20. 

 

Figura 4.20: Exemplo de um classificador MLP que recebe a imagem do número do campo 

de interesse como entrada e retorna um vetor de digitos classificados como saída. 

Cada padrão de entrada da Rede Neural Artificial (RNA) é uma matriz de 216 

valores reais correspondentes aos dígitos de cada imagem de 18 x 12 pixels (cada posição da 

matriz é um pixel da imagem). Portanto a camada de entrada da RNA possui 216 unidades de 

entrada, sendo que, cada matriz corresponde a um dígito da imagem analisada do cheque 

bancário. A camada de saída da RNA possui 10 unidades, que é correspondente às 10 classes 

de dígitos. O reconhecimento de cada imagem de entrada corresponde à ativação da unidade 

da classe de saída a que a imagem pertence, como mostra a Figura 4.21.  
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Figura 4.21: Topologia da Rede Neural MLP Encarregada de Reconhecer os Dígitos 

Pertencentes o Cabeçalho do Cheque Bancário Brasileiro 

A rede acima possui na sua camada de entrada 216 unidades que se conectam a 30 

unidades da camada escondida, também conhecida como camada intermediária. Cada matriz 

de entrada possui seus valores relacionados ao valor de cada pixel da imagem. As unidades da 

camada escondida ou intermediária têm como entradas as saídas das unidades de entrada que 

correspondem aos valores dos pixels de uma linha ou de uma coluna da imagem, 

respectivamente. As saídas das unidades da camada intermediária se conectam com as 10 

unidades da camada de saída, que representam as 10 classes dos dígitos pertencentes o 

cabeçalho. Os dígitos variam de 0 a 9.  

4.6.2 Aprendizagem da Rede Neural Através da Topologia Escolhida  

A aprendizagem da rede é obtida segundo o método de aprendizagem pela retropropagação do 

erro, com a técnica do gradiente descendente, a fim de minimizar a função de custo.  

Este trabalho faz uso de uma amostra de 60 cheques. A rede neural MLP utilizada 

na resolução de problemas de classificação dos dígitos presente no cabeçalho do cheque uma 

topologia com 4.500 pesos, 216 padrões de entrada, correspondendo às 216 unidades na 

camada de entrada, 30 unidades na camada intermediária totalmente conectada às camadas de 
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entrada e saída da rede e 10 unidades na camada de saída. A quantidade de unidades na 

camada intermediária é obtida pela observação do comportamento da rede neural através do 

aumento da taxa de reconhecimento dos dígitos. O peso da rede neural é obtido através da 

quantidade de entrada para a camada intermediária da rede, como: 216 unidades de entrada 

que corresponde a cada pixel da imagem (cada posição da matriz), com 12 entradas para as 15 

primeiras unidades da camada intermediária, correspondentes aos pixels de cada linha da 

matriz de entrada (12 x 15) e 18 entradas para as 15 unidades restantes da camada 

intermediária que corresponde aos pixels de cada coluna (18 x 15). As saídas das 30 unidades 

da camada intermediária ligam a todas as unidades da camada de saída, que corresponde a 10 

classes dos dígitos. A quantidade de pesos na rede é: ([(12 x 15) + (18 x 15)] x 10).  

Seleção da Saída da Rede Neural MLP 

Para a classificação dos dígitos dos blocos pertencentes ao cabeçalho do cheque 

bancário é realizada uma escolha entre uma das 10 unidades de saída da rede neural.  

4.7 Considerações Finais 

Neste capítulo foi abordado a descrição do sistema para o reconhecimento do cabeçalho do 

cheque bancário brasileiro proposto neste trabalho, bem como as técnicas que contribuem 

para a construção do mesmo.  

 No próximo capítulo serão apresentados os resultados do reconhecimento do 

cabeçalho do cheque bancário, utilizando as técnicas abordadas.  



Capítulo 5 

Análise dos Resultados  

Neste capítulo serão descritos os resultados obtidos com a aplicação das técnicas para o 

reconhecimento dos campos do cabeçalho do cheque bancário brasileiro. As imagens 

submetidas para processamento foram previamente binarizadas, uma vez que o foco deste 

trabalho está nas etapas de segmentação e reconhecimento. 

5.1 Avaliações das Técnicas e Resultados 

O cheque bancário brasileiro é composto por uma gama de características. Por este motivo, a 

escolha da técnica mais adequada foi uma atividade complexa e crítica. 

A quantidade de cheques utilizados para teste compreende uma amostra de 60 

documentos. Os cheques estão separados em: 40 cheques do Banco do Brasil, 10 cheques do 

Banco do Bradesco e 10 cheques do Banco do Itaú.  

A fim de explicar as informações computadas, existe a necessidade de um 

levantamento das informações contidas em um cheque. Estas informações são:  

• Dados de identificação dos itens do cabeçalho (comp, banco, agência, C1, 

número da conta, C2, número do cheque, C3); 

• Valor numérico e valor por extenso; 

• Beneficiário; 

• Data  
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• Assinatura do cliente 

5.2 Exclusão dos padrões indesejados  

Para marcar os blocos que deverão ser reconhecidos, primeiramente devem-se excluir todos 

os padrões indesejados no formulário do cheque. Os principais padrões não necessários para o 

trabalho são: as linhas verticais, linhas horizontais e os nomes dos campos. As linhas servem 

na maioria das vezes como delimitadoras dos campos, sendo que as linhas horizontais ainda 

têm a função de linhas de base para o preenchimento do cheque.  

Para realizar esta tarefa aplica uma visão global. A análise global aplica a 

morfologia matemática no documento como um todo, levando em consideração conhecimento 

prévio da estrutura. Obtêm um resultado muito satisfatório, porém restrito a um tipo de 

formulário, ou seja, a mesma seqüência de operações morfológicas em outro tipo de cheque 

traz um resultado muito ruim. Se a solução buscada for somente para um tipo de cheque, a 

análise global pode fornecer bons resultados. Para a análise e reconhecimento do campo do 

cheque, divide o formulário em duas partes distintas: o cabeçalho e o corpo do cheque. Como 

o nome diz, as operações morfológicas são aplicadas em cada uma das faixas separadamente. 

Para a divisão do formulário em faixas, se faz necessário o uso da estrutura física do 

formulário do cheque bancário, que por sua vez é bem definida pelas normas do Banco 

Central [BCO83].  

Para a exclusão das linhas verticais foi utilizada a operação limiarização, 

morfologia matemática, método global, usando o elemento estruturante linha horizontal com 

uma iteração, visando à remoção das linhas verticais. Esse processo é demonstrado na Figura 

5.1, 5.2, 5.3 e 5.4. 
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Figura 5.1: Imagem original do cheque 

 

Figura 5.2: Resultado da equalização por hiperbolização quadrática do histograma. 

 

Figura 5.3: Resultado do processo de limiarização pelo método de Otsu. 
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Figura 5.4: Imagem do cheque sem as linhas verticais. 

Como podemos perceber na Figura 5.4, alguns padrões mais fracos da imagem 

começam a ser eliminados, tais como as inscrições menores do cabeçalho do cheque.  

