
 
 

 

Natan Martins Jory 

Reconhecimento de Moedas via Processamento 
de Imagens 

São José – SC 
agosto / 2011 



 
 

  

 
 

 

 

Natan Martins Jory  
 

Reconhecimento de Moedas via Processamento 
de Imagens 

São José – SC 
agosto / 2011 

Monografia apresentada à Coordenação do Curso 
Superior de Tecnologia em Sistemas de 
Telecomunicações do Centro Federal de Educação 
Tecnológica de Santa Catarina para a obtenção do 
diploma de Tecnólogo em Sistemas de 
Telecomunicações. 

Orientador: 
Prof. Diego Medeiros  

 
 

Co-orientador: 
Prof. Pedro Armando da Silva Júnior 

 

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES 
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLÓGICA DE SANTA CATARINA 



 
 

 

Monografia sob o título “Reconhecimento de moedas via processamento de imagem”, 
defendida por Natan Martins Jory e aprovada em 15 de Agosto de 2011, em São José, Santa 
Catarina, pela banca examinadora assim constituída: 

___________________________________________________ 
Prof. Diego Medeiros, Tecg 

Orientador 

___________________________________________________ 
Prof. Marcos Moecke, Dr.eng 

IF / SC 

___________________________________________________ 
Prof. Elen Macedo Lobato Merlin, Dr.eng 

IF / SC 



 
 

Sonha e serás livre de espírito,  

luta e serás livre na vida. 

  
Che Guevara 



 
 

Agradecimentos 

Agradeço a todos os meus amigos e familiares, mesmo os que não estão mais presente 

no mundo físico, mas que de alguma forma contribuíram para minha evolução e educação. 

Agradeço principalmente à minha mãe, por me dar amor, incentivo e suporte necessário para 

sempre seguir em frente e nunca pensar em desistir. Aos professores do curso que sempre 

estiveram dispostos a repassar seus conhecimentos com extrema competência. Não posso 

esquecer também dos meus companheiros de classe, que sempre permaneceram unidos 

durante esses anos de curso. Agradeço ao meu Co-orientador Pedro pela disposição em poder 

contribuir com o trabalho sempre que solicitado. Em especial gostaria de agradecer ao meu 

orientador Diego que esteve presente comigo em todas as etapas do trabalho, sempre me 

ajudando da melhor maneira possível, com certeza sem ele esse trabalho não seria factível. 

 



 
 

Resumo 

Esse trabalho visa o reconhecimento automático de moedas do padrão brasileiro, 

atualmente em circulação, através de métodos computacionais de processamento de imagens. 

São utilizadas técnicas de filtragem espacial e de reconhecimento de formas utilizando a 

Transformada de Hough. A digitalização das moedas é feita através de uma webcam que 

envia a imagem para um software comercial. No programa foram implementados algoritmos 

matemáticos usando como características de identificação o raio e a cor das moedas. 



 
 

Abstract 

This work deals with the automatic recognition of Brazilian coins currently in circulation 

through computational methods for image processing. Techniques for spatial filtering and 

shape recognition using the Hough Transform were used.  The coin scanning is done through 

a webcam that sends images to a commercial software.  Mathematical algorithms were 

implemented on the program using the radius and the color of the coins as identifying 

characteristics. 
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1 Introdução 

As áreas de processamento de imagens digitais tem apresentado um expressivo 

desenvolvimento nas últimas décadas. Esse crescimento pode ser verificado no ramo 

acadêmico, onde o processamento de imagem é objeto de pesquisa em diversos trabalhos.  

 

“Em medicina, por exemplo, procedimentos computacionais melhoram o contraste 

ou codificam os níveis de intensidade em cores, de modo a facilitar a interpretação de 

imagens de raios X e outras imagens biomédicas. Geógrafos usam técnicas idênticas ou 

similares para estudar padrões de poluição em imagens aéreas e de satélites. Outras 

áreas de aplicação também podem ser notadas, como inspeção automática de 

maquinários industriais, reconhecimento de padrões, dentre outros...” (PAPA, 2005). 

 

Também no próprio cotidiano das pessoas ocorre a popularização dos computadores 

pessoais, das ferramentas multimídia e da internet que colaboram ainda mais para a difusão 

de informações com conteúdo visual (MARQUES; VIEIRA, 1999).  

Os métodos de processamento digital provém de 2 intenções: a melhora das informações 

visuais para a interpretação humana e o processamento de dados de imagens para 

armazenamento, transmissão e representação, considerando a percepção automática por 

máquinas (GONZALEZ; WOODS, 2000). 

Foi por esse crescente interesse que este trabalho foi escrito. Apesar de toda essa 

expansão da área de processamento de imagens, no Brasil praticamente não existe trabalhos 

acadêmicos relacionados ao reconhecimento de moedas. Como o grande fluxo de moedas é 

um fato rotineiro em diversas áreas de prestações de serviços e no comércio em geral, é 

interessante ter uma ferramenta que possa classificar moedas em seus diferentes valores. O 

processo de classificação de moedas visualmente, feito pelo homem, é muito eficaz, porém 

sujeito a falhas ocasionadas pelo cansaço, velocidade e etc. Com o uso de uma ferramenta 

para classificação das moedas elimina-se esse fator de erro. 

Como ponto de partida para o projeto foi estudado alguns trabalhos estrangeiros 
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relacionados ao tema de reconhecimento de moedas. 

Em 1992 foi documentado um dos primeiros trabalhos relacionados ao reconhecimento 

de moedas, que foi produzido por Fukumi et al.. Neste trabalho foi utilizado o método de 

redes neurais para distinguir dois tipos diferentes de moedas japonesas, mas que possuíam a 

mesma forma, tamanho e espessura. Esse método possuía a ineficiência para a rejeição de 

falsas moedas, pois qualquer objeto com as mesmas características físicas das moedas 

estudadas poderiam ser classificadas como moedas verdadeiras (FUKUMI, 2002).  

Na Europa, na época em que houve a transição para o Euro, ocorreu um grande fluxo de 

moedas no sistema bancário. Com isso muitas organizações de caridade aproveitaram a 

situação para resgatar esses fundos, o que acarretou em toneladas de dinheiro. Um método 

eficiente para contagem destas moedas foi implementado a partir do modelo Dagobert 

(NOLLE, 2003).  

O trabalho de Reisert (REISERT, 2007) afirma que a maioria dos sistemas atuais utiliza 

de características físicas das moedas para o reconhecimento, o que gera certa dificuldade na 

distinção das falsas moedas pela similaridade das propriedades. Neste método, sabendo que a 

informação mais relevante de uma moeda é o selo, foram acrescentadas informações visuais 

para o seu reconhecimento. 

O método implementado neste trabalho é baseado nesses diversos modelos já existentes, 

mas focalizado no reconhecimento de moedas do padrão brasileiro. O sistema é capaz de 

reconhecer a moeda tanto com a “cara” quanto com a “coroa” viradas para cima.  

Um dos pontos principais do trabalho com relação à outras técnicas está na forma de 

armazenamento de informações das moedas de “base” (moedas auxiliares usadas na 

comparação), que no presente caso é utiliza a própria estrutura de onde a moeda vai ser 

reconhecida, e não um banco de dados. Da mesma forma que em outros trabalhos, o 

reconhecimento é feito de uma moeda por vez, sendo preciso rodar o algoritmo uma vez para 

cada moeda reconhecida. 

Este documento foi organizado em 6 capítulos, sendo o primeiro esta introdução ao 

tema. No capítulo 2 está descrito a fundamentação teórica dos métodos utilizados para o 

reconhecimento da moeda. O capítulo 3 apresentada a forma em que o sistema foi 

implementado. No capítulo 4 são mostrados alguns resultados dos diversos testes realizados 

ao longo da implementação. Nos capítulos 5 e 6 são apresentadas propostas para trabalhos 

futuros e as conclusões, respectivamente. 
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2 Fundamentação Teórica 

Neste capítulo serão apresentadas os conceitos necessários para o entendimento do 

trabalho. As seções iniciais descrevem os conceitos básicos do processamento de imagens.  

2.1  Imagens Digitais 

Uma imagem digital é a representação de uma imagem bidimensional usando números 

binários codificados de modo a permitir seu armazenamento, transferência, impressão ou 

reprodução e seu processamento por meios eletrônicos. Generalizando, a imagem digital é 

uma matriz de pontos, onde cada elemento da matriz representa um valor de cor.  

Ela pode ser expressa através do método imagem monocromática, que é uma função 

bidimensional da luz f(x,y), onde x e y representam as coordenadas cartesianas de onde se 

encontra o ponto na imagem e a amplitude f sua intensidade, proporcional ao brilho ou escala 

de cinza, dependendo do caso. Um exemplo de imagem monocromática é apresentado na 

Figura 2.1. Como são usados 8 bits para representar um ponto, uma imagem monocromática 

pode ser atribuída a 256 intensidades, exemplo exposto na Figura 2.2. Em uma imagem em 

escala de cinza uma intensidade de valor 0 representa um ponto preto e  conforme o aumento 

desse valor o nível de cinza fica mais fraco, até chegar em 255 que representa um ponto 

branco. 

Sendo uma figura contendo M linhas e N colunas, x e y representam coordenadas 

discretas. Por praticidade são usados valores inteiros, x = 0, 1, 2,..., M - 1 e y = 0, 1, 2,..., N – 

1. Uma imagem possui sua origem em f(0,0), então o próximo ponto da mesma linha vai ser 

f(0,1), no caso o ponto f(0,1) representa a segunda amostra da imagem. A matriz composta 

pelas coordenadas representa o domínio espacial, sendo x e y as variáveis espaciais e 

coordenadas espaciais (GONZALEZ; WOODS, 2000). 
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Figura 2.1 – Imagem de Lena1 com a representação dos eixos de uma imagem 

monocromática. Fonte: (CURI, 1999). 
 

 
Figura 2.2 – Representação de uma matriz 10x10 com diversos valores em escala de cinza. 

Fonte: (TAGLIAFERRI, 2007). 
 

Os pontos na imagem também são conhecidos como elementos da imagem, elementos 

pictórios, pels ou, o mais utilizado, pixels uma abreviação de pictures elements. O Pixel é o 

                                                 
1  A mulher da imagem chama-se Lena Sjooblom, é sueca e apareceu na edição de novembro de 1972 da revista 
Playboy. Mas o que há de especial nesta senhora é o fato de a sua imagem ter andado pelos desktops de milhares de 
engenheiros, investigadores e especialistas no processamento digital de imagens durante mais de 25 anos. Em 1973, os 
investigadores da Universidade da Califórnia do Sul precisaram de uma imagem para testar a então emergente tecnologia de 
compressão e transmissão digital na Arpanet (precursora da Internet). Alguém tinha uma revista dessa edição da Playboy e 
resolveu scannear uma das fotos. A foto foi então enviada a laboratórios de engenharia do mundo inteiro para que os 
especialistas pudessem determinar os efeitos da compressão e transmissão da imagem. Acredita-se que essa foto (aqui 
reproduzida) é a imagem mais vista de toda a história da Internet. Lena Sjooblom passou a ser conhecida como a Primeira 
Dama da Internet. Fonte: (GUEDES, 2008) 
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menor elemento constituinte de uma imagem ao qual se é possível atribuir uma cor, sendo 

que um pixel é um ponto na imagem e o conjunto de todos os pixels a imagem inteira. A 

resolução de uma imagem é dada normalmente em mega pixels, ou seja, a quantidade de 

pixels que formam a imagem. Os padrões usados podem variar dependo da qualidade que se 

deseja obter na imagem, quanto maior o número de pixels, maior vai ser a qualidade. 

