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Resumo 

Este trabalho apresenta uma técnica utilizada para o reconhecimento de 

moedas do padrão brasileiro via processamento de imagens, mostrando um 

breve histórico sobre as moedas que estão em circulação atualmente, um 

estudo teórico sobre a imagem digital, técnicas de filtragem, reconhecimentos 

de formas. A digitalização das moedas foi feita através de um scanner, tendo 

assim um ambiente controlado, foram realizados testes com cinco cores 

diferentes no fundo da imagem, sendo elas: o vermelho, verde, azul, preto e 

branco, e após os testes iniciais, descobriu-se que a cor verde é a melhor para 

o reconhecimento das moedas. O trabalho é uma continuação do projeto 

realizado por Natan Martins Jory, em 2011, que reconhecia as moedas pelo 

tamanho do seu raio. Para o reconhecimento de padrões foi utilizada a rede 

neural e a mesma vem sendo muito utilizada na área de reconhecimento de 

imagens. 

 

Palavras-chave: Rede neural, moedas brasileiras, processamento de imagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 This paper presents a novel technique for recognizing coins of the 

Brazilian standard via image processing, showing a brief history about the coins 

that are in circulation today, a theoretical study on the digital image, filtering 

techniques, forms recognition. The digitization of coins was made through a 

scanner, thus having a controlled environment, tests were made with five 

different colors in the background of the image, which are: red, green, blue, 

black and white, and after the initial tests found was found that the green color 

is best for recognition of coins. The work is a continuation of the project carried 

out by Natan Martins Jory in 2011, which recognized the coins by the size of its 

radius. For pattern recognition neural network was used and it has been widely 

used in image recognition area. 

 

Keywords: Neural network, Brazilian coins, image processing. 
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1. Introdução 

 

A necessidade de sistemas de reconhecimento de moedas eficientes é 

encontrada em nossa vida diária. Máquinas de vendas automáticas, pedágios, 

bancos, são exemplos onde o reconhecimento computadorizado de moedas 

tornaria as tarefas do dia a dia mais fáceis e eficientes, pois o processo feito 

pelo homem, apesar de ser eficaz, está sujeito a falhas.  

Muitas das técnicas utilizadas para o reconhecimento das moedas levam 

em consideração as suas características físicas, como o peso e o diâmetro. No 

entanto, erros podem ser induzidos com a inserção de discos com as mesmas 

características das moedas. Considerando que a principal informação de uma 

moeda é o seu selo, o processamento de imagens pode se mostrar eficiente se 

conseguir analisá-lo com robustez (REISERT, 2007). 

O trabalho de Thumwarin (2006) utiliza a distância entre o valor absoluto 

dos coeficientes de Fourier obtidas a partir de uma moeda de referência. Além 

disso, as variações sobre a superfície da moeda, como a reflexão de luz, são 

levadas em consideração. No trabalho de Chen (2010), é apresentado um 

conhecimento robusto da moeda com invariância rotacional. A invariância a 

rotação é representada pelo valor absoluto dos coeficientes de Fourier, e após 

isso as moedas podem ser distinguidas por suas características por uma rede 

neural em multicamadas.  

O trabalho de Hussein (2011) propôs um sistema de reconhecimento de 

moedas usando uma abordagem estatística aplicadas no reconhecimento de 

moedas jordanianas. Este método depende da cor e da área da moeda. Seus 

resultados, na maioria, foram precisos. 

Este trabalho deu continuidade ao trabalho de Jory (2011), que 

implementou uma técnica para o reconhecimento automático de moedas 

brasileiras. No trabalho o reconhecimento era feito com o raio das moedas, e



15 

 

 em casos específicos em que o raio era muito próximo ou igual foi 

utilizado a diferença de cores. Ele teve êxito na experiência com mais de 50% 

de acertos nas simulações realizadas. Mas tinha ineficiência no caso de 

moedas falsas, pois reconhece qualquer disco com o mesmo raio como uma 

moeda verdadeira.  

Este projeto foca no reconhecimento robusto de moedas, utilizando 

como base o selo da moeda. Para isso serão utilizadas técnicas de 

processamento de imagens. Após esse processo as imagens passarão pelo 

processamento das redes neurais.  

 

Objetivos 

Este trabalho tem o objetivo de aprofundar os estudos realizados pelo 

Natan Martins Jory (2011), utilizando uma rede neural que têm sido muito 

utilizada no reconhecimento de padrões em imagens.  