5.3 Segmentação dos Blocos do Cabeçalho  

A segmentação consiste em dividir uma imagem digitalizada e pré-processada. Para obter 

boas taxas de acertos no reconhecimento dos objetos de interesse, é preciso que a imagem 

esteja segmentada de forma correta. A segmentação realizada obedece aos passos citados na 

subseção 4.5.  

O desempenho do algoritmo proposto para a segmentação é medido por três 

métricas: taxa de acerto dos blocos (TXAB), taxa de corte dos blocos não detectados (TXBND) e 

rejeição.  

A taxa de acerto de blocos segmentados estabelece a razão entre a quantidade de 

blocos encontrados e o número total de blocos. Esta taxa está relacionada com a segmentação 

correta dos blocos.  

A taxa de perda de blocos não detectados estabelece a razão entre a quantidade de 

blocos não detectados e o número total de blocos. Esta taxa está relacionada com a perda da 

segmentação dos blocos, ou seja, blocos não detectados.  

A terceira métrica utilizada é a rejeição. A rejeição acontece quando o bloco 

segmentado não corresponde ao bloco que será analisado, ou seja, o tamanho do bloco não 

corresponde ao bloco esperado.  
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 As métricas são obtidas através da aplicação das Equações 5.1 e 5.2: 

100TX ×=
TOTAL

E
AB

NumB

QB
 (5.1) 

Onde:  

TXAB : taxa de acertos do blocos; 

QBE: quantidade de blocos segmentados encontrados; 

NumBTOTAL: total de blocos (Quantidade total de blocos dos cheques da base de dados).  

100×=
TOTAL

ND
BND

NumB

QB
TX  (5.2) 

Onde: 

TXBND: taxa de cortes de blocos não detectados; 

QBND: quantidade de blocos não detectados. 

NumBTOTAL: total de blocos (Quantidade total de blocos dos cheques da base de dados).  

A base de dados possui 60 cheques no total, podendo ser visualizada pela Tabela 

5.1, onde especifica: a quantidade de cheques para cada banco, o total de blocos a serem 

reconhecidos e a quantidade total de blocos por banco. A Tabela 5.2 específica a quantidade 

de blocos para cada banco. 

Tabela 5.1: Quantidade total de cheques e blocos por banco 

Banco 
Quantidade cheques 

por banco 
Quantidade de blocos 

    Bando do Brasil 40 320 
    Banco do Bradesco 10 80 
    Banco do Itaú 10 80 
   Total  60 480 
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Tabela 5.2: Quantidade blocos por banco 

Banco Campo 
Comp 

 
Campo 
Banco 

 
Campo 
Agência 

 
Campo 

C1 

 
Campo 
Conta 

Corrente 

 
Campo 

C2 

 
Campo 
Num. 

Cheque 

 
Campo 

C3 

 
Total 

de 
Blocos 

B. Brasil 40 40 40 40 40 40 40 40 320 
B. Bradesco 10 10 10 10 10 10 10 10 80 
B. Itaú 10 10 10 10 10 10 10 10 80 
Total  60 60 60 60 60 60 60 60 480 

A etapa de segmentação foi realizada através do conhecimento prévio das 

informações referentes ao cabeçalho do cheque, pelas configurações específicas de cada 

banco, como: largura, tamanho e quantidade de dígitos em cada bloco, largura dos blocos.  

Para a segmentação do corte primário do cheque estimou-se uma altura e largura 

obtendo o cabeçalho. O corte é realizado de modo horizontal, como ilustra a Figura 5.5. 

 

 
Figura 5.5. Imagem do corte primário do cheque 

O segundo passo para a obtenção do cabeçalho foi corte secundário, eliminado 

padrões indesejáveis como linha horizontal e nomes dos campos contidos no cheque. Este 

corte é realizado com base nas informações na projeção horizontal que procura por objetos de 

interesse para a concretização do corte da imagem, como mostra a Figura 5.6. Ao final do 

corte secundário, inicia-se o processo de segmentação dos blocos para o reconhecimento. A 

Tabela 5.3, mostra as taxas de acertos e erros da segmentação dos blocos. 

 

 

Figura 5.6. Corte horizontal realizado de acordo projeção horizontal. 

O taxa total de acertos na etapa de segmentação dos blocos alcançou o valor de 

97,50%. Na Tabela 5.3 é apresentada a taxa de acertos geral para cada bloco do cabeçalho do 

cheque. As taxas apresentadas são: taxa de acertos da segmentação, taxa de blocos não 

detectados e rejeição dos blocos.  
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Tabela 5.3: Taxas geral da segmentação dos blocos do cabeçalho 

Campo do 
Cabeçalho 

Total de blocos 
por campo do 

cheque 

Taxa de acertos 
da segmentação 

(TXAB) 

Taxa de 
Bloco não 
Detectados 

(TXBND) 

 
Rejeição 

COMP 60 98,33% 0% 1,67% 
Banco 60 98,33% 0% 1,67% 
Agência 60 98,33% 0% 1,67% 
C1 60 96,66% 0% 3,34% 
Conta Corrente 60 98,33% 0% 1,67% 
C2 60 96,66% 0% 3,34% 
Número do Cheque 60 98,33% 0% 1,67% 
C3 60 95% 3,34% 1,66% 
Total  480 97,50% 0,41% 2,09% 

 

A Tabela 5.4 descreve a quantidade de acertos para cada campo individualmente. 

Tabela 5.4: Quantidade de blocos segmentados de forma correta 

Banco Campo 
Comp 

 
Campo 
Banco 

 
Campo 
Agência 

 
Campo 

C1 

 
Campo 
Conta 

Corrente 

 
Campo 

C2 

 
Campo 
Num. 

Cheque 

 
Campo 

C3 

 
Total 

de 
Acertos 

B. Brasil 40 40 40 40 40 40 40 40 320 
B. Bradesco 9 9 9 8 9 9 9 7 69 
B. Itaú 10 10 10 10 10 9 10 10 79 
Total  59 59 59 58 59 58 59 57 468 

Analisando a Tabela 5.4 observa-se que o processamento de cheques teve uma 

taxa de acerto de 97,50% na segmentação dos blocos do cabeçalho para os cheques do Banco 

do Brasil. Somente um campo do Bando do Itaú não foi segmentado. Entretanto, para os 

demais campos a segmentação é realizada com sucesso. Para o Banco do Bradesco foram 

segmentados 69 blocos de um total de 80 blocos. Os 11 blocos não segmentados foi devido à 

presença das barras de separação do cabeçalho sobre informações relevantes. Há uma 

dificuldade em segmentar cheque com presença de barras, pois a mesma, no momento da 

impressão do documento poderá ser vir impressa sobre um campo do cabeçalho, dificultando 

a segmentação e o reconhecimento do mesmo.  

