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Resumo 
 

O reconhecimento de imagens usando o processamento computacional 
tem aplicação em diversas áreas, como segurança e monitoramento ambiental. 
Este trabalho pretende desenvolver um sistema que reconheça símbolos 
numéricos decimais (0 a 9) em imagens sem a necessidade da intervenção 
humana. Para isto, optou-se por desenvolver uma aplicação utilizando a 
linguagem de programação Java com a implementação do Algoritmo de 
Binarização Niblack, juntamente com técnicas de inteligência artificial. O 
sistema deve reconhecer apenas um símbolo numérico em cada imagem no 
formato JPEG, restrito ao fundo claro e o símbolo em contraste escuro. Após 
processamento da imagem para isolamento do símbolo (segmentação), o 
sistema inicia o reconhecimento do número usando o algoritmo de Rede Neural 
Backpropagation. 

  
Introdução 

 
As técnicas de processamento de imagens digitais podem ser usadas 

em qualquer problema que necessite realçar ou extrair informações. 
Atualmente encontram-se nas mais diversas áreas: robótica, astronomia, 
biologia, agricultura e medicina; esta é a área que concentra importantes 
aplicações como, por exemplo, a tomografia computadorizada. 

A primeira aplicação de que se tem notícia da utilização de técnicas de 
processamento de imagens foi para a melhoria da qualidade visual de fotos de 
jornal. As imagens eram enviadas através de um cabo submarino, de Londres 
a Nova York, para serem processadas, ficando conhecido como sistema de 
Bartlane, que demorava mais de uma semana (JANECZKO, 2013). 

A partir de 1964, o processamento digital de imagens tem expandido 
devido aos avanços tecnológicos e à diminuição de custo de computadores e 
seus periféricos (MARQUES; VIEIRA, 1999).  

Segundo Gonzalez e Woods (2000), o processamento digital de imagens 
pode ser dividido em duas principais aplicações: melhora do aspecto visual de 
uma imagem para interpretação humana e o processamento dos dados de uma 
cena para percepção automática de máquinas. Esta última envolve técnicas de 
inteligência artificial e tem como objetivo dotar uma máquina com capacidade 
de executar tarefas que exijam certo grau de inteligência, possibilitando que o 
sistema interprete os elementos de interesse presentes na cena, sem a 
interferência humana. 

 
Objetivos 

 
O objetivo deste trabalho é o desenvolvimento de um sistema que 

reconheça imagens numéricas digitalizadas, sem que haja a necessidade de 
intervenção humana. Para isso, foram utilizadas técnicas de processamento e 
de análise de imagens, juntamente com uma Rede Neural Backpropagation no 
reconhecimento do caractere encontrado na imagem.  

O sistema foi definido para operar com as seguintes restrições, de 
imagens: 

 Formato JPEG; 

 Fundo claro; 



 Caracteres escuros; 

 Apenas um caractere por imagem; 

 Reconhecimento de apenas números no sistema decimal (0 a 9).  
 

Metodologia 
 

A aplicação deve reconhecer as mais variadas formas de representação 
numérica no sistema decimal. Para isso, a escolha do algoritmo implementado 
levou em consideração três fatores importantes: robustez, velocidade e 
precisão.  

Sendo assim o algoritmo deve ser capaz de segmentar o caractere 
submetido a diferentes condições de iluminação e cenário, além de ser rápido 
suficiente para que possa operar em futuras aplicações, onde seja necessário 
um processamento de imagem preciso. 

Para atender esta proposta foi escolhido o algoritmo de binarização 
Niblack, que se baseia em uma relação estatística entre cada pixel analisado e 
sua vizinhança (SOUZA, 2000). 

 
Desenvolvimento 

 
Para segmentar (isolamento de símbolos) uma imagem digital e 

reconhecer o seu conteúdo é necessário executar uma série de procedimentos 
para se obter o resultado desejado. Sendo assim, a técnica adotada segue o 
modelo cascata, conforme Figura 1. 

 
Figura 1 – Técnica em cascata. 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 
O algoritmo consiste na conversão de uma imagem colorida para tons de 

cinza. Em seguida, calcula para cada pixel da imagem a média e o desvio 
padrão em torno dele. Se o valor do pixel for maior que a média, ele é 
considerado pertencente ao objeto, caso contrário pertence ao fundo. Esta 
técnica permite que a implementação tenha custo computacional baixo. 

Após a imagem ser binarizada, a mesma é submetida a uma rede neural 
do tipo Backpropagation, a qual é previamente treinada para reconhecimento 
de padrões, a fim de identificar o número representado na imagem, que pode 
assumir as mais diversas formas. 

 



Resultados preliminares 
 

A aplicação consiste em duas partes: a preparação da imagem através 
do algoritmo de binarização de Niblack e a busca por padrões através da rede 
neural Backpropagation. 

A primeira parte já se encontra desenvolvida e na fase de testes e 
ajustes para aprimorar os resultados obtidos, conforme figura 2. 

 
Figura 2 – Imagem binarizada. 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 
Finalizando os testes com o algoritmo de binarização será desenvolvido 

a rede neural e o treinamento da mesma, para que consiga buscar padrões 
aceitáveis, a fim de identificar o símbolo numérico representado na imagem. 
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