 

Os objetivos específicos deste trabalho são: 

 Mostrar um breve histórico sobre as moedas brasileiras que estão em 

circulação; 

 Entender os fundamentos do processamento digital de imagens e 

reconhecimento de padrões via redes neurais; 

 Propor um sistema de identificação de moedas com técnicas de 

processamento de imagens e redes neurais; 

 Criar uma base de imagens de moedas visando a realização de testes 

em ambiente controlado; 

 Desenvolver uma simulação visando testar o sistema proposto.
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2. Fundamentação teórica 

 

Neste capítulo serão apresentados os conceitos necessários para o 

entendimento do trabalho. Primeiramente descrevemos as moedas brasileiras 

e em seguida sobre a imagem e sua segmentação. E por fim sobre as redes 

neurais. 

 

2.1 Moedas brasileiras 

Em julho de 1994 começou a ser cunhada a primeira família das 

moedas, estas estão representadas na figura 1, em aço inoxidável nos valores 

de 1 real e de 50, 10, 5 e 1 centavos, tendo no reverso o seu valor e no 

anverso a efígie representativa da república. Meses depois foi lançada a 

moeda de 25 centavos, tendo o formato diferenciado das outras, para facilitar a 

identificação. Em dezembro de 2003 a moeda de 1 real foi retirada de 

circulação.  

 

 

Figura 1: Moedas da primeira família
1
. 

 

                                            
1
 Retirado de <http://www.cdlgramado.com.br/dinheiro.asp>. Acesso em 04 de julho de 2013. 

 

http://www.cdlgramado.com.br/dinheiro.asp
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Em 1998 iniciou-se a cunhagem da segunda família das moedas, tendo 

os mesmos valores que as da primeira família, mas, no entanto com tamanho, 

peso e cores diferentes, sendo mais fácil diferenciar umas das outras. As 

moedas de 1 e 5 centavos eram cunhadas em cobre sobre aço, moedas de 10 

e 25 centavos em bronze sobre aço, moedas de 50 centavos em cuproníquel 

(entre 1998 e 2001) e de 1 real em cuproníquel mais alpaca (entre 1998 e 

2001). As moedas da segunda família estão representadas na figura 2. 

A partir de 2002 as moedas de 50 centavos começaram a ser cunhadas 

em aço inoxidável e as moedas de 1 real em aço inoxidável (núcleo) e aço 

revestido de bronze (anel), por redução de custos na produção, mas 

mantiveram suas características da segunda família. 

 

 

Figura 2: Moedas da segunda família
2
. 

 

A figura 3 mostra as moedas das duas famílias comemorativas que 

estão em circulação. Na primeira família, em 1995, foram cunhadas em aço 

inoxidável as moedas de 10 e 25 centavos em celebração aos cinquenta anos 

da Food and Agriculture Organization – FAO, tendo o reverso inalterado e no 

                                            
2
 Retirado de <http://www.coins.blogfa.com/post-21.aspx>. Acesso em 04 de julho de 2013. 

  

http://www.coins.blogfa.com/post-21.aspx
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anverso figura de mãos oferecendo brotos vegetais e o cultivo de vegetais 

respectivamente.  

Na segunda família foram feitas moedas comemorativas apenas nas 

moedas de 1 real. Entre as versões comemorativas, em 1998 em 

comemoração aos cinquenta anos da declaração universal dos direitos 

humanos foram cunhadas moedas tendo no seu anverso a logomarca oficial do 

evento e o globo terrestre; 2002 em comemoração ao centenário do 

nascimento de Jucelino Kubitschek de Oliveira foram cunhadas moedas com a 

imagem de JK e a inscrição “centenário Jucelino Kubitschek”; 2005 o Banco 

Central do Brasil em comemoração aos quarenta anos de inicio das suas 

atividades institucionais lançou a moeda com a imagem da logomarca oficial e 

a inscrição “BC”;  em 2012 em comemoração ao recebimento da bandeira 

olímpica e paraolímpica, para os jogos no Rio em 2016,  lançou a moeda com a 

bandeira olímpica e a logomarca dos jogos olímpicos Rio 2016. 

 

 

Figura 3: Moedas comemorativas da primeira e segunda família. 

 

2.2 Imagem digital 

 Uma imagem digital é composta de um número finito de elementos, cada 

elemento tem uma localização e um valor específico. A imagem digital é 

definida como uma função bidimensional, f(x,y), em que x e y são coordenadas 

espaciais na imagem, e a amplitude de f em qualquer coordenada(x,y), é 
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chamada de intensidade ou nível de cinza na imagem neste ponto(GONZALEZ; 

WOODS, 2009). 