A Tabela 5.5 apresenta a quantidade de cheques que tiveram todos os blocos 

segmentados com sucesso.  
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Tabela 5.5: Quantidade de cheque que acertaram todos os campos do cabeçalho na etapa de 

segmentação 

Banco 
Total de 

cheques na 
base de dados 

Total de 
cheques(acertos 

em todos os 
campos)  

Banco do Brasil 40 40 
Banco do Bradesco 10 8 
Banco do Itaú 10 9 
Total 60 57 

5.3.1 Segmentação dos Dígitos do Cabeçalho 

Para este trabalho, foi realizada a segmentação dos dígitos de cada bloco para a etapa de 

reconhecimento. A quantidade de dígitos de cada bloco pode variar de acordo com o banco. O 

total de dígitos dos 60 cheques da base de dados são 1.502. Na etapa de segmentação dos 

blocos 3 cheques foram eliminados por não terem segmentado os campos da forma correta, 

ficando um total de 57 cheques para a realização da segmentação dos dígitos, como mostra a 

Tabela 5.5. A quantidade de blocos para cada campo do cabeçalho do cheque está 

especificada na Tabela 5.6.  

Tabela 5.6: Quantidade de dígitos para cada bloco do cabeçalho do cheque bancário 

brasileiro 

Campo do Cabeçalho 
Quantidade de 

blocos 
Quantidade de 

dígitos por blocos 
Total de dígitos por 

bloco 
COMP 57 3 171 
Banco 57 3 171 
Agência 57 4 228 
C1 57 1 57 
Conta Corrente 57 5,6 e 7 342 
C2 57 1 57 
Número do Cheque 57 6 342 
C3 57 1 57 
Total 456  1.425 

O campo CONTA CORRENTE possui diferentes quantidades de dígitos, 

dependendo do banco. O Banco do Brasil pode conter neste campo entre 5 e 7 dígitos. O 

Banco Bradesco e Banco Itaú possui 6 dígitos no campo CONTA CORRENTE.  

De acordo com a Tabela 5.4, o total de acertos de blocos segmentados são 468, 

com uma perda de 24 blocos. Devido à perda dos 24 blocos durante a etapa de segmentação a 
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quantidade de dígitos também é reduzida e passa a ter um total de 1.425 dígitos, como mostra 

a Tabela 5.7.  

A Tabela 5.7 descreve a quantidade de dígitos detectados, dígitos não detectados e 

falsos dígitos dos blocos do cabeçalho do cheque que não foram segmentados. A Figura 5.1 

apresenta o exemplo de um campo onde o digito não foi detectado por problemas na aquisição 

do cheque. 

Tabela 5.7: Quantidade de dígitos detectados, perda de dígitos não detectados e falsos 

dígitos segmentados dos blocos do cabeçalho do cheque bancário brasileiro 

Campo do 
Cabeçalho 

Total de 
Dígitos dos 

Blocos 
Segmentados 
Corretamente 

 
Quantidade 
de Dígitos 

Segmentados 
Corretamente 

Quantidade de 
Dígitos Não 
Detectados 

 
Quantidade de 
Cortes Falsos 

Dígitos 
Detectados 

COMP 171 171 0 0 
Banco 171 171 0 0 
Agência 228 227 0 1 
C1 57 57 0 0 
Conta Corrente 342 340 0 2 
C2 57 57 0 0 
Número do Cheque 342 340 0 2 
C3 57 55 0 2 
Total 1.425 1.418 0 7 

 

Para segmentação de dígitos as taxas de acerto, perda e falsos dígitos detectados 

são calculados pela quantidade total de dígitos. A taxa de acertos (TXAD) de dígitos 

segmentados estabelece a razão entre a quantidade de dígitos encontrados e o número total de 

dígitos por bloco. A taxa de perda (TXDND) de dígitos não detectados estabelece a razão entre 

a quantidade de dígitos não detectados e o número total de dígitos por bloco. A terceira 

métrica utilizada, taxa de cortes (TXDFD) de falsos dígitos detectados, estabelece a razão entre 

o número total de falsos cortes de dígitos detectados e o número total de dígitos por bloco. As 

Equações 5.3, 5.4 e 5.5 utilizadas no cálculo destas métricas são apresentadas a seguir:  

100×=
TOTAL

E
AD

NumD

QD
TX  (5.3) 

Onde: 

TXAD: taxa de acertos de dígitos segmentados; 
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QDE: quantidade de dígitos encontrados; 

NumDTOTAL: total de dígitos (Quantidade total de dígitos segmentos corretamente da base de 

dados) 

100×=
TOTAL

ND
DND

NumD

QD
TX  (5.4) 

Onde: 

TXDND: taxa de perda de dígitos não detectados; 

QDND: quantidade de dígitos não detectados. 

NumDTOTAL: total de dígitos (Quantidade total de dígitos segmentos corretamente da base de 

dados) 

100×=
TOTAL

FD
DFD

NumD

QD
TX  (5.5) 

Onde: 

TXDFD: taxa de cortes de falsos dígitos; 

QDFD: quantidade de falsos dígitos detectados  

NumDTOTAL: total de dígitos (Quantidade total de dígitos segmentos corretamente da base de 

dados) 

 

Figura 5.7: Imagem do campo do cheque bancário com perda de dígito não detectado devido 

a problemas na aquisição da imagem. 

As taxas de acertos, perda ou falsos dígitos detectados dos blocos do cabeçalho do 

cheque bancário brasileiro estão descritas na Tabela 5.8. 
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Tabela 5.8: Taxas de acertos, perdas e falsos dígitos detectados. 

Campo do Cabeçalho 
Taxas de Acertos de 
Dígitos Segmentados 

Taxas de Perda de 
Dígitos Não 
Detectados 

Taxas de Cortes 
de Falsos Dígitos 

Detectados 
COMP 100% 0% 0% 
Banco 100% 0% 0% 
Agência 99,56% 0% 0,44% 
C1 100% 0% 0% 
Conta Corrente 99,41% 0% 0,58% 
C2 100% 0% 0% 
Número do Cheque 99,41% 0% 0,58% 
C3 96,49% 0% 3,5% 
Total 99,36% 0% 0,64% 

Analisando as Tabelas 5.7 e 5.8, percebe-se que os resultados obtidos pela 

segmentação dos dígitos por Análise por Projeção foram satisfatórios, tendo uma perda muito 

pequena de dígitos.  

5.3.2 Trabalhos Relacionados  

Oliveira em [Oli98], utiliza quatro técnicas de segmentação: Limiarização da imagem, 

Exclusão dos padrões indesejados, Detecção dos separadores no cabeçalho do cheque e 

Marcação dos blocos. Sendo abordadas as duas primeiras técnicas. A técnica de Limiarização 

é utilizada para remoção do fundo do cheque. Para se ter um bom resultado, é necessário 

achar o número adequado de iterações no processo, porém, Oliveira não conseguiu definir um 

número adequado de iterações, ficando inviável um processo de limiarizaçao totalmente 

automática. Pode-se verificar o resultado do processo de limiarização nas Figuras 5.8 e 5.9.  

 

Figura 5.8: Imagem limiarizada após 1 iteração da equalização.  
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Figura 5.9: Imagem limiarizada após 2 iterações da equalização.  