Verifica-se na Figura 2.3 que a imagem com maior resolução representa muito melhor um 

círculo que a com menor resolução. Por exemplo, uma resolução de 1280x1024 quer dizer 

que a imagem possui 1280 pixels de altura por 1024 de largura e o produto dessa relação, a 

quantidade total de pixels na imagem, é de aproximadamente 1.300.000 pixels ou 1,3 

megapixels. 

 

 
Figura 2.3 – Representação de uma imagem com a) menor resolução e b) maior resolução. 

Fonte: (CURI, 1999). 
 

Um pixel presente na coordenada (x,y) possui quatro pixels vizinhos, nas posições 

verticais e horizontais, dado pelas coordenadas: 

 

(x + 1, y), (x – 1, y), (x, y + 1), (x, y – 1) 

 

Esse conjunto de pixels é conhecido como vizinhança-4, sendo um pixel uma unidade de 

distância. Os pixels ainda possuem os vizinhos diagonais, dados pelas coordenadas: 

 

(x + 1, y + 1), (x + 1, y – 1), (x – 1, y + 1), (x – 1, y – 1) 

 

Esses pixels em conjunto com a vizinhança-4 forma a vizinhança-8. Como será visto nas 

seções seguintes, esse tipo de vizinhança-8 é muito usado no processamento de imagens. 
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2.2  Filtragem espacial 

Uma das principais técnicas utilizadas no processamento de imagens diz respeito à 

filtragem espacial. O termo espacial se refere ao próprio plano da imagem e a filtragem aos 

métodos e algoritmos usados para o processamento da imagem.. O termo filtragem se refere a 

deixar passar ou rejeitar determinadas faixas de frequência. Esta filtragem espacial se 

contrasta com o que ocorre na filtragem em frequência, na qual emprega a transformada de 

Fourier para ir ao domínio da frequência, aplicar os filtros e realizar a transformada inversa 

para retornar ao domínio espacial. Como este tipo de método não foi utilizado em nenhum 

momento da implementação do projeto e foge do escopo do mesmo, não será abordado em 

detalhes. Em geral, as técnicas usadas no domínio espacial são mais eficientes e utilizam 

menos recursos de processamento que no domínio da frequência.  

Os principais objetivos da filtragem espacial se encontram em técnicas para melhorar a 

qualidade da imagem, como por exemplo, a eliminação de regiões indesejadas, causadas 

eventualmente pela aquisição de imagens. Para fins de obrigatoriedade ou melhoria de 

resultado de alguns métodos usados no processamento, a imagem capturada no formato RGB 

precisa ser convertida para a escala de cinza. Como os algoritmos são aplicados no plano 

espacial, as operações atuam diretamente na manipulação dos pixels. Normalmente a 

filtragem não só depende do próprio nível de cinza do pixel que vai ser manipulado como o 

nível de cinza de seus vizinhos. O processo no domínio espacial pode ser expresso por 

(GONZALEZ; WOODS, 2000): 

 

���, �� = �[
��, ��]        (2.1) 

 

onde f(x,y) representa a imagem de entrada (original), e g(x,y) a imagem de saída (filtrada), T 

é um operador em f definido em uma vizinhança do ponto (x,y). O ponto (x,y) é uma posição 

arbitrária na imagem, e a pequena região contendo o ponto, sua vizinhança. Dependendo da 

aplicação, o conjunto do ponto f(x,y) com seus vizinhos são definidos como tamanho da 

vizinhança, ou também podem ser denominados de máscara espacial ou máscara de filtragem, 

como mostrado na Figura 2.4. Em geral, a máscara é retangular de dimensão ímpar, centrada 

na posição (x,y) e é muito menor que a imagem. A menor vizinhança possível é a de tamanho 

1x1, no caso uma imagem de saída g tem dependência de f apenas em um ponto (x,y) e T da 

Equação 2.1, neste caso, torna-se uma função de transformação de intensidade (GONZALEZ; 
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WOODS, 2000). 

 

 
Figura 2.4 – Uma vizinhança 3x3 de um ponto (x,y) no domínio espacial.  

Fonte: (GONZALEZ; WOODS, 2000). 

2.2.1  Filtros lineares e não lineares 

Um filtro espacial no processamento de imagens pode ser classificado em linear ou não 

linear. Considerando um operador geral H, responsável pela produção da imagem filtrada 

g(x,y), para uma entrada f(x,y), isto pode ser demonstrado na equação a seguir (GONZALEZ; 

WOODS, 2000). 

 
�[
��, �� � ���, ��        (2.2) 

 
Para H ser considerado um operador linear é necessário que ele obedeça a certas 

propriedades da linearidade. Uma delas é a aditividade, onde uma saída em decorrência da 

soma de duas entradas, tem que ser igual a esta mesma operação para as entradas 

individualmente e a soma dos resultados. Além desta, a saída de uma operação de 

multiplicação de uma constante pela entrada é igual à saída da operação em virtude da 

entrada original multiplicada por esta constante, essa propriedade é chamada de 

homogeneidade. Um filtro é considerado não linear quando possui uma das regras da 

linearidade quebrada (MARQUES; VIEIRA, 1999). 
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2.2.2  Funcionamento da filtragem espacial 

A máscara de filtragem possui pesos determinados para cada elemento. Por exemplo, se 

o pixel que vai ser manipulado tiver uma relação maior com os seus vizinhos verticais que os 

demais os mesmos devem ser classificados com um valor maior. As formas de 

implementação da filtragem espacial são por convolução.  A filtragem cria um novo pixel 

com coordenadas iguais às coordenadas do centro da vizinhança e o novo valor, sendo o 

resultado da operação de filtragem. O valor do pixel filtrado é atribuído à posição 

correspondente em uma nova imagem criada para receber os resultados da filtragem. Isso 

ocorre para não acontecer mudanças nos valores originais da imagem enquanto a filtragem 

está sendo realizada. A imagem filtrada é criada à medida que o centro do filtro percorre cada 

pixel da imagem de entrada, coluna a coluna, linha a linha. A Figura 2.5 destaca um exemplo 

de funcionamento de um filtro espacial com máscara de tamanho 3x3. Em qualquer ponto 

(x,y) da imagem a resposta g(x,y) é a soma dos produtos dos coeficientes do filtro com os 

pixels da imagem englobados pelo filtro, esse processo é definido pela equação abaixo 

(GONZALEZ; WOODS, 2000). 

 
���, �� = �−1, −1�
�� − 1, � − 1� + ⋯ + �0,0�
��, �� + ⋯ +  
                   + �1,1�
�� + 1, � + 1�      (2.3) 
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Figura 2.5 – Modo de funcionamento de um filtro espacial utilizando uma máscara 3x3. 

Fonte (GONZALEZ; WOODS, 2000). 
 

A filtragem espacial requer um tempo de processamento considerável e quanto maior a 

máscara e a imagem maior vai será o tempo dispendido. Se o objetivo for realizar a filtragem 

na imagem inteira, a operação deve começar a ocorrer no canto esquerdo superior da imagem 

e ser deslocada unitariamente coluna a coluna, linha a linha, até varrer inteiramente todos os 

pontos da imagem.  

Um problema que ocorre nesse método é quando a filtragem é feita nos pontos extremos 

da imagem. Nesta situação este ponto não possuirá alguns vizinhos e não há como realizar o 

produto dos mesmos. Alguns métodos podem ser usados para resolver esse problema, 

dependendo da aplicação. Por exemplo, não realizar a filtragem nestes pontos, ou inserir uns 

ou zeros (o que menos contribuir com o resultado da filtragem) nas extremidades para estes 

atuem como os vizinhos faltantes. A espessura dessa borda de preenchimento vai depender do 

tamanho da vizinhança.  
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Existem frequências baixas, médias e altas nas imagens. Então, dependendo do efeito 

visual que se deseja obter, será preciso realizar uma filtragem específica na faixa de 

frequência que se deseja, pois cada faixa é responsável por características distintas na 

imagem. 

As altas frequências são responsáveis pelos detalhes mais suaves (finos), onde ocorrem 

as transições mais significativas na intensidade nos pixels. O ruído na imagem, é um exemplo 

de frequências altas indesejadas. 

As baixas frequências são onde ocorrem às transições mais suaves. A relação entre 

frequências baixas e altas depende do fator de escala da imagem. Se o fator for grande a 

imagem será mais desfocada e possuirá frequências mais baixas, caso contrário a imagem vai 

ser mais nítida e sua frequência será maior. 

Os filtros espaciais podem ser classificados em três tipos, passa-baixa, passa-banda e 

passa-alta. A figura a seguir demonstra a resposta em frequência destes filtros. 

 

 
Figura 2.6 – Resposta em frequência dos principais tipos de filtros.  

Fonte (GONZALEZ; WOODS, 2000). 

2.2.3  Filtros passa-altas 

Os filtros passa-altas atenuam ou eliminam os componentes de baixa-frequência que são 

responsáveis pelas características de contraste total e intensidade média da imagem. O efeito 

resultante dos filtros passa-altas é a redução destas características, o que agudiza as bordas e 

outros detalhes finos, tornando mais nítida as transições entre regiões diferentes. As 

utilizações de aguçamento nas imagens são diversas, incluem aplicações como impressão 

eletrônica, imagens médicas, inspeção industrial e navegação autônoma em sistemas 

militares. O tamanho do filtro influencia diretamente no resultado, quanto menor o filtro, 

menos detalhes serão realçados. Estes filtros possuem como efeito indesejado a característica 

de enfatizar o ruído presente na imagem. Pode-se observar os resultados de um filtro passa-
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alta na Figura 2.7. Também são utilizados filtros passa-altas na segmentação de imagens, o 

que será abordado na seção 2.3.  

 

 
Figura 2.7 – a) Imagem original. b) Imagem após ser processada por um filtro passa-alta. 

Fonte (GONZALEZ; WOODS, 2000). 

2.2.4  Filtros passa-faixa 

Os filtros passa-faixa são capazes de remover ou atenuar componentes acima da sua 

frequência de corte superior e abaixo de sua frequência de corte inferior. Não é um 

procedimento comum realizar a filtragem passa-banda diretamente na imagem, pois neste 

caso poderiam ser removidos detalhes importantes. Todavia, é uma filtragem eficiente 

quando se trata de isolar os efeitos causados por bandas de frequências específicas sobre a 

imagem. 