 São utilizados 8 bits para representar um ponto em uma imagem, estes 

bits são chamados de profundidade de cores. Uma imagem em escala cinza 

pode ser atribuída 256 níveis de intensidade, sendo um ponto preto 

representado pelo valor zero. À medida que o valor é aumentado, com um 

máximo de 255 (cor branca), o pixel é clareado. (JORY, 2011).  

 A figura 4 mostra as intensidades da escala de cinza, partindo do valor 

0(preto), até o valor 255(branco): 

 

 

 

Figura 4: Escala cinza. 

 Os pontos na imagem são conhecidos como pixels. O conjunto destes 

pixels formam as imagens. 

No modelo RGB de imagem, cada cor aparece nas suas intensidades 

primárias de vermelho, verde e azul; quando estas três cores se combinam em 

uma tela RGB produzem uma imagem de cores compostas. Considerando uma 

imagem de 8 bits, cada pixel de cores RGB tem uma profundidade de cor de 24 

bits (GONZALEZ; WOODS, 2009). A figura 5 está representando o esquema 

das cores RGB. 
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Figura 5: Esquema do cubo de cores RGB
3
 

 

2.3 Filtragem espacial 

Filtragem refere-se a deixar passar ou não determinadas frequências. 

Um dos seus principais objetivos é alterar as características da imagem, 

podendo eliminar ou realçar determinadas regiões das imagens. 

Na filtragem de imagens, não podemos pensar somente em um ponto 

(x,y), mas também deve-se levar em consideração a intensidade de níveis de 

cinza dos pontos vizinhos.  

A filtragem espacial opera diretamente sobre os pixels, normalmente 

utilizando operações de convolução com máscaras. 

Em geral, a máscara espacial é retangular de dimensão ímpar, centrada 

na posição (x,y) e é muito menor que a imagem. Esta máscara é deslocada 

sobre a imagem, sendo feita a filtragem no pixel central da máscara pela soma 

da multiplicação dos pixels pertencentes a essa vizinhança, a resposta da 

filtragem é g(x,y), representado pela equação. 

                                            
3
Retirado de <http://tudosobreacor.blogspot.com.br/2011/02/representacao-de-um-cubo-com-

as-cores.html>.Acesso em 14 de julho de 2013.   
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A figura 6 representa uma máscara 3x3, que é deslocada sobre toda a 

imagem para realização da filtragem. 

 

 

Figura 6: Funcionamento da filtragem espacial linear utilizando uma máscara 3x3 no domínio 

espacial. Adaptado de (GONZALES;WOODS,2009). 
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2.3.1 Filtros passa-alta 

 A filtragem passa-alta atenua as componentes de baixa frequência sem 

afetar as informações de alta frequência. Este filtro realça as bordas e as 

mudanças de intensidade associadas às altas frequências. O aguçamento das 

imagens pode ser obtido no domínio da frequência por esta filtragem. 

 Este filtro apresenta como desvantagem o fato de enfatizar o ruído 

presente na imagem (JORY, 2011). 

Na figura 7 temos primeiro a imagem original e ao lado a imagem que 

passou por um filtro passa-alta. Nela é possível perceber que o resultado da 

filtragem possui valores altos (mais próximos de branco) nas regiões em que 

na imagem original percebemos as mudanças de intensidade nos níveis de 

cinza.  

 

Figura 7: Aplicação do filtro passa-alta
4
. 

 

2.3.2 Filtros passa-baixa 

Imagens digitais sofrem com problemas de ruído de altas frequências, 

na captura da imagem pelos sensores que são utilizados para realização deste 

processo e também na transmissão de um local para o outro, causando 

mudanças abruptas de intensidade. Os filtros de baixa frequência atenuam 

essas mudanças abruptas de intensidade, que são de alta frequência,

                                            
4
Retirado de<http://www.del.ufrj.br/~fmello/AnaliseDeImagens/curso2.htm>.Acesso em 07 de 

julho de 2013. 
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suavizando a imagem, isto é causando-lhe um efeito visual de borramento. 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 (JORY, 

2011). 

Na figura 8 temos primeiro a imagem original e ao lado a imagem que 

passou por um filtro passa-baixa: 

 

Figura 8: Aplicação do filtro-baixa (suavização)
5
. 