Outra técnica utilizada para exclusão dos padrões indesejados divide-se em duas 

análises: global e local. Para análise global Oliveira em [Oli98], não obteve resultados 

satisfatórios, pois eram eficientes em uma determinada região do cheque, mas em outras 

regiões não resultava de forma eficaz. Portanto, sugere uma análise local quando possui um 

conhecimento a priori da estrutura do documento, permitindo a separação do documento em 

regiões. O uso desta técnica consome uma taxa de 15% no tempo de processamento. Este 

tempo é gasto para o processamento da segmentação da imagem de um cheque bancário em 

sub-imagens, a fim de processá-las separadamente [Oli98]. 

Oliveira [Oli98] utilizou uma base de dados 250 cheques no total, sendo 20 

cheques do Banco do Brasil e 25 cheques do Banco do Itaú. Para o Banco do Brasil, Oliveira 

obteve em seus resultados 90% de acertos utilizando os métodos da análise local e 0% de 

acertos na análise global. Para os cheques do Banco do Itaú, obteve 100% de acertos 

utilizando os métodos da análise local e 0% de acertos na análise global. Oliveira utiliza OCR 

para fazer o reconhecimento dos seus cheques. 

No trabalho de Mattana em [Mat99] uma abordagem é feita para avaliação da 

qualidade do reconhecimento da segmentação por binarização de cheques bancários. Mattana 

aplica vários algoritmos de binarização globais e locais para o reconhecimento dos cheques. A 

qualidade dos resultados é avaliada por uma metodologia de reconhecimento OCR nas 

imagens binárias. Para cheques preenchidos obteve bons resultados com o algoritmo de 

binarização Otsu que é um método global. 
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Mattana em [Mat99] possuía em sua base de dados 222 cheques preenchidos a 

mão, sendo 26 cheques para o Banco do Brasil, 17 cheques para o Banco Bradesco e 14 

cheques para o Banco Itaú. 

Mattana obteve para os cheques do Banco do Brasil e Banco Bradesco uma taxa 

74% de acerto no reconhecimento. Para os cheques do Bando Itaú obteve 59% de acerto no 

reconhecimento.  

A metodologia utilizada em sua proposta consiste em submeter uma imagem 

binarizada do cheque ao OCR e calcular o número de dígitos e caracteres reconhecidos. 

Mattana realizou esse cálculo de forma manual, verificando caractere a caractere o resultado 

do OCR. Algumas informações são computadas pelo OCR, como: dados de identificação do 

cabeçalho do cheque, valor numérico e por valor extenso, local e data, assinatura e caracteres 

de seguranças. Os caracteres de segurança são utilizados para delimitar os campos de 

preenchimento e compreendem: “#”, ”,”, ”*”.  

Algumas informações importantes pertencentes aos cheques que não puderam ser 

reconhecidas pelo OCR são: logotipo do banco, CMC-7, linha de cruzamento, linhas que 

auxilia o cliente no preenchimento do cheque, separadores dos dados de identificação dos 

campos do cabeçalho (linhas verticais e horizontais).  

5.4 Etapa de Reconhecimento do Cabeçalho 

O processo de reconhecimento consiste em reconhecer os blocos do cabeçalho do cheque 

bancário brasileiro. A técnica aplicada neste trabalho para o reconhecimento dos blocos é uma 

rede neural de múltiplas camadas. O reconhecimento via rede neural depende de sua topologia 

e parâmetros de aprendizagem, descritos com mais detalhes na subseção 4.6.  

Os resultados obtidos com a classificação da rede neural para o conjunto de dados 

de teste podem ser observados através das taxas de reconhecimento dos blocos e taxas de erro 

descritos na Tabela 5.9.  
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Tabela 5.9: Taxas de reconhecimento de blocos corretos e taxas de erro dos blocos  

Campo do Cabeçalho 
Taxas de 

Reconhecimento 
dos Blocos 

Taxas de Erro 

    COMP 93,43% 6,57% 
    Banco 94,51% 5,49% 
    Agência 96,65% 3,35% 
    C1 95,03% 4,97% 
    Conta Corrente 96,97% 3,03% 
    C2 93,42% 6,58% 
   Número do Cheque 96,77% 3,23% 
    C3 91,65% 8,35% 
    Total 94,80% 5,20% 

 

A Tabela 5.10 descreve a quantidade de cheques que tiveram todos os campos do 

cabeçalho reconhecidos, incluindo a taxa de acerto de cada banco.  

Tabela 5.10: Quantidade de cheques reconhecidos por cada banco e a taxa de acertos dos 

cheques.  

Banco 
Total de 

Cheques para o 
Reconhecimento  

Total de 
Cheques 

Reconhecidos 
Banco do Brasil 40 38 
Banco do Bradesco 8 6 
Banco do Itaú 9 7 
Total 57 50 

 

De acordo com os resultados da Tabela 5.10, nota-se que 8 cheques não tiveram 

todos os campos do cabeçalho reconhecidos. Devido a este fator, para estes cheques, houve 

um levantamento dos dígitos de todos os campos, para serem analisados através de uma 

matriz de confusão.  

Matriz de Confusão do Cabeçalho 

No processo de reconhecimento, existe uma explicação razoável para possíveis falhas. O 

maior problema encontrado no reconhecimento de padrões é a segmentação incorreta. Para 

este presente trabalho, a segmentação obteve resultados satisfatórios. O problema neste caso é 

devido à perda de dados no momento da aquisição, como pode ser visto na Figura 5.2. Outro 
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problema encontrado na maioria dos cheques é que estes possuem linhas cruzadas e carimbos 

sobre os campos do cabeçalho. Na tentativa de remover estes ruídos a imagem do cheque foi 

afetada, ficando difícil o seu reconhecimento. Na Figura 5.10 pode ser observada a 

representação destes tipos de problemas. Da esquerda para direita, os dígitos são: 3, 8, 1 e 2.  

 

Figura 5.10: Imagens dos dígitos com problemas  

No levantamento realizado foi obtido um total de 200 dígitos. Os resultados das 

taxas de acertos e erros podem ser visto na Tabela 5.11.  

Tabela 5.11: Matriz de confusão dos dígitos dos 8 cheques que não foram classificados. 