Um bom exemplo de aplicação desse tipo de filtragem está em se poder extrair o padrão 

de ruído incluso em uma imagem. Na figura 2.8 foi usado o filtro para isolar as frequências 

do ruído que a corromperam. Pode-se observar que a maior parte dos detalhes da imagem foi 

perdida, mas as informações remanescentes são justamente utilizadas para modelar o padrão 

de ruído. Ou seja, o filtro passa-banda ajudou a isolar o padrão de ruído. Trata-se de um 

resultado útil por simplificar a análise do ruído, independente do conteúdo da imagem 

(GONZALEZ; WOODS, 2000). 
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Figura 2.8 – a) Imagem original corrompida pelo ruído. b) Padrão de ruído isolado obtido 

pela filtragem passa-faixa. Fonte: (GONZALEZ; WOODS, 2000). 

2.2.5  Filtros passa-baixas 

Imagens digitais sofrem com problemas de ruído por serem transmitidas de um local 

para o outro, o que pode causar muitas vezes uma variação abrupta nos valores de intensidade 

dos pixels. Os filtros passa-baixas também são chamados de filtros de suavização, e são 

normalmente usados para a redução do impacto do ruído nas imagens, pois deixam as 

transições entre os objetos mais suaves. Todavia, têm como efeito visual um borramento da 

imagem. O borramento é aplicado em tarefas de pré-processamento, como remoção de 

pequenos detalhes da imagem antes da extração de objetos relativamente grandes e conexão 

de pequenas descontinuidades em linhas e curvas. Alguns filtros deste tipo bastante usados 

são os de média, (estudado na próxima seção) média ponderada e mediana, podendo ser 

classificados em lineares e não-lineares (GONZALEZ; WOODS, 2000) (MÜLLER, 2000). 

a)  Filtro de média 

O filtro de média também é conhecido como filtro retangular ou Box Filter. Este filtro 

resulta em uma imagem com perda da nitidez, ou seja, com redução das transições abruptas 

de intensidade. Um efeito negativo deste filtro é o borramento das bordas dos objetos que 

normalmente são características desejáveis nas imagens. Em contrapartida resulta em uma 

diminuição nos pontos de falsa borda, que podem ser caracterizados pela textura dos objetos 

inseridos na imagem. A resposta do filtro é a média dos valores de intensidade de seus 

vizinhos definida pela máscara, ou seja, todos os elementos da máscara vão possuir valor 1 e 

ser multiplicado por 1/m, onde m é o número de elementos constituintes da  máscara. 
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Essa máscara tem tamanho ímpar, normalmente 3x3, 5x5 ou 7x7, como visto na Figura 

2.9. Os efeitos de borramento são proporcionais ao tamanho da máscara aplicada, quanto 

maior o tamanho maior será o efeito na imagem filtrada. O tamanho da máscara também é 

relativo ao tamanho dos objetos que se deseja isolar. Na Figura 2.10 é representada a mesma 

imagem sendo aplicada a diferentes tamanhos de máscara (MÜLLER, 2000). 

 

 
Figura 2.9 – Máscaras para aplicação do filtro de média com janelas de tamanho 

a) 3x3, b) 5x5 e c) 7x7. Fonte (GONZALEZ; WOODS, 2000). 

 

 
Figura 2.10 – Resultados de aplicação do filtro de média sobre uma imagem ruidosa.  

Fonte: (MÜLLER, 2000). 

2.3  Segmentação de imagens por descontinuidade 

Esta seção é focada em métodos de detecção de regiões onde ocorrem as mudanças 

abruptas dos níveis de intensidade dos pixels da imagem. Estas regiões podem ser modeladas 

através da detecção de pontos isolados, de linhas ou de bordas. Os detectores de bordas são 
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algoritmos para detectar os pixels de borda de um elemento na imagem. A detecção de linha 

pode ser vista como um segmento onde a intensidade do fundo de cada lado da linha é muito 

superior ou muito inferior à intensidade dos pixels de linha. Linha quer dizer uma estrutura 

fina onde, geralmente, possui apenas alguns pixels de espessura. Já a detecção de um ponto 

isolado pode ser vista como uma linha, mas com o tamanho apenas de um pixel. 

2.3.1  Detecção de um ponto isolado 

Pontos isolados são detectados usando máscaras que possuem coeficientes cuja soma é 

sempre zero (exemplo representado na Figura 2.11). Um ponto é detectado no local (x,y) em 

que a máscara está centrada se o módulo do valor da resposta da máscara neste ponto exceder 

um limiar estabelecido, então estes pontos são classificados como 1 na imagem de saída e os 

demais como 0. Este método pode ser compreendido através da expressão seguinte 

(GONZALEZ; WOODS, 2000): 

 

���, �� � 	 � 1																��	���, �� � �
	0															����	�����á�!�     (2.4) 

 

onde g representa a imagem de saída, L é um limiar não negativo e R é o operador do filtro. 

Essa formulação mede as diferenças ponderadas entre um pixel e seus vizinhos, sendo o 

número de vizinhos dependentes do tamanho da máscara utilizada. As únicas diferenças de 

intensidade de interesse são aquelas suficientemente grandes (determinado por L) para assim 

serem consideradas como um ponto isolado. Este processo, como se pode perceber, resultada 

em uma imagem binária na saída. 

 

 

Figura 2.11 – Modelo de máscara usada para detecção de um ponto isolado.  
Fonte (GONZALEZ; WOODS, 2000). 
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2.3.2  Detecção de linhas 

A detecção de linhas se assemelha ao método dos pontos isolados, pode-se usar até a 

mesma máscara da Figura 2.11. A diferença neste caso é que ao invés de ter somente um 

pixel com a diferença de intensidade de seus vizinhos, quando a máscara for deslocada 

horizontalmente se houver pixels semelhantes na sua horizontal estes vão ser denominados 

como integrante da linha, já que são vizinhos. Isso vai dar um efeito visual de continuidade 

destes pixels, o que caracteriza uma linha. 

Essa detecção pode ser orientada a reconhecer linhas em direções específicas da imagem, 

o que é conveniente para quase todas as aplicações. Para este tipo de detecção são usados 

pesos maiores nos coeficientes da máscara na direção em que se deseja encontrar as linhas. 

Do mesmo modo, como nos casos anteriores, a soma dos coeficientes da máscara sempre é 0. 

Por exemplo, desejando-se detectar as linhas verticais de uma imagem a melhor opção é usar 

a terceira máscara da Figura 2.12.  

 

 

Figura 2.12 – Máscaras de detecção de linhas. Os ângulos são em relação ao sistema 
de eixos da Figura 2.1. Fonte (GONZALEZ; WOODS, 2000). 

2.3.3  Detecção de bordas 

A detecção de bordas é o método mais usado para segmentar imagens. Borda em 

processamento de imagens é conceitualmente a fronteira entre duas regiões, cujo nível de 

intensidade entre suas adjacências de fronteira são razoavelmente diferentes. A borda pode 

ser classificada de três maneiras; são elas as bordas em degrau, em rampa e em telhado. Pode-

se verificar a representação destas bordas na Figura 2.13. 

As bordas em degrau são transições dos níveis de intensidade que ocorrem idealmente 

com uma distância de 1 pixel. Um exemplo de uso está em aplicações de desenhos animados, 

onde a transição entre fronteiras acontece de maneira ideal. 

Nas bordas em rampa a transição entre fronteiras acontece gradativamente. Na prática é 
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um tipo de borda bastante frequente, porque imagens digitais reais possuem normalmente 

suas bordas desfocadas, onde o principal motivo é a limitação do mecanismo de aquisição da 

imagem. 

Por último as bordas em forma de telhado, que podem ser definidas como um modelo de 

linha que atravessa uma região, só que com maior espessura e com transições mais suaves. 

Não é incomum encontrar imagens que contenham estes três tipos de bordas. 

 

 
Figura 2.13 – Representações ideais dos três tipos de borda que existem. a) Borda em 

degrau. b)Borda em rampa. c) Borda em forma de telhado.  
Fonte (GONZALEZ; WOODS, 2000). 

 

Para realizar a detecção de bordas em uma imagem primeiramente é realizada uma busca 

por candidatos a pontos de borda, depois é feita uma seleção entre estes pontos para retornar 

apenas o conjunto que realmente forma uma borda. Esta seleção também é chamada de 

limiarização e será apresentada na seção 2.4.1. É mostrado nas seções seguintes o 

funcionamento de alguns operadores que aplicados à imagem retornam pontos candidatos à 

borda. 

Operadores de detecção de bordas utilizam conceitos de derivadas. Um operador de 

derivada é sensível a mudanças abruptas de nível de intensidade. A interpretação de uma 

derivada é a taxa de mudança de uma função. A taxa de mudança dos níveis de intensidade 

em uma imagem é maior perto das bordas e menor em áreas pouco variantes. Ou seja, se 

achados os pontos onde a derivada tem ponto máximo, estes pontos serão as bordas. Como 

uma imagem digital é representada em duas dimensões, deve-se considerar as derivadas 

parciais nas direções x e y como componentes da direção ao longo dos eixos e computar um 

vetor da soma das duas direções. O operador envolvido é o gradiente e, como a imagem, é 

vista como uma função de duas variáveis f(x,y). O gradiente é definido como 

(WANGENHEIM, 2005) (GONZALEZ; WOODS, 2000):  

 

"
��, �� � #����# � 	 $%$& /
$%
$(        (2.5) 
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As aproximações digitais para derivadas parciais usando máscaras de tamanho 3 x 3 são 

dadas por (GONZALEZ; WOODS, 2000): 

 

�� = 	 $%$& � �)* +	)+ +	),� − �)- +	). +	)/�  

e 

�� � 	 $%$( � �)/ +	)0 +	),� − �)- +	)1 +	)*�     (2.6) 

 

onde os valores de Z são os valores de intensidade da imagem cobertos pelo filtro. Estes 

valores de Z são valores de intensidade da imagem cobertos pelo filtro, seguindo a disposição 

dada na Figura 2.14, já diferença entre a terceira e a primeira linha da região 3 x 3 aproxima a 

derivada na direção do eixo x, e a diferença entre a terceira e a primeira coluna aproxima a 

derivada na direção y. O módulo ou magnitude (tamanho) do vetor ∇f é dado por: 

 

2���∇
� � 	3���. + ��.�       (2.7) 

 

sendo este o valor em (x,y) da taxa de variação na direção do vetor gradiente. 

Destaca-se que mag(∇f) é uma imagem do mesmo tamanho que a original, estabelecida 

quando x e y variam em todas as posições de pixel em f. O cálculo da Equação 2.7 pode ser 

aproximado através da Equação 2.8, de forma que acontece uma diminuição no esforço 

computacional do processamento (GONZALEZ; WOODS, 2000). 

 

2���∇
� ≅ 	 |��| +	 |��|       (2.8) 

 

A maioria dos algoritmos de segmentação utilizam máscaras de filtragem, que somente 

pelo peso dos coeficientes do filtro implementam os conceitos derivativos explicados nos 

parágrafos anteriores para detecção de borda, alguns deles serão apresentados a seguir. 
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Figura 2.14 – Uma região 3x3 de uma imagem, onde os Z’s são valores de intensidade.  
Fonte: (GONZALEZ; WOODS, 2000) 

a)  Operador de Roberts 

Operador de Roberts é o algoritmo mais antigo e simples de detecção de borda. Utiliza 

uma matriz 2x2 para encontrar as mudanças nas direções x e y. As máscaras de tamanho 2x2 

não são tão úteis para calcular a direção da borda quanto as máscaras simétricas ao redor do 

ponto central, das quais a maioria são de 3x3. Por causa desta assimetria certas bordas da 

imagem são mais realçadas que outras, mesmo possuindo a mesma magnitude.  