O filtro de média faz parte da categoria de filtros passa-baixa. Este filtro 

consiste em calcular a média de todos os pontos vizinhos para cada pixel. Este 

filtro tem como ponto negativo o fato de também suavizar as bordas da 

imagem, mas em contra partida tem-se como ponto positivo o fato de também 

diminuir os falsos pontos de borda presentes na imagem (JORY, 2011). 

                                            
5
Retirado de <http://parati.dca.fee.unicamp.br/adesso/wiki/courseIA369O1S2011/dan_9a/view/> 

Acesso de 07 de julho de 2013. 
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2.3.3 Filtragem seletiva 

 Existe algumas aplicações que é interessante processar bandas 

específicas de frequências ou pequenas regiões de frequência. Estes filtros são 

chamados de rejeita-banda ou passa-banda (GONZALEZ; WOODS, 2009). 

 

2.4 Limiarização 

A limiarização tem uma posição central nas aplicações de segmentação 

de imagem. Esta técnica consiste em separar as regiões de uma imagem em 

duas classes: o fundo que na binarização é representado pelo valor 0, e o 

objeto representado pelo valor 1. Quanto mais distintos os níveis de cinza mais 

fácil será limiarizar o objeto. 

Matematicamente a limiarização pode ser definida como: 

 

 (   )   {
           (   )   

          (   )   
 

 

onde f(x,y) é a imagem de entrada, T é o valor do limiar e g(x,y) é a imagem de 

saída (limiarizada). 

Os métodos de limiarização têm duas abordagens distintas. A primeira é 

a limiarização global, que utiliza um único limiar T para toda imagem. Este 

algoritmo funciona bem quando o objeto está destacado em relação ao fundo. 

E a segunda é a limiarização local tendo como princípio dividir a imagem em 

sub-regiões, onde cada sub-região tem seu limiar específico. Em função das 

características da imagem, podem ser necessários diferentes valores de limiar 

para cada região. 
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Na figura 9, tem-se a imagem mais a esquerda como a imagem original, 

a imagem do meio utilizando um limiar baixo, e a terceira imagem com um 

limiar alto: 

 

Figura 9: Da esquerda para direita, a imagem original, a segunda com um limiar baixo e a 

terceira imagem com limiar alto6
. 

 Na imagem com um limiar mais baixo é possível perceber algumas 

características da imagem, ainda consegue-se ver a mulher segurando uma 

sombrinha. Já quando utilizamos o limiar mais alto há menos características 

visíveis na imagem. 

 

2.5 Detecção de bordas 

São métodos de processamento de imagem local, desenvolvido para 

definir as bordas do objeto na imagem. 

Normalmente as imagens digitais têm suas bordas desfocadas e 

ruidosas, assim o grau de identificação é determinado pelas limitações no 

mecanismo de focalização (GONZALEZ; WOODS, 2009). 

Nas seções seguintes serão mostrados alguns operadores que 

aplicados a imagem retornam os pixels de borda. 

                                            
6
  Retirado de 

<http://www.dsc.ufcg.edu.br/~pet/jornal/setembro2011/materias/recapitulando.html>. 

Acesso em 18 de julho de 2013. 

http://www.dsc.ufcg.edu.br/~pet/jornal/setembro2011/materias/recapitulando.html
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2.5.1 Operador de Roberts 

Este é o algoritmo mais antigo e mais simples de detecção de bordas. 

Utiliza uma matriz 2x2 para encontrar as intensidades de borda. Este operador 

é fácil de implementar e suas respostas são muito sensíveis ao ruído na 

imagem (JORY, 2011). 

Este operador é composto pelas duas máscaras, como mostrado na 

figura 10, e elas servem para encontrarem os pontos de borda em direções 

diagonais. 

 

 

Figura 10: Máscaras de detecção de bordas de Roberts nas direções diagonais. Fonte: 

(GONZALEZ; WOODS, 2000) 

 

 Como resultado a aplicação das máscaras de Roberts, obtém-se uma 

imagem com altos valores de nível de cinza, que recebem o valor 1 (branco). E 

em regiões com níveis de cinza constantes recebe o valor 0 (preto). 

 

2.5.2 Operador de Sobel 

 Os seus resultados são mais precisos que o operador de Roberts. Este 

operador é composto por máscaras 3x3 que são utilizadas para encontrar os 

gradientes de borda. Possui um efeito de suavização maior na imagem. 

 Na figura 11 são apresentadas as duas máscaras deste operador e na 

figura 12 uma imagem que utiliza este operador para a detecção de bordas.  
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Figura 11: Máscaras de Sobel para detecção de bordas nas verticais e horizontais. Fonte: 

(GONZALEZ; WOODS, 2000). 