%Acertos 
 

Classes  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
Acertos 

(%) 

 
Erros 
(%) 

    0 90.36 1.20 0.0 0.0 0.0 4.82 1.20 2.41 0.0 0.0 90,36% 9,36% 
    1 3.61 78.31 1.20 2.41 4.82 1.20 2.41 1.20 4.82 0.0 78,31% 21,69% 
    2 10.84 27.71 28.92 6.02 1.20 2.41 1.20 18.07 3.61 0.0 28,92% 71,08% 
    3 0.0 1.20 0.0 81.93 0.0 6.02 0.0 9.64 0.0 1.20 81,93% 18,07% 
    4 0.0 34.94 0.0 0.0 56.63 0.0 1.20 1.20 1.20 4.82 56,63% 43,37% 
    5 1.20 14.46 0.0 26.51 2.41 50.60 0.0 3.61 0.0 1.20 59,60% 40,40% 
    6 7.23 16.87 0.0 1.20 3.61 3.61 67.47 0.0 0.0 0.0 67,47% 32,53% 
    7 0.0 12.05 0.0 0.0 2.41 0.0 0.0 85.54 0.0 0.0 85,54% 14,46% 
    8 1.20 34.94 0.0 3.61 0.0 7.23 0.0 7.23 39.76 6.02 39,76% 60,24% 
    9 0.0 13.25 0.0 0.0 3.61 0.0 0.0 31.33 1.20 50.60 50.60% 49,40% 

 

Observando a Tabela 5.11, nota-se o não reconhecimento de alguns dígitos. No 

experimento realizado, o dígito 2 não foi reconhecido em 71,08% dos casos, tendo uma taxa 

de acerto de 28,92%. Na classificação do digito 1, houve confusão com os números 4 e 8. A 

principal dificuldade encontrada no reconhecimento destes dígitos em particular foi devido a 

distorções existentes na imagem. As distorções nos dígitos proporcionaram o efetivo 

reconhecimento de 49 cheques dos 60 cheques existentes na base de dados.  
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5.5 Considerações Finais 

Neste capítulo foram apresentados os resultados obtidos com a aplicação das técnicas de 

processamento de imagens. Esta aplicação foi realizada sobre uma base de dados de cheques 

bancários brasileiros e observou-se que devido às distorções das imagens houve dificuldades 

no reconhecimento do cabeçalho e no manuscrito.  

No próximo capitulo serão discutidas as conclusões e perspectivas futuras. 
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Capítulo 6 

Conclusões e Trabalhos Futuros 

No desenvolvimento de uma aplicação que envolve análise automática de imagens existe uma 

preocupação inerente que é encontrar uma segmentação significativa. A grande dificuldade 

reside no fato de não se conhecer de antemão o número e tipo de estruturas que se encontram 

na imagem. Geralmente, são usadas muitas heurísticas para o tamanho e posição dos 

componentes a serem extraídos, isso limita a segmentação para um determinado tipo de 

aplicação.  

A abordagem apresentada neste trabalho empregou a análise por projeção e morfologia 

matemática para localizar e extrair automaticamente os campos de interesse do cabeçalho do 

cheque bancário brasileiro. O objetivo principal do trabalho foi visando a obter como 

resultado uma segmentação exata ou a mais exata possível dos campos do cabeçalho do 

cheque, permitindo assim o seu reuso para os demais campos do cheque bancário brasileiro. 

As contribuições e conclusões do trabalho, e as perspectivas futuras serão apresentadas 

nas próximas seções. 

6.1 Contribuições  

Apresentou-se nesse trabalho uma abordagem prática para o reconhecimento automático dos 

campos de interesse do cabeçalho do cheque do cheque bancário brasileiro. Como já foi 

descrito no Capítulo 1 as principais contribuições do trabalho são:  
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• Uma abordagem para o desenvolvimento de aplicações utilizando técnicas de 

processamento de imagens digitais, como, técnicas de pré-processamento e 

segmentação descritas no Capítulo 3, que permite o seu reuso em outras aplicações. 

• Melhorar as taxas de acertos na segmentação e reconhecimento dos campos do 

cabeçalho do cheque bancário brasileiro.  

• Contribuição para o desenvolvimento de trabalhos futuros na área de segmentação 

automática do cabeçalho do cheque, como também para os demais campos pertencentes 

ao cheque bancário brasileiro.  

6.2 Discussão  

Com o objetivo de extrair os campos de interesses do cabeçalho dos cheques bancários 

brasileiros, foi realizado um estudo sobre técnicas de processamento de imagens digitais que 

tornaram possível a execução da extração destes campos. Analisando os resultados obtidos 

descrito no Capítulo 5, concluí-se que o reconhecimento automático dos cheques bancários 

brasileiro traz uma economia de tempo e diminuição de trabalhos manuais.  

Para realizar o reconhecimento automático do cheque, faz-se necessário algumas 

técnicas de processamento de imagens como, a segmentação. Portanto, na etapa da 

segmentação dos campos do cabeçalho, as disposições dos elementos foram localizadas de 

acordo com a medida da largura e altura de cada campo (banco, agência, conta corrente e 

outros). Estas medidas são fundamentais para uma caracterização clara do que deve ser 

extraído no campo do cabeçalho do cheque. Para cada campo, uma largura foi calculada, pois 

os campos possuem larguras diferentes, devido à quantidade de dígitos impressos sobre o 

mesmo. Para cada banco as larguras e alturas do cabeçalho se diferem. A maneira como estas 

medidas foram localizadas, encontra-se mais detalhada no Capítulo 4. 

Alguns bancos brasileiros utilizam barras para separar os campos. Para detectar a 

espessura da barra utiliza-se um limiar. O limiar indica a espessura das barras. O tamanho 

deste limiar foi adquirido através da análise por tentativa e erro durante o processo de 

segmentação.  

Quando o bloco não é segmentado corretamente deve-se a dois fatores: o primeiro, 

quando os bancos utilizam as barras para separar os campos do cabeçalho do cheque, podendo 
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um digito ser impresso sobre as barras. O segundo fator, quando o cheque possui linhas 

tracejadas ou carimbos, dificultando o processo de pré-processamento e da segmentação, não 

tendo como diferenciar o que é digito ou ruído.  

Oliveira em [Oli98], utiliza três técnicas de segmentação: exclusão dos padrões 

indesejados, detecção dos separadores no cabeçalho do cheque e marcação dos blocos. Sendo 

abordadas a primeira e a última técnica. A técnica utilizada para exclusão dos padrões 

indesejados divide-se em duas análises: global e local. Para análise global Oliveira em 

[Oli98], não obteve resultados satisfatórios, pois eram eficientes em uma determinada região 

do cheque. Portanto, Oliveira sugere uma análise local, quando possui um conhecimento a 

priori da estrutura do documento, permitindo a separação do documento em regiões. Para a 

marcação de blocos, utilizou uma metodologia top-down, a qual se baseia no conhecimento da 

estrutura do documento a ser analisado. Todo o processamento empregado na fase de 

marcação de blocos criou blocos retangulares, com o propósito de facilitar a extração dos 

mesmos para a fase de reconhecimento. 

No trabalho de Mattana em [Mat99] foi realizada uma abordagem para avaliação 

da qualidade do reconhecimento da segmentação por binarização de cheques bancários. 

Mattana aplica vários algoritmos de binarização globais e locais para o reconhecimento dos 

cheques. A qualidade dos resultados é avaliada por uma metodologia de reconhecimento OCR 

nas imagens binárias. Algumas informações importantes pertencentes aos cheques que não 

puderam ser reconhecidas pelo OCR foram: logotipo do banco, CMC-7, linha de cruzamento, 

linhas que auxilia o cliente no preenchimento do cheque, separadores dos dados de 

identificação dos campos do cabeçalho (linhas verticais e horizontais).  