Esse operador é composto pelas duas máscaras da Figura 2.15. Uma serve para detecção 

na direção de 45º em relação a f(x,y) e outra para detecção na direção -45º de f(x,y).  

 

 
Figura 2.15 – Máscaras de detecção de bordas de Roberts nas direções diagonais. 

Fonte: (GONZALEZ; WOODS, 2000). 
 

O princípio de funcionamento da filtragem utilizando essas máscaras é semelhante as já 

estudadas anteriormente, somente com a diferença que a área coberta pela mesma é mais 

reduzida.  
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b)  Operador de Prewitt 

O Operador de Prewitt é composto por máscaras de tamanho 3x3, sendo elas para 

detecção dos pontos de borda verticais e horizontais vistas na Figura 2.16. Este operador, 

além de fazer a detecção dos pontos de borda, gera um efeito de suavização na imagem. 

Pode-se observar que essa filtragem é obtida classificando com peso diferente, no caso -

1 e 1, os elementos da máscara na direção que se deseja encontrar os pontos de borda. É 

importante lembrar também que no caso desses operadores de borda a soma dos coeficientes 

da máscara sempre é igual a zero. O processo para filtragem é o mesmo apresentado 

anteriormente. 

 
Figura 2.16 – Máscaras de Prewitt para detecção de bordas nas verticais e horizontais.  

Fonte: (GONZALEZ; WOODS, 2000). 

c)  Operador de Sobel 

O operador de Sobel é semelhante ao de Prewitt, porém possui um efeito de suavização 

maior na imagem, o que a torna mais supressiva a ruído. Este efeito é obtido por classificar 

com um peso maior os coeficientes da máscara mais próximos do elemento central, na 

direção que se deseja reconhecer os pontos de borda. Por exemplo, como pode ser observado 

na Figura 2.17, a máscara a) que serve para detecção dos pontos horizontais, possui peso 2 no 

elemento acima e abaixo do coeficiente central, em contrapartida na imagem b) os 

coeficientes maiores são os horizontais ao central. 
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Figura 2.17 - Máscaras de Sobel para detecção de bordas nas verticais e horizontais. 
Fonte: (GONZALEZ; WOODS, 2000). 

 

2.4  Segmentação de imagens por similaridade  

A segmentação por similaridade visa à diferenciação das partes com base em regiões 

semelhantes. É apresentado nesta seção somente a limiarização, já que os outros métodos de 

similaridade não são usados no presente trabalho. 

2.4.1  Limiarização  

A limiarização serve para determinar a partir de qual faixa de intensidade o pixel vai 

pertencer à região de interesse que se deseja processar ou se faz parte do fundo.  

Basicamente é feita uma varredura na imagem pixel a pixel, sendo para cada ponto 

rotulado um valor binário em função de um limiar pré-estabelecido. Assim, para intensidades 

maiores do que o limiar, o pixel é considerado parte da região, senão é considerado como 

fundo. Aos pixels pertencentes às regiões de interesse é atribuído 1, aos pixels pixels do 

fundo o valor 0 é usado. 

A qualidade do resultado depende diretamente de quão bem feita foi a segmentação da 

imagem e de qual valor será escolhido de limiar. Muitas vezes este limiar é estabelecido após 

vários testes de limiares diferentes e a verificação de qual deles possui um resultado melhor. 

O processo de limiarização pode ser descrito através da equação a seguir: 

 

���, �� � 	 61																��	
��, �� 7 �
0															��	
��, �� 8 �       (2.9) 
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Essa expressão significa que para qualquer ponto (x,y) na imagem em que f(x,y) > L este 

ponto pertencente ao objeto, caso contrário o ponto faz parte do fundo. L é um limiar que se 

pode determinar. Quando L é uma constante aplicável a uma imagem inteira, esse processo 

dado pela Equação 2.9 é denominado de limiarização global (GONZALEZ; WOODS, 2000). 

Na Figura 2.18 é representado à aplicação da equação anterior sobre uma imagem, onde a 

figura a) mostra uma imagem segmentada usando o operador de Prewitt e a figura b) a 

mesma imagem, mas limiarizada com um fator de 60% de intensidade para aceitação dos 

pontos de borda.  

Quando L muda ao longo da imagem é chamado de limiarização variável. Este tipo de 

limiarização não é utilizado no trabalho.  

 
Figura 2.18 - a) Imagem segmentada através do operador de Prewitt. b) Imagem com 

limiar de 60% na intensidade dos pixels. 

2.5  Reconhecimento de formas: Transformada de Hough 

A Transformada de Hough (TH) é um método criado por Paul Hough em 1962 e 

patenteado pela IBM. Com base no texto de (PUC - PARANÁ, 2006), pode-se ter uma noção 

do conceito da TH. 

 

“Um problema frequentemente encontrado na extração de primitivas em uma 

imagem é a detecção de curvas analíticas do tipo segmentos de reta, círculos, elipses, 

etc. A Transformada de Hough é um método matemático utilizado para detecção de 
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bordas, aplicável quando se possui informações precisas acerca da forma da curva a ser 

detectada...” 

 

Segundo Teobaldo (JAMUNDÁ, 2000), o conceito principal da TH é definir um 

mapeamento entre o espaço da imagem e o espaço de parâmetros. Cada ponto de borda de 

uma imagem é transformada pelo mapeamento para determinar células no espaço de 

parâmetros, indicadas pelas primitivas definidas através do ponto analisado. Estas células são 

incrementadas conforme o mapeamento dos pixels da imagem e indicarão no final do 

processo, através das máximas locais do acumulador, quais os parâmetros que correspondem 

à forma específica.  

A seguir é explicado mais detalhadamente o processo de reconhecimento de formas 

através da TH. 

 2.5.1  Transformada de Hough para Detecção de linhas 

A linha é a forma geométrica mais simples de ser detectada e será usada como exemplo 

para explicar os conceitos da TH. 

Uma reta no sistema cartesiano bidimensional de coordenadas pode ser representada pela 

seguinte equação (GONZALEZ; WOODS, 2000): 

 

� = 2� + �         (2.10) 

 

onde m é a inclinação, c é o ponto de intersecção da reta com o eixo y e x é a variável 

independente. 

Uma reta genérica pode ser vista na Figura 2.19a. Baseado na equação da reta, se pode 

perceber que uma linha tem dois parâmetros associados, m e c. Criando um plano com eixos 

referentes aos parâmetros da reta, cria-se um espaço de parâmetros. No espaço de parâmetros 

a reta pode ser representada sem perda de informação num único ponto. A reta genérica da 

Figura 2.19a pode ser vista mapeada num único ponto no espaço de parâmetros na Figura 

2.19b. 
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Figura 2.19 – a) Uma reta genérica no espaço xy. b) Uma reta genérica representada por um 

único ponto no espaço mc. Fonte: (SINHA, 2010). 

 

A Figura 2.20a mostra 4 linhas passando por um ponto (x1,y1) no plano xy e a  

Figura 2.20b mostra estas quatro linhas mapeadas no plano mc. Por compartilharem o mesmo 

ponto, os pontos do mapeamento das quatro retas no plano mc são colineares. Desta forma, 

considerando que um ponto no plano xy pode ser compartilhado por infinitas retas, o 

mapeamento no plano mc de um ponto no plano xy dá origem a uma reta. Usando 

equacionamento o ponto (x1,y1) de uma linha é: 

 

�-	 � 2�- + �,  

que reorganizando se torna 

� � 	−	�-2 +	�-        (2.11) 

 

tendo m como a variável independente, a Equação 2.11 (SINHA, 2010) descreve uma linha 
no plano mc. 
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Figura 2.20 – a) 4 retas passando num ponto (x1,y1). b) Mapeamento das 4 retas no espaço dos 
parâmetros 

 

O mesmo raciocínio utilizado anteriormente pode ser empregado para demonstrar que o 

inverso também é verdadeiro: retas que compartilham o mesmo ponto no plano mc definem 

uma linha no plano xy, como pode ser visto nas figuras 2.21a e 2.21b. Desta forma, o 

mapeamento no plano mc de uma reta no plano xy, tomada ponto a ponto, é um conjunto de 

retas compartilhando um ponto (m,c). 

 

Figura 2.21 – a) Quatro pontos distribuídos em uma linha. b) Representação desses 
quatro pontos no espaço mc. 

 

Assim, a detecção de linhas com a TH consiste basicamente no mapeamento no plano 

mc de todos os pontos de borda existentes na imagem, tomados um de cada vez. O ponto no 
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espaço mc que possuir a maior quantidade de intersecções de reta consiste nos parâmetros m 

e c da linha a ser detectada. 

Para implementar a detecção de linhas com a TH, o espaço dos parâmetros é amostrado e 

cada célula possui um “acumulador de votos”. Esta matriz pode ser vista na Figura 2.22. 

 

Figura 2.22 – Matriz 2-D do acumulador de votos para a detecção de linhas com a TH. 
Fonte: (SINHA, 2010). 

2.5.2  Transformada de Hough para Detecção de círculos 

O processo de detecção de círculos em imagens usando a TH é semelhante ao processo 

de detecção de linhas. A diferença é que para descrever um círculo são necessários três 

parâmetros: as coordenadas do centro (a,b) e o raio R, na forma da equação a seguir (SINHA, 

2010): 

 

� = � + ����9  

� = : + ����9         (2.12) 

 

sendo θ a variável independente, que varia de 0 a 2π.  

Então para detectar um círculo numa imagem é necessário encontrar os parâmetros a, b e 

R, ou seja, o espaço dos parâmetros é um espaço tridimensional. 

A implementação da TH para detecção de círculos segue a mesma ideia da detecção de 

linhas, mas o espaço dos parâmetros amostrado é agora uma matriz tridimensional (Figura 

2.23). A partir das equações 2.12, é possível demonstrar que cada ponto de borda na imagem 

gera nos planos ab do espaço de parâmetros um círculo, ou uma figura semelhante à um cone 

no espaço tridimensional (Figura 2.24). 
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Figura 2.23 – Matriz do acumulador de votos da TH com R profundidades. 

 
Figura 2.24 – Contribuição de um ponto no espaço dos parâmetros para a detecção de 

círculos com a TH. 
 

O processo de acumulação de “votos” é o mesmo descrito anteriormente na detecção de 

linhas. A célula que mais receber “votos” é a melhor candidata a ser o centro do círculo com 

raio R na imagem original. A seguir é descrito passo a passo o procedimento para fazer o 

reconhecimento de um círculo em uma imagem. 

A Figura 2.25 mostra um círculo que foi segmentado usando o operador de Prewitt: 
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Figura 2.25 – Segmentação de 1 círculo usando o Operador de Prewitt. 

A seguir, para cada ponto segmentado da figura anterior, um círculo de raio R é criado 

através da Equação 2.12, sendo o raio R escolhido dentro de uma faixa de valores a priori 

conhecidos. A Figura 2.26a mostra a imagem resultante da utilização de um valor de R 

correto, tendo a área mais clara uma maior incidência de votos. Como esperado, o centro do 

círculo é o ponto mais claro dentro da imagem. Na Figura 2.26b a mesma imagem da Figura 

2.26a é exibida, porém com alguns círculos destacados para facilitar o entendimento. 