 

Figura 12: Detecção de bordas Sobel
7
. 

 

2.5.3 Operador de Prewitt 

Este operador é composto por uma máscara 3x3, como consta na figura 

13. 

A máscara é aplicada horizontalmente e verticalmente. Os elementos da 

máscara, que variam de -1 a 1, devem ser colocadas na direção que se quer 

encontrar os pontos de borda, e a soma dos coeficientes de borda é sempre 

igual a zero. 

                                            
7 Retirado de <http://pirunga.wordpress.com/2009/04/06/introducao-opencv/>.Acesso em 09 de 

julho de 2013. 

http://pirunga.wordpress.com/2009/04/06/introducao-opencv/
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Figura 13: Máscaras de Prewitt para detecção de bordas verticais e horizontais. Fonte: 

(GONZALES; WOODS, 2000) 

 

2.6 Transformada Hough 

A transformada de Hough, desenvolvida por Paul Hough em 1962, foi 

elaborada para detectar linhas, círculos e elipses representadas em imagens 

binarizadas. Normalmente é utilizada para reconhecimento de padrões em uma 

imagem, após as bordas da imagem terem sido detectadas (WANGENHEM, 

2000). 

 

2.6.1 Transformada Hough para Detecção de Círculos 

Para implementar a detecção de círculos com a Transformada Hough, 

primeiro é necessário que seja aplicado o processo de detecção de bordas e 

limiarização na imagem. 

Para descrever um círculo em uma imagem são necessários três 

parâmetros: as coordenadas x e y do ponto de borda e o raio R, o espaço entre 

estes três parâmetros é um espaço tridimencional. 

O espaço dos parâmetros é amostrado e cada ponto possui um 

“acumulador de votos”. Para cada ponto de borda (x,y) da imagem, um círculo 

de raio R, começando com um valor de R pequeno que vai aumentando até 

chegar ao valor do R do círculo,  é desenhado e as posições atingidas pelo 
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círculo recebem um voto. Quanto maior o número de votos recebidos por um 

ponto, maior o número de cruzamentos ele recebeu, e maior a probabilidade de 

esse ponto ser o centro de um círculo com o raio R igual ao da imagem 

original. 

 A figura 14 é um exemplo do algoritmo com três pontos de borda de um 

círculo. Os três círculos de raio R desenhados a partir dos pontos (x,y) se 

cruzam apenas em um ponto, justamente o ponto central da imagem. 

 

 

Figura 14: Transformada Hough para Detecção de círculos8. 

 

2.7 Invariância Rotacional 

Para identificação de imagens pela textura, a rotação da imagem pode 

degradar o desempenho da identificação.  

A proposta de Chen (2010) usa uma imagem convertida para as 

coordenadas polares logarítmicas.  Antes de trabalhar com a invariância 

rotacional, deve-se fazer a segmentação da imagem da moeda, para isso 

seguem-se os seguintes passos: 

A imagem RGB é convertida para a escala cinza;  

                                            
8 Retirado de <http://www2.eletronica.org/artigos/robotica/reconhecimento-de-objetos-em-

tempo-real-para-futebol-de-robos>. Acesso em 11 de julho de 2013. 

 

http://www2.eletronica.org/artigos/robotica/reconhecimento-de-objetos-em-tempo-real-para-futebol-de-robos
http://www2.eletronica.org/artigos/robotica/reconhecimento-de-objetos-em-tempo-real-para-futebol-de-robos
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1. É utilizado o detector de bordas para detectar as arestas da imagem; 

2. É utilizada a transformada Hough para detectar a moeda. 

Supondo que a imagem da moeda pode ser denotada como f(x,y) em 

coordenadas cartesianas e como f(r,Θ) em coordenadas polares, a conversão 

das coordenadas cartesianas para polares é feita desta forma: 

 

       √(    )  (    )  

 

        (
    
    

) 

 

Assim, uma rotação na moeda em coordenadas cartesianas resulta num 

deslocamento horizontal na moeda e coordenadas polares. A figura 15 mostra 

as imagens da moeda sendo giradas. 

 

Figura 15: Rotação da Moeda (CHEN, 2011). 

 

2.8 Rede Neural 

A rede neural artificial é projetada para funcionar da mesma maneira que 

a rede neural humana. 
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O cérebro humano funciona como um computador de alta complexidade, 

não linear, que resolve vários problemas de forma paralela, tendo a capacidade 

de organizar seus neurônios para realizar as suas tarefas com muita agilidade. 