Comparando os resultados com o autor Oliveira em [Oliv98], que obteve uma perda 

no reconhecimento de 78% utilizando métodos de análise global. Preocupou-se em armazenar 

toda estrutura do cheque, ocorrendo um maior tempo no processamento do mesmo. Porém, o 

presente trabalho preocupou somente com a altura e largura dos campos e dígitos presentes no 

cabeçalho.  

O cheque da instituição que obteve dificuldades na segmentação foi o Banco do 

Bradesco, devido à barra de separação contida no cheque para a separação dos campos do 

cabeçalho. A quantidade de blocos segmentados foram 69 em 80 blocos pertencentes a 10 

cheques do Banco do Bradesco. O campo do cabeçalho que obteve maior número de blocos 
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não detectado foi C3, devido à barra de separação, pois na maioria das vezes o dígito é 

impresso sobre a mesma.  

Os testes realizados em uma base de dados contendo 60 imagens de cheques bancários 

brasileiros foram o suficiente para validar a viabilidade da abordagem proposta para a redução 

de erros no reconhecimento dos blocos do cabeçalho de cheques bancários brasileiros. Uma 

avaliação sobre a técnica adotada resultou em 87,71% de acertos no reconhecimento do 

cabeçalho do cheque bancário.  

6.3 Dificuldades encontradas 

Uma das preocupações no desenvolvimento de uma aplicação que envolve a análise 

automática de imagens é encontrar uma segmentação significativa.  

Uma dificuldade encontrada durante o processamento das imagens dos cheques foi à 

existência de ruídos provenientes de carimbos sobre os campos de interesse e as barras de 

separação em que alguns bancos brasileiros utilizam para realizar a separação dos campos do 

cabeçalho do cheque. Esta característica em alguns casos não pôde ser solucionada com a 

aplicação de filtros, gerando uma rejeição no momento do reconhecimento. 

Outra dificuldade encontrada foi determinar o tamanho da largura e altura de cada 

campo do cabeçalho do cheque. Foi observado que para o mesmo banco, a largura e a altura 

podem diferenciar devida a impressão dos cheques nos caixas eletrônicos. A barra de 

separação também diferencia de espessura de um banco para outro.  

A maior dificuldade encontrada para a realização deste trabalho foi encontrar uma 

instituição que pudesse ceder os cheques de seus clientes para experimento, devido a 

contratos com seus clientes e por motivos de segurança. Devido a este fator, os resultados 

foram alcançados com a utilização de uma amostra reduzida, porém valida para testes.  

6.4 Trabalhos Futuros 

Como trabalhos futuros que poderão dar seqüência a este, pode-se citar: 
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• Implementar a arquitetura em uma linguagem de programação diferente da utilizada 

pelo MATLAB, a fim de verificar diferenças de desempenho. 

• Pesquisar e propor técnicas de remoção de ruídos mais eficientes. 

• Resolver a inconsistência na quantidade de dígitos pertencentes ao campo conta 

corrente dos cheques da instituição Banco do Brasil através da referência cruzada do número 

da conta corrente reconhecido no cabeçalho com o campo CMC-7 presente na linha 

magnética. 

• Buscar o campo número do cheque na base de dados do banco através do 

reconhecimento do campo do número da conta e agência. 
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Anexo A 

 

Abordagens para o reconhecimento dos 

campos do cheque bancário brasileiro 

1. Abordagem Proposta para o Reconhecimento do Valor 

Numérico e Valor por Extenso do Cheque Bancário  

1.1 Dígitos Manuscritos em Cheques Bancários Brasileiros 

A escrita manuscrita consiste, na maioria das vezes, de comunicação obtida em relação aos 

símbolos convencionais das linguagens, sendo que cada manuscrito, dígitos ou palavras, 

possuem suas formas básicas definidas. O estudo das palavras e dígitos manuscritos está 

ligado ao desenvolvimento de métodos de reconhecimento voltados para aplicações do mundo 

real, como: cheques bancários, envelopes postais, textos manuscritos e outros. 

As aplicações em palavras e dígitos manuscritos requerem uma taxa alta no 

reconhecimento. Logo, problemas existentes no reconhecimento de manuscritos emergem da 

complexidade e variação nos estilos de escrita. No entanto, sistemas automáticos para o 

reconhecimento das palavras e dígitos manuscritos em cheques bancários estão sendo 

estudados há anos, com o intuito de minimizar os esforços manuais [Kap04].  

Em reconhecimento de padrões dos dígitos manuscritos presentes em cheques 

bancários, existem algumas variações no contexto e também no tamanho do vocabulário, 

principalmente o vocabulário português.  

Para o reconhecimento do valor por extenso dos cheques bancários, representados 

pelos valores numéricos, aplica-se uma gramática conhecida no momento da escrita deste 

valor. A partir dos valores numéricos por extenso, duas características do problema são 
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definidas: as palavras-chaves e os blocos internos das palavras-chaves [Fre02, Kap04]. A 

Figura 1 mostra os blocos internos e as palavras-chaves. 

 

Figura 1- Valores numéricos e palavras-chaves[Fonte: Freitas [Fre02]] 

As três palavras-chave que identificam três blocos do valor por extenso de um cheque 

bancário foram formadas para receber valores entre R$ 0,01 (um centavo) e R$ 999.999,99 

(novecentos e noventa e nove mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove 

centavos). A palavra-chave “ponto” corresponde a milhar ou centenas e a palavra-chave 

“vírgula” ao valor decimal [Fre02, Kap04]. 

O bloco 3 ilustrado na Figura 4.2 representa o valor numérico referente a parte 

centavos/centavo. Este bloco possui a característica de não apresentar o conjunto de palavras 

terminadas por “entos”. O bloco 2 representa os valores numéricos referente a parte reais/real, 

e o bloco 1 representa o valor referente a parte mil. O alfabeto de cheques bancários 

brasileiros são formados por 40 palavras, logo, são classificados de acordo com a ordem 

correspondente ao algarismo no valor numérico, resultando em 5 classes de palavras, sendo: 

• Classe dos “entos”: novecentos, oitocentos, setecentos, seiscentos, 

quinhentos, quatrocentos, trezentos, duzentos, cem/cento; 

• Classe dos “enta”: noventa, oitenta, setenta, sessenta, cinqüenta/cincoenta, 

quarenta, trinta e vinte; 

• Classe das dezenas: dezenove, dezoito, dezessete, dezesseis, quinze, quatorze, 

treze, doze, onze e dez; 

• Classe das unidades: nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um/hum; 

• Classe das palavras-chave: mil, reais/real, centavos/centavo. 
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Os blocos 1 e 2, apresentado pela Figura 2 são idênticos, pois possuem como 

terminais na gramática o mesmo conjunto de palavras. 

 
Figura 2: Classes que constituem os valores numéricos por extenso dos cheques bancários 

[Fonte: Freitas [Fre02]]. 

No alfabeto brasileiro existem fatores que aumentam a complexidade do 

reconhecimento das informações deste contexto. A grande similaridade de formas entre as 

palavras do dicionário é um dos fatores que elevam a complexidade do sistema. O segundo 

fator é que a gramática portuguesa aceita diferentes grafias para uma mesma palavra, por 

exemplo: “um” e “hum”, “três” e “treis”, “quatorze” e “catorze”, “dez” e “deis”, “cinquenta”, 

“cinqüenta” e “cincoenta”.  