 

Figura 2.26 – a) Círculos da TH para cada ponto segmentado. b) Alguns dos círculos da TH 
destacados 

Na Figura 2.27 é realizado o processo de detecção do círculo com diversos raios 

diferentes. É possível notar que o maior acúmulo de votos ocorre quando o raio escolhido é 

igual ao raio do círculo presente na imagem. 

 

Figura 2.27 – Da esquerda para direita: detecção do círculo utilizando um raio menor que o 
correto, utilizando o raio correto e um raio maior que o correto. 
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2.6  Moedas brasileiras 

Esta seção visa fazer uma breve apresentação das moedas da primeira e segunda família 

do plano real, as moedas atualmente em circulação no Brasil.  

As primeiras moedas a entrar em circulação foram as da primeira família, assim que o 

plano foi implantado no ano de 1994. Estas moedas são cunhadas em aço inoxidável e foram 

produzidas nos valores de 1, 5, 10, 25 e 50 centavos e 1 real. A seguir, na Figura 2.28 as 

mesmas são apresentadas. 

 

 
Figura 2.28 – Moedas da primeira família. Fonte: (BANCO CENTRAL, 2005). 

 

A moeda de 1 real foi recolhida pelo Banco Central no ano de 2003 por ser considerada 

alvo de muita falsificação. Por serem feitas todas do mesmo material, pode-se perceber pela 

figura anterior que todas possuem uma cor prateada. 

Em 1998 entraram em circulação as moedas da segunda família, que foram cunhadas nos 

mesmos valores da primeira família. Estas moedas por serem produzidas por materiais 

diferentes, possuem cores distintas. As moedas de 1 e 5 centavos são feitas de aço e revestido 

de cobre e as de 10 e 25 centavos de aço revestido de bronze. A de 50 centavos até o ano de 

2001 era fabricada por cuproníquel, mas como tinha uma relação custo benefício alta, a partir 

de 2002 começaram a ser feitas de aço inoxidável.  

Com a moeda de 1 real acontece praticamente o mesmo processo da moeda de 50 

centavos. Até 2001 foi produzida por cuproníquel em seu centro e alpaca nas bordas e, a 

partir de 2002, passou a utilizar aço inoxidável no seu centro e aço revestido de bronze na 

borda. Na Figura 2.29 é apresentada as moedas da segunda família. 
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Figura 2.29 – Moedas da segunda família. 

 

É possível perceber pelas Figuras 2.28 e 2.29 que as moedas apresentam variações de 

tamanho. Na Tabela 2.1 é apresentada a relação entre os raios das moedas da primeira e 

segunda família. É importante informar que as moedas de 50 centavos e 1 real da segunda 

família que alteraram o seu material de fabricação a partir de 2002 não sofreram mudanças de 

tamanho (BANCO CENTRAL, 2003). 

Tabela 2.1 – Tamanho do raio das moedas 

Valor da moeda 
Tamanho do raio das moedas (mm) 

1ª família 2ª família 
1 centavo 10 9,5 
5 centavos 10,5 11 
10 centavos 11 10 
25 centavos 11,75 12,5 
50 centavos 11,5 11,5 

1 real 12 13,5 
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3 Implementação do sistema 

O sistema de reconhecimento de moedas apresentado neste trabalho, visa a 

implementação de todos os elementos necessários para realização de um reconhecimento de 

moedas, da primeira e segunda família do padrão brasileiro. Os elementos dizem respeito 

tanto a parte física, como a parte de programação envolvida.  

A parte física serve para realização do cenário, que é responsável por fazer a aquisição da 

imagem a ser processada. É ela quem dá suporte a webcam e serve de superfície para 

alocação das moedas utilizadas no processo. 

Os algoritmos para a elaboração do programa foram desenvolvidos em um software 

comercial altamente usado pelo ramo acadêmico, o MATLAB 2. 

A ideia geral do trabalho é fazer o reconhecimento de uma moeda por processamento de 

imagens. O reconhecimento se baseia na comparação de características das moedas e neste 

caso se optou pelo reconhecimento de apenas uma moeda por vez, que é o mesmo que ocorre 

no trabalho desenvolvido em (NOLLE, 2003). Porém lá as moedas são carregadas em uma 

correia transportadora, onde é possível reconhecer de 5 a 6 moedas por segundo.  

No presente trabalho o primeiro critério usado para comparação é o raio das moedas. 

Como visto na seção 2.6 existem algumas moedas do padrão brasileiro que possuem o 

mesmo raio, então é usado um segundo critério de comparação, as suas cores. Todas as 

moedas que possuem raio igual e valores distintos possuem uma diferença significativa em 

suas cores. 

Para calcular o raio das moedas e seus índices de cor é preciso aplicar uma série de 

métodos. Para facilitar o entendimento, na Figura 3.1 é apresentado um diagrama de blocos 

com a sequência de todas as etapas realizadas pelo algoritmo de reconhecimento. 

                                                 
2  O MATLAB (MATrix LABoratory) é um software interativo de alta performance voltado para o cálculo numérico. 
O MATLAB integra análise numérica, cálculo com matrizes, processamento de sinais e construção de gráficos em ambiente 
fácil de usar onde problemas e soluções são expressos somente como eles são escritos matematicamente, ao contrário da 
programação tradicional. Ele foi criado no fim dos anos 1970 por Cleve Moler, até então presidente do departamento de 
ciências da computação da Universidade do Novo México. 
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Figura 3.1 – Diagrama de blocos do programa desenvolvido. 
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Nas subseções mostradas a seguir são descritas detalhadamente como foram 

implementadas as etapas envolvidas no desenvolvimento do trabalho. Todas as imagens 

mostradas em sua respectiva etapa faz parte do ciclo completo de um reconhecimento. 

3.1  Aquisição da imagem 

O primeiro passo para o reconhecimento da moeda é a aquisição da imagem. Esta 

aquisição é realizada por uma webcam, da marca Clone com capacidade de resolução de 1,3 

MB pixels. Por questões de capacidade de processamento do hardware utilizado, essa 

imagem é capturada com uma resolução de 1024x768 pixels. Na Tabela 3.1 são descritas as 

especificações técnicas do hardware utilizado nas simulações: 

Tabela 3.1 – Especificações técnicas do hardware utilizado nas simulações 
Especificações Técnicas 

Marca HP 
Processador AMD Turion Neo X2 Dual Core 
Velocidade do Processador 1,6 GHz 
Cache 1,0 MB 
Capacidade do HD 500 GB 
Velocidade do HD 7.200 rpm 
Memória RAM 3.072 MB 
Máximo de Memória 3.072 MB 
Tecnologia da Memória DDR2 
Velocidade da Memória 533 MHz 
Placa de Vídeo  ATI Radeon DH3200 

 

Para fazer a aquisição da imagem diretamente no programa foi usado o Image 

Acquisition Toolbox. 

3.1.1  Image Acquisition Toolbox 

O Image Acquisition Toolbox é um conjunto de funções que permite adquirir imagens e 

vídeos de câmeras, diretamente no MATLAB. Ele detecta automaticamente o hardware e 

ainda pode configurar suas propriedades. No trabalho foi separada uma célula do programa 

somente para configuração dos parâmetros envolvidos na comunicação do computador com a 

webcam. Estes parâmetros incluem o adaptador de vídeo, o formato de captura de imagem, a 

taxa de quadros por segundo e a definição do evento que inicia a captura. A captura da 



47 
 

imagem foi feira em uma resolução de 1024x768 com 24 bits de cor por pixel. 

Na Figura 3.2 é apresentada uma imagem após ser lida e visualizada pelo MATLAB. 

 
Figura 3.2 – Imagem original lida no MATLAB. 

3.1.2  Estrutura física 

Foi desenvolvida uma estrutura em madeira para dar suporte a webcam e as moedas 

usadas no processamento, como apresenta a Figura 3.3. Ela possui uma dimensão de 23 por 

20 centímetros com 42 centímetros de altura. As medidas de superfície foram determinadas 

com base no espaço para alocação de todas as moedas utilizadas no processamento. A altura 

foi definida a partir da distância que a webcam poderia visualizar todas as moedas dispostas 

na superfície. 
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Figura 3.3 – Fotos da estrutura desenvolvida. 

 
A estrutura abriga uma moeda de cada tipo no lado direito da base. Isso acontece porque 

a comparação das características da moeda desconhecida utiliza estas moedas como 

referências.  

Inicialmente, os raios de cada moeda de teste seriam armazenados num banco de dados e 

o raio determinado da moeda desconhecida seria comparado com esta informação. Porém, 

devido à simplicidade da estrutura (webcam de baixa definição e falta de controle sobre a 

iluminação do ambiente), se percebeu que isto seria mais um fator de falhas para o sistema. 

Assim, optou-se pela inclusão de todas as moedas em conjunto com a moeda a ser 

reconhecida. Desta forma, os efeitos incluídos na imagem da moeda desconhecida fazem 

parte também das imagens utilizadas como base. 

As disposições das moedas na estrutura ficaram da seguinte forma: do lado esquerdo até 

o centro da imagem ficou reservado um espaço para se colocar a moeda desconhecida. Do 

centro até o final da imagem foram divididos 12 espaços iguais, cada um deles alocado para 

os tipos de moedas do padrão brasileiro. A de 1 real, como só existe em circulação atualmente 

a da segunda família, ocupou dois espaços. É importante destacar que as onze moedas usadas 

como base de comparação foram fixadas na estrutura. 

O campo de visão da webcam não abrange toda a base da estrutura, por isto um pedaço 

do canto esquerdo da mesma ficou ocioso. Outro detalhe importante é que a superfície de 

suporte das moedas foi forrada com um tecido de cor preto, o motivo da escolha desta cor é 

explicado mais adiante na seção de detecção dos pontos candidatos a borda. 
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3.2  Suavização 

Após a leitura da imagem ela está pronta para ser manipulada no MATLAB. O objetivo 

da suavização é tirar um pouco a textura das moedas, tornando a diferença de intensidade 

entre pixels vizinhos menos abruptas, tendo como efeito a amenização dos pontos de falsas 

bordas encontradas pela etapa de detecção de bordas (apresentada na próxima seção). 

Para a suavização é aplicado o processo de filtragem espacial através do filtro de média 

com tamanho de 3x3, um exemplo de imagem suavizada pode ser visto na Figura 3.4. Foi 

escolhido o filtro de média por questões de simplicidade, já que as imagens utilizadas em 

geral tem baixa incidência de ruído e a única intenção do filtro era causar um efeito de 

borramento na imagem. As operações realizadas na imagem a partir deste estágio ocorrem 

todas pixel a pixel (conceito de filtragem espacial, seção 2.2). 

Para acabar com o problema de filtragem dos pontos extremos da imagem, que também 

foi explicado na seção de filtragem espacial, a suavização começa a ocorrer somente a partir 

da segunda linha e coluna de pixels e vai até a penúltima linha e coluna.  

