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1. RESUMO  

A falta de mecanismos para o controle de notas seriadas marcadas é um 

problema para o rastreamento de cédulas utilizadas na lavagem de dinheiro. A 

proposta é a construção de um software para identificação de números de séries de 

cédulas para identificação de notas marcadas em situações de riscos. 

2. INTRODUÇÃO 

As cédulas exercem um papel importante na economia de um país, sendo 

que as cédulas brasileiras apresentam elementos de segurança como designs 

renovados, marca d’água, números escondidos, alterações de cores, números de 

séries e outros elementos agregados que facilitam o reconhecimento com as 

tecnologias digitais. 

No Brasil não há incidências graves em termos de volume de falsificações, 

não representando uma ameaça a economia (BANCO CENTRAL, 2013), porém 

representa uma ameaça aos pequenos estabelecimentos comerciais onde as notas 

falsas podem representar um prejuízo no faturamento mensal.  

É uma responsabilidade social (FOLHA DE SÃO PAULO, 2013) aprimorar os 

mecanismos que reconheçam notas seriadas marcadas, permitindo segurança e 

autenticidade no dinheiro do cidadão. 

3. OBJETIVOS  

Desenvolver um dispositivo composto por uma câmera USB e um software, 

utilizando algoritmos inteligentes para a identificação do número de série de cédulas 

marcadas a fim de realizar uma verificação no servidor central. 

4. METODOLOGIA  

Desenvolvimento de um software utilizando a linguagem Java, composto pelas 

camadas cliente e servidor, onde a camada cliente utilizará a biblioteca OpenCV 

para o tratamento da imagem e reconhecimento dos números da cédula. 

Os números detectados são encaminhados a um servidor central que reponderá a 

situação daquela cédula. 

 

5. DESENVOLVIMENTO  

Os números da série existente na cédula tem sua visibilidade dificultada, devido as 

imagens que compõem o papel. Para fazer a leitura dos caracteres nas cédulas do 

Real, as imagens precisam passar por filtros e algoritmos que objetivam ressaltar os 

números para assegurar um melhor resultado. 



O primeiro passo é transformar a imagem colorida em uma imagem com tons de 

cinza, utilizando para isso um algoritmo que reduz a profundidade da imagem de 

24bits para 8bits. Esta transformação permite a compatibilidade com os outros 

algoritmos.. 

Depois desse processo, a imagem  será suavizada com filtros “Blur” e 

“GaussianBlur”, seguido de um ultimo filtro chamado  de “AdaptiveThreshold” o qual 

transforma a imagem da cédula em uma imagem binaria. Dessa forma a imagem 

estará pronta para a identificação dos contornos. 

O segundo passo é identificar os contornos da imagem, para isto será aplicado um 

algoritmo na região onde ficam os números que compõem a série, de forma a extrair 

todos os contornos existentes, Os contornos são classificados conforme o 

comprimento, altura, área e a posição para diferenciar os números dos demais 

ruídos da imagem.. 

Nesse processo, a maior parte da cédula é eliminada e apenas os contornos 

contendo os números de série são extraidos.. 

O terceiro passo é rotacionar a imagem para deixá-la alinhada no eixo horizontal, é 

utilizado para isso o algoritmo de Hough o qual identifica uma linha que atravessa 

todos os números permitindo saber o ângulo de rotação,  

As imagens com os números terão sua escala alterada e serão encaminhadas para 

o algoritmo kNN já treinado. Este último passo tem como saída o conjunto de 

números que compõem a série da cédula.  

Por fim os números serão encaminhados ao servidor central via WebServices o qual 

responderá com o status da nota.  

 

  



6. RESULTADOS PRELIMINARES  

 

Figura 1: Cédula inserida no processo: 

 

Amostras retiradas da cédula: 

 

Atualmente a taxa de acerto no reconhecimento da imagem está em 75%, porém 

com o treinamento adequado da rede kNN, esta taxa de acerto no reconhecimento 

de caracteres pode ser superior a 90% 
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