Para o processamento de palavras manuscritas, existe uma grande diversidade de 

técnicas que são capazes de descrever a semelhança das formas que pertencem a uma mesma 

classe e ao mesmo tempo permite distinguir as representações de formas separadas entre 

classes diferentes. Logo, o objetivo do reconhecimento automático é desenvolver um método 

que se aproxime ao máximo do ser humano em sua capacidade de ler uma palavra manuscrita 

qualquer (sem restrição). Deve-se lembrar que o ser humano é capaz de ler palavras mal 

escritas graças à exploração das informações de contexto. 
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1.2 Abordagem da Combinação do Valor Numérico e Valor por Extenso 

(CA e LA) 

Uma tarefa importante no reconhecimento automático de cheques bancários por um sistema 

de processamento de imagens digitais é a restrição do vocabulário. Esta restrição é aplicada ao 

campo valor numérico (CA - Courtesy Amount) e ao campo valor por extenso (LA - Legal 

Amount). Existe uma grande importância de se fazer a combinação do CA com o LA após seu 

reconhecimento, a fim de localizar inconsistências. A combinação do CA com LA poderá ter 

um resultado válido ou uma rejeição, tornando o resultado final mais preciso. 

Gorski apresenta o sistema INTERCHEQUE em [GAAMS98, GAABPS99], onde a 

característica fundamental é a habilidade de processar cheques manuscritos e impressos para o 

reconhecimento do CA e LA em cheques franceses. Os resultados obtidos no reconhecimento 

dos campos em questão foi uma variação entre 65% e 70%. Outro sistema proposto pelos 

mesmos autores foi construído para processar cheques do banco dos Estados Unidos da 

América e é baseado no protótipo do sistema do cheques francês [GAAMS98]. 

A Figura 3 mostra a organização do sistema de processamento do cheque bancário 

proposto por Gorski. Este processo utilizado discrimina os cheques impressos dos cheques 

manuscritos e os trata de forma diferente durante o processamento. Quando o cheque é 

impresso, este passa por todas as etapas de processamento e na etapa de decisão é verificado 

se o cheque foi reconhecido ou não. Se o valor do cheque é reconhecido este é aceito, caso 

contrário, é rejeitado.  

Quando se trata de um cheque manuscrito, o processo de reconhecimento do cheque 

inicia no valor do cheque (CA), onde este campo é extraído passando por todas as etapas do 

processamento e na etapa de decisão é verificado se o valor do cheque foi reconhecido. Caso 

o CA não seja reconhecido é iniciado o processamento do valor por extenso do cheque (LA). 

Ao término do processamento é feita a etapa de decisão que verifica se o valor por extenso foi 

reconhecido. Se o valor por extenso foi reconhecido pelo sistema, o cheque é aceito, caso 

contrário, o cheque é rejeitado. 
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Figura 3 - Visão geral do sistema INTERCHEQUE da A2iA [Fonte: [GAAMS98]].  

A combinação do CA com LA gera uma lista final de valores entre 0 e 1. Os 

valores da lista final são maximizados por uma função específica e então regras de 

probabilidade são aplicadas a fim de avaliar estes novos valores. O valor mais próximo de 1 

representa o candidato eleito como verdadeiro. A Figura 4.5b exemplifica o que foi 

apresentado neste parágrafo.  

A Figura 4. a apresenta um cheque bancário com os objetos valor numérico e valor 

numérico por extenso a serem reconhecidos. A Figura 4.b apresenta os valores do CA, LA e 

Lista Final, gerados a partir do reconhecimento dos objetos de interesse do sistema proposto 

pelo Gorski [GAAMS98].  
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 a) 
 

 
b) 

Figura 4 a) cheque para ser reconhecido dos EUA; b) Lista de candidatos para a tomada de 

decisão dos valores do CA e LA [Fonte:[KB00]. 

A proposta de Kaufmann em [KB00] apresenta um sistema para extrair o valor de 

correspondências e cheques bancários. Esta proposta traz um ganho de desempenho sobre o 

sistema proposto por Gorski, pois propõe que o reconhecimento do CA e LA seja feito 

paralelamente. A Figura 5 apresenta a arquitetura proposta por Kaufmann. De forma similar a 

proposta de Gorski, o sistema de Kaufmann determina o efetivo reconhecimento do objeto em 

questão com base no resultado gerado pela combinação dos resultados de CA e LA 

previamente encontrados.  
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Figura 5: Arquitetura de geral para um sistema de reconhecimento do cheque 

[Fonte:[GAAMS98]]. 

Baseado no trabalho de Gorski e Kaufmann, uma proposta de otimização na 

interpretação do classificador é a comparação da primeira palavra da lista de candidatos de 

LA com a primeira palavra da lista de candidatos de CA, e assim sucessivamente. 

A arquitetura proposta neste trabalho para o reconhecimento do CA e LA é 

baseada na arquitetura de Kaufmann, pois esta apresenta um melhor tempo de processamento 

e taxas mais elevadas de reconhecimento.  
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2 Abordagem Proposta para o Reconhecimento de Assinaturas do 

Cheque Bancário 

2.1 Assinatura Manuscrita  

Requisitos de segurança são essenciais em muitas áreas de negócio. Um grande esforço tem 

sido empregado principalmente no desenvolvimento de tecnologias de identificação pessoal, 

onde uma das vertentes mais pesquisadas tem sido a identificação biométrica.  

Assinaturas são identificadores biométricos e a possibilidade de prover segurança 

à informações com base em suas características tem sido alvo de estudo. Sua relevância é 

devido ao seu grande uso comercial e por ser um meio de legitimar a identidade de um 

indivíduo.  

As assinaturas manuscritas são um caso particular de manuscritos, pois muitas 

vezes possuem pouca ou nenhuma legibilidade. Entretanto, uma característica particular 

envolvendo traçados na escrita, pressão de escrita e outros são deixados implícitos à 

assinatura [Rib99, Dor01, Gom95].  

Duas assinaturas de um mesmo indivíduo dificilmente são iguais. O nome dado à 

ocorrência destas variações é variações intrapessoais. Quando encontramos assinaturas iguais, 

pode-se dizer que no mínimo uma é falsificada, ou seja, ocorreu a falsificação da assinatura 

original [Gom95]. Exemplos de assinaturas são mostrados na Figura 6. 

 
a) 

 
 

 
b) 

 
                 c)  

d) 

Figura 6 - Estilos de Assinaturas Diferentes 
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Observe que existem diversos tipos de assinaturas. Alguns indivíduos utilizam o 

próprio nome como assinatura, sem se preocupar com caracteres especiais ou enfeites, como 

mostra as Figura 6.b. Na Figura 6.c, para mudar a forma de escrita do nome foi feito o uso de 

floreios4. Na Figura 6.a e 6.d são apresentadas assinaturas que são verdadeiros desenhos 

ilegíveis.  