 
Figura 3.4 – a) Imagem original em escala de cinza. b) Imagem das moedas suavizadas, 

utilizando um filtro de média de tamanho 3x3. 
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3.3  Detecção de pontos candidatos a borda 

Essa etapa é responsável por encontrar os pontos de borda na imagem, que no caso são 

as bordas das moedas.  

A variedade de operadores de gradiente para detecção de bordas é grande, mas como 

neste trabalho a segmentação não é uma tarefa muito complicada, foi escolhido o operador de 

Prewitt, que é de simples implementação e teve um resultado satisfatório. Os motivos pela 

segmentação não ser considerada complicada advém de dois fatores principais: os objetos que 

se deseja segmentar estão sobre uma superfície com uma cor bem mais escura que o próprio 

objeto e não estão sobrepostos.  

Como já foi dito em (NOLLE, 2003), o importante para se conseguir uma boa 

segmentação é que o fundo seja homogêneo e de intensidade consideravelmente mais escura 

que as moedas. Por isto neste trabalho a superfície que abriga as moedas foi forrada com um 

tecido inteiramente de cor preta. Como as moedas possuem cores brilhantes, a troca de 

intensidade do fundo para as moedas ocorre bruscamente, o que torna mais fácil a detecção 

de pontos de borda pelo operador de gradiente. 

Quando o operador de gradiente tiver realizado esse processo de detecção por todos os 

pixels, o resultado vai ser uma imagem contendo somente os pontos de borda encontrados, 

Figura 3.5. O problema aqui é que o detector encontra tanto pontos de borda verdadeiros 

como falsos. Os pontos falsos de borda são detectados pelo fato de sempre existir algum tipo 

de sujeira em cima da superfície, ou ainda pela própria textura do centro da moeda. Este 

problema só é contornado pela próxima etapa, a separação dos pontos verdadeiros de borda, 

feita pela limiarização. 

É importante observar que as máscaras de detecção foram usadas nas direções verticais e 

horizontais por apresentarem o melhor resultado. Foram testadas as máscaras de detecção nas 

direções diagonais também, porém com resultados levemente inferiores ás primeiras. Para a 

soma dos gradientes foram testadas as equações 2.7 e 2.8, mas como não houve uma 

diferença notável entre o resultado de ambas foi escolhida a Equação 2.8. 
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Figura 3.5 – Imagem das moedas com os candidatos a pontos de borda detectados utilizando 

o operador de Prewitt. 

3.4  Separação dos pontos verdadeiros de borda 

Após a segmentação uma imagem passa a conter pontos de borda, tanto verdadeiros 

como falsos. A diferença entre eles está no fato dos pontos verdadeiros serem aqueles que a 

diferença de intensidade entre o fundo e a moeda é maior. Estes pontos, após a detecção, vão 

possuir intensidade elevada. Já os pontos falsos são gerados pela textura da moeda, 

resultando em valores de baixa intensidade. Simplificando, os pixels verdadeiros de borda 

detectados vão possuir um valor de intensidade mais próximo de 255 (valor máximo que 

corresponde a cor branca) e os pixels falsos um valor próximo de 0 (valor mínimo que 

corresponde a cor preta). 

A limiarização vai servir para separar os pontos que realmente são as bordas das moedas. 

Esta etapa vai realizar um mapeamento dos pontos detectados, visando manter somente os 

pontos verdadeiros de borda na imagem. Este processo é simplesmente a determinação de um 

valor de limiar, onde todos os pixels com intensidade acima dele são mapeados para uma 

intensidade igual a 255 e, se menor, para 0. 

Neste trabalho chegou-se a conclusão que na maioria dos casos o melhor limiar a ser 

utilizado é o de 60%, sendo este valor considerado em relação ao valor máximo, no caso 255. 

No final deste processo é criada uma imagem “binarizada” e teoricamente contendo somente 

pontos de borda verdadeiros, como mostra a Figura 3.6. 
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Figura 3.6 – Imagem das moedas após os pixels sofrerem uma limiarização de 60%. 

3.5  Mapeamento dos pontos de borda no espaço de 

parâmetros 

A TH é usada para encontrar formas geométricas que os pontos de borda detectados nas 

etapas anteriores representam na imagem original. As formas de interesse são as moedas que 

representam círculos. Por isso é usada uma variação do método de reconhecimento de formas 

da TH, a Transformada de Hough para detecção de círculos (THC). O objetivo desta técnica é 

concluído quando o raio e o centro das moedas são descobertos.  

Para realização desta etapa cada ponto de borda na imagem deve ser processado pela 

THC. Ou seja, cada ponto de borda (x1,y1) aplicado à THC vai gerar um círculo com raio 

determinado no espaço Hough. Este raio é variado entre um valor mínimo e máximo que são 

escolhidos no programa. Como a medida do raio é dada em pixel, a resolução da imagem vai 

determinar qual a faixa de valores de raios que devem ser usados. Como no programa é usada 

uma resolução de 1024x768 a procura do raio vai de 25 a 75. 

O passo de incremento do θ determina a precisão do círculo gerado pelo ponto de borda. 

Quanto menor o passo de θ, maior será o número de pontos de perímetro do círculo gerado no 

espaço Hough. Como vão existir mais pontos que vão formar os círculos, por consequência, 
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os valores máximos encontrados, que representam os pontos de intersecção dos círculos 

gerados, vão ser mais precisos. O problema é que como os pontos de perímetro do círculo 

precisam ser incrementados no espaço Hough que possui coordenadas inteiras, estes valores 

são arredondadas para o valor inteiro mais próximo. Isto significa que não adianta ter um 

passo de θ muito pequeno que não surtirá efeito. No programa o θ é incrementado no passo 

de 0,01, variando de 0 a 2π. 

A TH é a etapa mais trabalhosa do ponto de vista computacional. Isto acontece porque a 

matriz gerada é muito grande devido aos fatores de resolução, número de raios testados e o 

passo de incremento do θ. Mas o principal motivo do elevado tempo de processamento é a 

opção pela inclusão das moedas de base na estrutura, pois existem muitos pontos de borda 

nestas imagens. 

A imagem Hough, resultante desta etapa, contém os candidatos a centro de 

circunferência de todas as moedas. Como visto no inicio desta seção, na parte da estrutura 

física utilizada, cada tipo de moeda possui seu lugar respectivo na estrutura. A intenção é 

achar o ponto de “votação” máxima que cada área da imagem adquirida vai formar no espaço 

Hough. Por este motivo a imagem Hough é dividida nas mesmas proporções do espaço em 

que as moedas têm para serem alocadas. Os círculos gerados por cada ponto de borda de cada 

moeda vão se encontrar no espaço reservado da imagem Hough da determinada moeda. Cada 

célula que ganhar a eleição de cada espaço dividido é considerada o centro da moeda deste 

espaço. 

A Figura 3.7 apresenta o espaço Hough na profundidade de valor máximo da área 

reservada a imagem desconhecida. 
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Figura 3.7 – Espaço Hough na profundidade de valor máximo da área reservada a imagem 

desconhecida 

3.6  Detecção da moeda 

Com a matriz de votos calculada, o próximo passo é encontrar o centro e o raio de todas 

as moedas presentes na imagem. Como visto na seção 2.5, estes parâmetros são obtidos a 

partir dos pontos de máximo presentes na imagem. 

Para não haver confusão nos pontos de máximos entre as moedas, a imagem é dividida 

em áreas. Assim, para descobrir o ponto de máximo da moeda de 1 real, por exemplo, a busca 

é feita somente na área respectiva da moeda de 1 real. Esta não é a única solução possível 

para o problema, mas satisfez todas as necessidades com simplicidade de implementação. A 

Figura 3.8 mostra a divisão realizada. 

Dependendo do raio utilizado no cálculo da transformada Hough, alguns círculos vão 

ultrapassar o limite da área de sua moeda correspondente e cair na área de outra moeda. Isto 

porém não resultou em nenhum problema, pois mesmo com a interferência entre as áreas, o 

candidato a centro de cada moeda continuou possuindo muito mais votos do que o resto da 

imagem. 

A lógica utilizada para a localização é a seguinte: para cada área da imagem o valor 

máximo é encontrado. Caso existam mais de um ponto de máximo igual, a média entre os 
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pontos é calculada. Com o ponto de máximo médio em mãos, tem-se acesso à localização do 

centro da moeda na figura, bem como a estimativa do raio em questão. 

O reconhecimento da moeda pelo raio é feito através da comparação do raio da moeda a 

ser descoberta com o raio das outras moedas presentes na estrutura, tendo em vista que a 

moeda presente em cada área do lado direito da estrutura é conhecida. 

 
Figura 3.8 - Divisão do espaço reservado para cada moeda da imagem 

3.7  Teste de cores 

Quando o raio da moeda desconhecida encontrado é igual ao raio das moedas de 1 

centavo da primeira família, 5 centavos da segunda família ou 10 centavos de ambas as 

famílias, um teste adicional deve ser realizado, já que estas moedas possuem o mesmo raio 

(ver Tabela 2.2). 

O teste alternativo realizado é o teste de cores, tendo em vista que as moedas que 

apresentam o mesmo raio possuem cores diferentes. As moedas de 1 centavo da primeira 

família e 10 centavos da segunda família possuem o mesmo raio, porém enquanto uma é mais 

prateada a outra tem um aspecto mais amarelado. O mesmo acontece com as moedas de 5 

centavos da segunda família e 10 centavos da primeira, enquanto a primeira é de uma cor 

dourada a outra é prateada. 

Como já visto, os pixels da imagem cromática são formados pela combinação de 
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vermelho, verde e azul. Como as moedas douradas possuem uma quantidade de vermelho 

maior que as prateadas, a comparação foi feita se utilizando esta proporção de vermelho. Por 

isso esta comparação deve ser realizada na imagem cromática, ou seja, na imagem lida da 

webcam. 

A comparação é feita da seguinte forma: com o conhecimento do ponto central das 

moedas, obtidos pela transformada Hough, é calculado o valor médio de intensidade de 

vermelho presente numa área de 40x40 pixels ao redor do centro. Este valor é calculado para 

as três moedas que possuem o mesmo raio: a moeda desconhecida e as duas conhecidas. A 

moeda desconhecida será determinada pela moeda que tiver a quantidade média de vermelho 

mais próxima da sua. 
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4 Testes realizados 

Ao longo do trabalho foram realizados diversos testes. Em praticamente todo 

desenvolvimento existiam mais de um método ou variações do mesmo método para 

implementação de uma determinada etapa. Procurou-se optar pelos métodos que trouxessem 

um resultado mais adequado ou, em casos de métodos com o mesmo grau de precisão foi 

escolhido o que utilizasse o menor tempo de processamento. Os testes realizados são 

detalhados nas seções subsequentes. 

4.1  Tamanho de janela para o filtro de média  

O teste aplicado foi para saber o tamanho de janela que seria melhor para o filtro de 

média. Como se pode perceber na Figura 4.1, não existe muita diferença entre os resultados 

alcançados por um filtro de tamanho 3x3 para o de 5x5, porém esta leve diferença acarreta 

em uma melhor detecção de bordas. Percebe-se que a imagem suavizada com o filtro de 

tamanho 3x3 detectou as bordas da moeda mais nitidamente e com menos espessura, o que 

facilita o cálculo do raio da moeda. A única vantagem do filtro de 5x5 foi a de encontrar um 

pouco menos de pontos de falsa borda devido a maior suavização da textura da moeda, 

mesmo assim não justificaria o seu uso. 
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Figura 4.1 – a) Imagem original usada nos dois processamento. b) Suavizada usando um filtro 

de média 3x3. c) Utilizando o detector de bordas de Prewitt sobre a suavização de 3x3. d) 
Suavizada usando um filtro de média de 5x5. e) Utilizando o detector de bordas de Prewitt 

sobre a suavização de 5x5. 
 

Optou-se pela janela de 3x3 pelo o que foi comentado no parágrafo anterior e ainda pelo 

fato de utilizar um tempo de processamento menor que o filtro 5x5. Este tempo foi calculado 

usando as funções tic toc no script do programa. No programa de cada janela testada foi 

deixado somente os comandos para realizar essa suavização, reduzindo bastante o tempo de 

processamento que era dispendido anteriormente para visualização das figuras suavizadas. 

Para determinar o tempo médio que cada filtro de suavização utilizava, foi rodada a função 

tic toc dez vezes e calculada a média de todos os tempos.  

É importante observar aqui que o hardware utilizado foi o mesmo apresentado na seção 

de implementação do sistema.  

A média do tempo de processamento foi calculada para a imagem apresentada na Figura 

4.1, redimensionada para uma resolução de 300x297 pixels. O filtro de tamanho 3x3 obteve 

uma redução de 14,42% no tempo de processamento em relação ao filtro de tamanho 5x5. 

4.2  Comparação entre os operadores de gradiente para 
detecção de borda de Sobel e Prewitt 

Para a detecção de bordas foram analisados os operadores de Sobel e de Prewitt. A 

Figura 4.2 mostra as imagens obtidas de cada um dos operadores. Na imagem da esquerda 

foram utilizadas máscaras de Sobel, no sentido vertical e horizontal; Na da direita foram 

utilizadas as máscaras de Prewitt, nos mesmos sentidos. Como os dois operadores 

apresentaram resultados bem semelhantes, a escolha pelo operador de Prewitt foi baseada na 

diferença sutil em dois fatores: a pequena redução dos pontos de falsa-borda e o ligeiro 
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afinamento das bordas.  

 
Figura 4.2 – A imagem da esquerda mostra as moedas aplicadas ao operador de detecção de 

bordas de Sobel e na da direita de Prewitt. 

4.3  Determinação do limiar utilizado 

A escolha do limiar utilizado é de suma importância para complementar a etapa de 

segmentação da imagem. Com um limiar muito baixo a limiarização não fará muito efeito e 

continuarão existindo muitos pontos de falsas bordas. Com um limiar muito elevado pode 

ocorrer de pontos que realmente são de bordas serem classificados como parte do fundo. 

Como apresentado na seção 3.3, não é preciso ter todos os pontos de borda para reconhecer o 

círculo, mas quanto maior o número de pontos corretos, maior é a chance de acerto do raio da 

moeda. 

A Figura 4.3 apresenta três resultados oriundos de uma mesma imagem, segmentadas 

com limiares diferentes. Ponderando a quantidade de pontos de falsa borda mantidos e a 

classificação errada dos pontos de borda como fundo, o limiar que chegou ao melhor 

resultado foi o de 60%. 
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Figura 4.3 – Da esquerda para direita: imagem com limiar de 30%, 60% e 80%. 

4.4  Teste de cor para fundo 

Com base no que foi escrito na seção 3.3, a escolha de uma cor de fundo para a 

superfície em que as moedas estarão dispostas é fundamental na etapa de segmentação. 

No teste de cor para fundo se verificou o impacto das cores de fundo com branco e preto. 

Foi observado que mesmo convertendo as imagens em escala de cinza, existe uma grande 

diferença entre estes fundos. 

Com o fundo branco a transição de intensidade dos pixels entre o fundo e a moeda não é 

muito acentuada, Figura 4.4. Com esta pequena diferença de intensidade os pontos 

considerados borda vão possuir, após a detecção valores baixos, pontos de falsas bordas. 

Como consequência, um limiar mais baixo deve ser usado, fazendo com que os pontos de 

bordas falsos e verdadeiros se misturem. 
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Figura 4.4 – a) imagem original. b) Em escala de cinza. c) Detecção de borda usando Prewitt. 

d) limiarizada. 
 

O fundo preto se encaixa nas características ideais para um fundo, como foi descrito na 

seção 3.3. Pode-se perceber pelas imagens mostradas na Figura 4.5 que realmente a teoria se 

aplica e praticamente todos os pontos de borda encontrados na segmentação são verdadeiros. 

 
Figura 4.5 – a) imagem original. b) Em escala de cinza. c) Detecção de borda usando Prewitt. 

d) binarização. 
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Embora dependendo de outros fatores, como iluminação e estado de conservação da 

moeda, ainda ocorreram situações onde a moeda foi detectada corretamente, em geral, o 

índice de acerto com o fundo branco foi muito menor que com o fundo preto. 

4.5  Testes de iluminação 

A iluminação é outro ponto fundamental, tanto no processamento da imagem 

monocromática quanto no da imagem cromática.  

Mesmo sendo extremamente necessária é preciso regular a quantidade de luz incidente 

sobre as moedas. Como as moedas se tratam de objetos de metal, que possui alto índice de 

reflexão, com a incidência de uma luz muito forte o reflexo das moedas ao serem capturados 

pela webcam será praticamente branco, como pode ser visto na Figura 4.6. A utilização de 

uma imagem com este tipo de iluminação é boa para a segmentação, devido ao maior 

contraste da moeda com o fundo preto, mas acaba com a possibilidade do teste de cores. 

 

 
Figura 4.6 – Moedas com alto índice de iluminação em incidência. 

 
Por outro lado, a luz incidente nas moedas também não pode ser muito fraca. Com baixa 

luminosidade, em geral, a etapa de comparação de cores é realizada com êxito, mas a 

segmentação é prejudicada pelo baixo contraste da moeda com o fundo. Além disso, 

condições de baixa luminosidade prejudicam na focalização da imagem pelos detectores da 

câmera. Pode-se observar um caso com pouca luminosidade na Figura 4.7. 
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Figura 4.7 – Moedas com pouca luminosidade em incidência. 

A seguir são realizados dois testes, um com um nível de luminosidade pequeno e outro 

com um nível ideal de luminosidade. 

4.5.1  Teste com baixa luminosidade 

Na Figura 4.8 é apresentada um teste realizado à noite, em um ambiente de 8 m², tendo 

como única fonte de iluminação uma lâmpada incandescente de 100 Watts. Esta relação entre 

o tamanho do espaço em que se encontra a estrutura com as moedas, com a iluminação 

presente, foi caracterizada como um teste de baixa luminosidade.  

Aparentemente o detector de bordas de Prewitt encontrou todas as bordas corretamente, 

mas devida à fraca iluminação a intensidade dos pontos verdadeiros e falsos de borda são 

similares. Este efeito é verificado principalmente nas moedas de 1 e 5 centavos da segunda 

família, que são as moedas com as cores mais escuras. Isto acarreta em não conseguir separar 

os pontos de falsos e verdadeiros de borda na etapa de limiarização. 

Também foi possível observar que o posicionamento da fonte de luz no ambiente 

privilegiou as moedas da parte inferior da estrutura, que receberam uma maior luminosidade. 

Por consequência, estas moedas obtiveram uma segmentação melhor, o que comprova a 

importância da boa iluminação para o reconhecimento da moeda. 
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Figura 4.8 – a) Imagem original. b) Em escala de cinza. c) Suavizada. d) Candidatos a pontos 

de borda detectados, usando Prewitt. e) Binarização. 

4.5.2  Teste com luminosidade ideal 

Na Figura 4.9 é apresentado um teste realizado no mesmo ambiente do teste da Figura 

4.8. A diferença está no fato do teste ter acontecido durante o dia, com a luminosidade sendo 

fornecida pelo sol e entrando no ambiente de teste através de duas janelas de 2 m² de abertura 

cada. Como a luminosidade é melhor distribuída pelo ambiente, a estrutura com as moedas 

ficou localizada no seu centro sem problema algum. Esse teste foi caracterizado como o 

modelo ideal de luminosidade.  

Todos os pontos encontrados após a segmentação da imagem são pontos reais de borda. 

Apesar de algumas moedas encontrarem mais pontos de borda que outras, todas as moedas 

obtiveram pontos de borda suficientes para aplicação da TH e foi possível encontrar os raios 

corretamente.  
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Figura 4.9 – a) Imagem original. b) Em escala de cinza. c) Suavizada. d) Candidatos a pontos 

de borda detectados, usando Prewitt. e) Binarização. 

4.6  Teste de resolução 

A resolução é quem determina a qualidade da imagem. No caso específico deste trabalho 

a resolução é importante para o cálculo do raio das moedas. Como a mensuração do raio é 

dada em pixels, quanto maior for a resolução, maior será o número de pixels que vão compor 

o raio. Como a diferença real do raio das moedas é na casa de milímetros, em casos de baixa 

resolução é bem provável que duas ou mais moedas com raios ligeiramente diferentes 

resultem no mesmo raio em número de pixels. 

Foram realizados vários testes com resoluções diferentes para verificar qual seria o 

tamanho ideal da imagem para o projeto. A intenção foi nivelar os testes como baixa, média e 

alta resolução. Para isso, utilizou-se como nível de referência a própria webcam usada. O 

teste de baixa resolução foi realizado com 800x600, o de média com 1024x768. E o último, 

de alta resolução com 3968x2976. Como a câmera usada é de 1.3 M pixels, ela não poderia 
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atingir este nível de resolução, neste caso a imagem foi obtida a partir de uma câmera 

fotográfica com capacidade de 12 M pixels. 

4.6.1  Resolução de 800x600 

Com teste de resolução de 800x600 foi possível realizar o reconhecimento da moeda, 

porém comprovou que se a resolução usada for pequena, moedas com raios ligeiramente 

diferentes na realidade podem aparecer com raios iguais, o cenário do teste é apresentado na 

Figura 4.10.  

A Figura 4.11 mostra a tela do MATLAB com o resultado do teste. Pode-se perceber que 

as moedas que obtiveram o raio igual foram: a moeda desconhecida, 5 centavos da segunda 

família, 10 centavos da primeira família e 50 centavos primeira e segunda família. Como a 

moeda desconhecida era a de 10 centavos da primeira família, três moedas que possuem o 

mesmo raio foram detectadas corretamente (desconhecida, 5 centavos da segunda família e 

10 centavos da primeira família). Já as de 50 centavos possuem o raio meio milímetro maior 

que as demais, mas foram detectadas com o mesmo raio. Embora os raios obtidos não sejam 

iguais às medidas reais das moedas em milímetros, o importante é que a diferença de raio em 

pixels seja proporcional à diferença real.  