Assinatura verdadeira é àquela que o escritor reproduz mantendo um mesmo 

padrão de letras e de traços, sem a necessidade de esforço demasiado de concentração.  

2.2 Falsificações de Assinaturas 

 O processo de verificação de assinaturas não é uma tarefa trivial no contexto de 

reconhecimento de padrões. Este problema é dividido em duas classes: a classe que se refere 

às assinaturas verdadeiras, e a classe referente às assinaturas falsificadas.  

Por exemplo, o conjunto de todas as assinaturas de um indivíduo x pode estar 

contido no caso ideal ou no caso real. A Figura 7, mostra esta divisão.  

 
                      a)        b) 

Figura 7 - Divisão de assinatura verdadeira e falsa. a) caso ideal; b) caso real [Fonte: [Esp00]] 

                                                
4 - Floreios são os caracteres distorcidos de forma desproporcional em relação ao tamanho da assinatura que normalmente 
aparecem nas iniciais dos nomes. 
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O ato de assinar qualquer documento não é um processo determinístico [Esp00]. 

Existe uma grande variabilidade nas assinaturas que leva em consideração idade, os hábitos, 

as condições físico-psíquicas, o país e outros aspectos de um indivíduo. A variabilidade das 

assinaturas se enquadrada em dois tipos principais: a variabilidade intra-classe (observada 

dentro de uma classe de assinaturas genuínas de um mesmo autor) e a variabilidade inter-

classe (diferenças existentes entre as classes de assinaturas genuínas obtidas a partir de dois 

autores distintos).   

A falsificação na assinatura é feita com o intuito de imitar a assinatura verdadeira a 

fim de se passar por legítima.  

Tomando como referência a semelhança existente entre uma assinatura original e 

sua falsificação, têm-se três tipos de falsificações: aleatórias, simples e habilidosas [Esp00], 

referente a Figura 8.  

1. Falsificações simples: O falsificador não faz esforço algum para simular uma 

assinatura genuína, ou seja, escreve o nome da pessoa corretamente, mas não imita sua 

forma gráfica. Neste caso a falsificação pode parecer ou não com a assinatura original.  

2. Falsificação aleatória: O falsificador utiliza uma assinatura padrão para o nome em 

questão, que se caracteriza por ter sua forma gráfica e constituinte semântico diferente 

da assinatura original.  

3. Falsificação Habilidosa: O falsificador tem acesso à assinatura original. Logo, o 

falsificador simula uma assinatura genuína, chegando o mais próximo possível de seu 

traçado original. 

 A Figura 8 apresenta exemplo de falsificações simples e habilidosa. 

 
a) Assinatura Genuína 

 

 
b) Assinatura Habilidosa 
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c) Assinatura Simples 

Figura 8 a) assinatura genuína (original); b) assinatura habilidosa c) assinatura simples 

Em cheques bancários as maiores ocorrências de falsificações são as classificadas 

como aleatórias e simples [Esp00]. Portanto, para uma instituição bancária, o uso de sistemas 

de reconhecimento automático de assinaturas é de fundamental importância, pois a 

confiabilidade e rapidez são fatores que influenciam no resultado de suas transações [Esp00]. 

A presença de um especialista é essencial, pois existem situações onde o reconhecimento 

automático pode retornar resultados não confiáveis. Neste caso, fica a cargo do especialista 

atestar com verdadeira ou reprovar a assinatura. 

2.3 Abordagem para a Verificação das Assinaturas 

O problema principal no reconhecimento de padrões é a verificação da autenticidade de um 

dado padrão [Esp00].  

Os sistemas utilizados para verificação de assinaturas funcionam como sistemas de 

apoio à decisão para identificação pessoal, através da análise de assinaturas, que são 

indicadores biométricos.  

O objetivo de um sistema de verificação de assinaturas é validar se uma dada 

assinatura é verdadeira, conhecendo a priori as informações originais do autor. Com esta 

informação é adotado um grau de confiança baseado num limiar de verificação
5
 [Dor01]. 

Para assinaturas manuscritas existem dois tipos de reconhecimento: on-line e off-line. 

Na verificação on-line o autor deve estar presente no momento da captura e com os 

equipamentos necessários para poder extrair as informações da dinâmica do movimento do 

autor. No reconhecimento off-line a naturalidade de escrita previamente coletada é preservada 

ao máximo, sendo necessário apenas o uso de um scanner na etapa de aquisição.  

Um sistema para reconhecimento de assinaturas requer preocupação com cinco 

etapas: aquisição, pré-processamento, extração de características, processo de comparação e 

processo de decisão. Estas etapas estão detalhadas no capítulo 3. A forma com que as etapas 

                                                
5 - Limiar de verificação é um termo bastante empregado na área de processamento de imagens, que serve para designar um 
valor de separação entre assinaturas verdadeiras e falsas. 
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interagem é descrita na Figura 9, que ilustra a arquitetura geral de um sistema de verificação 

de assinaturas [Dor01]. 

Um sistema de verificação pode ser dinâmico ou estático. No sistema dinâmico a 

captura da assinatura é realizada através de um digitalizador ou caneta instrumental, 

produzindo os sinais de entrada para o sistema, podendo estes sinais variar com o tempo. 

Como exemplos de sinais dinâmicos têm-se: direção do traçado, pressão, velocidade, e 

aceleração [Dor01]. Os sistemas estáticos efetuam a captura das características diretamente 

dos documentos, sendo este o procedimento mais comum [Rib99].  

Um sistema de verificação de assinatura é um sistema de identificação pessoal e 

pode ser utilizado de duas maneiras: como controle de acesso ou autenticação. Um sistema de 

controle de acesso utiliza a verificação on-line, onde uma pessoa assina em um equipamento 

especifico e este libera o acesso a áreas restritas como: cofre de um banco, laboratório e sala 

de acesso reservado.  

Como proposta de uma arquitetura para um sistema de reconhecimento de 

assinaturas, Espinosa [Esp00] propõe o seguinte modelo: 

 

Figura 9 - Arquitetura de um sistema de reconhecimento de assinaturas [Fonte: [Esp00]] 

A arquitetura apresentada na Figura 9 propõe que a aquisição da imagem seja 

realizada e enviada para o pré-processamento. Neste ponto é utilizado técnicas de filtragem de 

imagens a fim de eliminar informações não relevantes e retirar ruídos da imagem, diminuindo 

a quantidade de ser tratada e facilitando seu posterior processamento.  



Anexos 102 

Na extração de características os dados de interesse são segmentados e um vetor de 

características que descreve a assinatura é gerado.  

O processo de comparação realizado sobre a informação a ser validada é feita com 

base nas informações existentes na base de dados de referencia, através do conjunto de 

referência R. A base de dados de referência é responsável por armazenar uma amostra 

histórica do objeto principal para ser utilizada no processo de comparação.  

O processo de decisão faz uma avaliação do resultado gerado pelo processo de 

comparação com um dado limiar T, a fim de distinguir se a assinatura pertence ou não à 

classe de assinaturas verdadeiras.  