O teste acertou neste caso devido à comparação de cores. As cores das moedas de 5 

centavos da segunda família e 10 centavos da primeira família foram comparadas, apontando 

a decisão para a moeda de 10 centavos. Executando o programa com a moeda de 50 centavos 

como desconhecida, resulta num erro, já que o teste de cores não poderia ser utilizado como 

recurso alternativo devido à semelhança das cores das moedas de 10 da primeira família e 50 

centavos de ambas as famílias. 
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Figura 4.10 – Cenário do teste com resolução de 800x600 

 

 
Figura 4.11 – Resultado do teste com uma imagem de resolução 800x600 

4.6.2  Resolução de 1024x768 

A resolução usada nesse teste é a capacidade máxima que o hardware utilizado suporta 

processar. O cenário montado na Figura 4.12 busca reconhecer a moeda de 25 centavos. 

Como no teste anterior, também é apresentada a tela do MATLAB exibindo o resultado do 

teste, que esta disposta na Figura 4.13.  

No teste o tamanho dos raios encontrados foi proporcional aos raios reais das moedas. 

Por exemplo, a menor moeda na realidade possui um raio de 10 mm e no teste encontrou um 
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raio de 45 pixels. Em contrapartida, a moeda de 1 real possui o maior raio, 13,5 mm  e no 

teste não foi diferente, encontrou um raio de 68 pixels. A moeda desconhecida encontrou um 

raio de 64 pixels, o mesmo da moeda de 25 centavos da segunda família, ou seja, o teste 

alcançou o resultado esperado e a moeda foi descoberta corretamente. Vale ressaltar que esta 

resolução foi a que alcançou os melhores resultados e por isto foi escolhida como a melhor 

resolução para o projeto. 

É possível notar uma desproporcionalidade nos raios das moedas encontrados, com 

relação aos verdadeiros, em comparação com o teste realizado na seção anterior. Foi usado 

como medida a divisão do raio encontrado em pixels pelo raio real em milímetros, dando a 

proporção pixel/milímetro. Essa diferença pode ser explicada pela variação de iluminação 

entre os testes (o que provoca diferentes sombras das moedas) e falta de foco da webcam. 

 

 
Figura 4.12 – Cenário do teste com resolução de 1024x768 
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Figura 4.13 – Resultado do teste com uma imagem de resolução 1024x768 

4.6.3  Resolução de 3968x2976 

O teste com esta resolução não conseguiu ser concluída por insuficiência de capacidade 

dos hardwares utilizados. Este teste foi realizado em computadores de até 6GB de memória 

RAM e mesmo assim acusou o problema de falta de memória.  

Uma solução seria adaptar o passo de incremento dos raios na TH, para que a variável da 

imagem Hough não ficasse tão grande. Porém, esta é uma solução discutível, já que é usado 

uma imagem maior justamente para ter mais opções de raios para testar. Uma solução 

definitiva seria alterar o algoritmo da TH, como é apresentado na seção de trabalhos futuros.  

4.7  Testes finais 

Foram realizados testes de reconhecimento para todas as moedas do padrão brasileiro 

atualmente em circulação. Em ambos os testes o número de aquisições foi de dez vezes, ou 

seja, para cada reconhecimento de uma determinada moeda foi rodado o script de 

reconhecimento dez vezes para verificar o percentual de acerto de cada moeda, sendo que em 

cada teste é adquirida uma imagem nova. 

Parte-se do princípio que as condições do teste são as melhores encontradas, ou seja, a 

estrutura foi colocada em um ambiente com boa iluminação, e todos os fatores ajustáveis 

como resolução e valor de limiar são os ideais.  

A Tabela 4.1 mostrada a seguir apresenta o índice de acerto de cada moeda após a 

realização de 10 simulações de reconhecimento seguidas. 
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Tabela 4.1 – Índice de acerto para cada moeda após 10 simulações. 

Moedas Índice de acertos 
Primeira família 

1 centavo 80% 
5 centavos 70% 
10 centavos 80% 
25 centavos 50% 
50 centavos 50% 

Segunda família 
1 centavo 70% 
5 centavos 80% 
10 centavos 80% 
25 centavos 60% 
50 centavos 50% 

1 real 80% 
 

Percebe-se pelos resultados apresentados na tabela anterior que as moedas que tiveram o 

melhor índice de acerto foram justamente aquelas que possuem o raio igual e a de 1 real. As 

de raio igual pelo fato da comparação por cores das moedas ter funcionado corretamente em 

praticamente todos os casos aplicados e a de 1 real por possuir o raio mais diferente entre as 

moedas.  

As moedas que apresentaram maior dificuldade em realizar o reconhecimento 

corretamente foram às moedas de 25 centavos da primeira família, 50 centavos de ambas as 

famílias. Isso se deve ao fato da diferença entre seus raios ser muito pequena e com isso em 

algumas simulações acabaram encontrando o mesmo raio, como possuem a mesma cor não é 

possível utilizar o segundo critério de comparação.  
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5 Trabalhos futuros 

A continuação do presente trabalho pode envolver tarefas interessantes. Nesta seção vão 

serão ilustradas diversas modificações que podem ser realizadas na parte do algoritmo e na 

parte da estrutura física que abriga as moedas, visando tornar o reconhecimento de moedas 

mais robusto. A intenção é alcançar índices de acerto de reconhecimento mais elevado e 

minimizar a chance de “quebra” do programa. 

Como foi apresentado na seção 4.6.3, não se conseguiu executar o teste com uma 

imagem com uma resolução grande, devido a insuficiências de hardware. Algumas soluções 

como trabalho futuros para implementação deste teste, pode ser adaptar o passo de 

incremento dos raios, para que a variável imagem Hough não fique tão grande. Porém, isto é 

uma solução discutível, já que uma imagem de maior resolução é usada justamente para ter 

mais opções de raios para testar. Uma solução definitiva seria alterar o algoritmo da TH para 

encontrar o valor máximo dentro da imagem na medida em que duas imagens Hough sejam 

calculadas. Assim, a imagem de menor valor seria apagada e somente a de maior valor 

permaneceria. Com isso, o uso de memória diminuiria significativamente. 

A descoberta da moeda se deve a comparação do raio e da cor com as moedas de teste, 

que são processadas ao mesmo tempo na mesma estrutura. Uma alternativa para tornar a 

estrutura mais “limpa” e com mais espaço para moedas que vão ser descobertas, é a utilização 

de um banco de dados com a imagem e características das moedas conhecidas. Assim a 

comparação da moeda desconhecida seria feita com as moedas presentes no banco de dados e 

não na própria estrutura. Esta alteração no algoritmo talvez torne a comparação pelo raio um 

pouco mais complicada, já que o raio é dado em pixels e sempre calculado em cada 

reconhecimento. Tendo como base o uso da mesma resolução e dos demais fatores ajustáveis, 

após uma série de testes essa característica talvez possa ser padronizada. Esta medida também 

tornaria o processamento mais ágil, já que seria preciso calcular a TH somente para uma 

moeda e não para doze como é realizado atualmente. 

Outra modificação poderia ser a implantação de uma fonte de luz acoplada a própria 

estrutura. Esta medida acabaria com o problema da variação da luminosidade ao longo do 
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trabalho. Assim, o reconhecimento teria os mesmos resultados, independente da hora ou do 

ambiente. Esta fonte de luz pode ser uma lâmpada de LED, por exemplo, instalada na parte 

superior da estrutura ao lado da webcam, ou mesmo, uma câmera que tivesse um flash na 

intensidade ideal para que os efeitos da segmentação fossem obtidos com êxito. 

Como o trabalho foi um estudo inicial nesta área, o tempo de processamento não foi 

considerado no momento da implementação. Desta forma, o programa apresenta um tempo 

relativamente alto para reconhecer uma moeda, na ordem de 4 minutos, considerando uma 

imagem com 1024x768 de resolução e o hardware descrito na seção de implementação do 

sistema. Para reduzir o tempo de execução uma solução possível seria usar algoritmos mais 

eficientes de detecção de formas, como a Transformada Rápida de Hough - Fast Hough 

Transform (FHT) (LI; LAVIN, 1986) (GUIL; VILLARBA, 1995). 

Este trabalho não se preocupa em fazer a distinção de falsas moedas, o que para uma 

aplicação comercial seria um grande problema. Um método que poderia ser aplicado para 

acabar com esse problema seria a inserção de mais algumas características de comparação, 

como informações do selo ou da própria borda da moeda. 

O algoritmo apresentado tem a capacidade de reconhecer somente uma moeda. É 

interessante que ele possa reconhecer mais moedas e calcular a soma das mesmas. Esta 

modificação em conjunto com as demais apresentadas pode vir a transformar o projeto em 

um produto a ser comercializado. Uma área de interesse no produto seria as praças de 

pedágios e em transportes coletivos, onde a utilizariam para agilizar o cálculo de soma de 

moedas. Outra vantagem deste sistema é evitar o fator de erro humano na contagem das 

moedas, que muitas vezes acontece devido à fadiga ou a perda de concentração devido à 

manifestação dos sintomas de alguma doença ou problemas pessoais dos operadores. 
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6 Conclusões 

Este trabalho implementou um método de reconhecimento de moedas da primeira e 

segunda famílias do padrão brasileiro. Apesar do tempo de processamento elevado para 

efetuação do reconhecimento da moeda, pode-se dizer que o trabalho obteve os resultados 

esperados, pois em mais de 50% das simulações realizadas o reconhecimento aconteceu de 

forma satisfatória.  

A ineficiência deste método está na identificação de falsas moedas, sendo que a métrica 

de comparação usada é a comparação dos tamanhos, qualquer objeto com o mesmo raio de 

uma moeda verdadeira pode ser reconhecida como moeda. 

O que mais elevou o tempo de processamento do script foi a inclusão das moedas de 

base em cada processamento de reconhecimento. A imagem composta por mais pontos de 

borda acarreta em uma grande matriz de acumulação de votos, o que gera um consumo de 

memória alto. 

 Muitas vezes um reconhecimento ajustado com os mesmos parâmetros, quando rodadas 

por algumas vezes seguidas não obteve exatamente os mesmos resultados. Isso ocorre porque 

a imagem das moedas adquirida é muito susceptível a variação da luminosidade presente no 

ambiente. Esse foi o principal motivo para que as moedas de base fossem incluídas junto com 

a moeda desconhecida no processamento, já que assim os efeitos incluídos na imagem da 

moeda desconhecida são os mesmos incluídos nas moedas de base. 

As moedas consideradas mais difíceis para reconhecimento foram as de 25 centavos da 

primeira família e 50 centavos de ambas. Isso se deve ao fato possuírem uma diferença de 

raio muito pequena entre elas, enquanto uma tem um raio de 11,75 mm as outras tem 11,5 

mm, respectivamente. Nesse caso o teste de cor não resolveria, pois essa moedas possuem 

pouca diferença de cor. Uma medida para resolver esse problema seria o aumento da 

resolução da imagem adquirida. 

Apesar de existir moedas com o raio igual, como elas possuem distinção de cor, nesses 

casos o programa não encontrou dificuldade em conseguir distingui-las, pois as comparações 

entre suas cores funcionou perfeitamente. Outra moeda que se destacou por obter um bom 
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índice de acertos de reconhecimento foi a moeda de 1 real, por ter o raio mais diferente entre 

todas as moedas 
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