O que torna a rede neural parecida com o cérebro humano é conseguir 

adquirir conhecimento através do tempo e ter os neurônios interligados para 

armazenar este conhecimento que foi adquirido ao passar do tempo. 

Por ser uma estrutura paralela e com habilidade de aprendizagem a rede 

consegue, depois de treinada, se adaptar a qualquer entrada, para conseguir a 

saída desejada, que não estava no processo durante a aprendizagem. E isto 

faz com que a rede consiga resolver com agilidade problemas complexos 

(Simon Haykin, 2008).  

Em aplicações reais, as redes neurais se destacam em: reconhecimento 

de padrões, aproximação de funções, classificação de dados e previsão de 

séries temporais. Estas aplicações já vêm sendo utilizadas na medicina, 

robótica, sensoriamento remoto, entre outros. 

 

2.8.1 Histórico 

A história da rede neural começa em 1943, quando McCulloch e Pitts 

sugeriram a criação de uma máquina baseada no cérebro humano. Donald 

Hebb, em 1949, foi o primeiro a determinar a aprendizagem das sinapses, 

como elas se alteram em resposta a aprendizagem.  

Em 1951, foi criado o primeiro neuro computador, por Marvin Minsky. 

Este experimento não realizou grandes feitos, mas serviu de inspiração para 

trabalhados sucessores. O primeiro neuro computador a fazer sucesso foi 

construído seis anos depois, por Frank Rosenblatt, Charles Wightman e outros 

colaboradores. Eles tinham por interesse criar uma rede Percepton, que 

conseguisse fazer o reconhecimento de padrões. Logo após foi criada a rede 

Adaline.
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Após isso, as redes neurais passaram por um período de poucos 

estudos. Voltando a “ativa” nos anos oitenta. 

John Hopfield, um renomado físico, se interessou pelo neuro 

computador, começou a escrever artigos, fazendo com que despertasse o 

interesse de outros físicos, matemáticos, tecnólogos, pessoas qualificadas para 

alavancar a rede neural. 

Em 1986, Rumelhart, Hinton e Williams introduziram o algoritmo de 

backpropagation as redes neurais. 

Em 1987, houve a primeira conferência sobre redes neurais, na cidade 

de São Francisco, no qual formaram a INNS (International Neural Networks 

Society). 

 

2.8.2 O Neurônio 

A figura 16 mostra o neurônio que é composto por pesos sinápticos, bias 

e a função de ativação.  

 

Figura 16: O neurônio. 

Como representado na figura, a entrada do neurônio são as variáveis x1 

e x2, o w11 e w12 são os pesos sinápticos a essas entradas, nas bias ocorre a 
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multiplicação do sinal de entrada com os valores desses pesos. O resultado 

K(n) passa por uma função, chegando ao resultado de saída Y. 

A função de ativação, de acordo com a não-linearidade irá restringir a 

amplitude do intervalo de saída do neurônio. A função pode ser sigmóide 

logística, que tem como resposta sempre valores positivos, definida pela 

equação: 

 ( )  
 

      
 

 

ou tangente hiperbólica, que pode ter como resposta valores positivos ou 

negativos, dependendo das características da rede, definida pela equação: 

    ( )  
      

      
 

  

A figura 17 representa o gráfico destas duas funções: 

 

Figura 17: Gráfico função de ativação. 
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 Abaixo serão descritas as funções matemáticas os passos de 

propagação descritos acima. 

No neurônio acontecem os cálculos de propagação: 

 ( )   ∑ ( ) ( ) 

E para encontrar a sua saída o resultado de K(n) passa pela função de 

ativação: 

 ( )         ( ( )) 

O seu cálculo de erro é adquirido com a seguinte função: 

 ( )   ( )   ( ) 

sendo que e(n) é o erro na iteração n e d(n) é a saída desejada na iteração n. 

 O erro quadrático médio (MSE) é uma função de desempenho da rede. 

Esta função mede a diferença entre a saída desejada e a saída da rede. Os 

valores mais baixos são os mais adequados. Se o resultado for igual a zero 

significa que não há erros no treinamento da rede. 

Quando o cálculo do erro realimenta a rede ou é propagado para trás em 

cada neurônio da rede ocorre a alteração dos pesos sinápticos, que são 

números positivos ou negativos ajustados para melhorar o desempenho da 

rede. E também a função de ativação. 

 

2.8.3 Características Gerais 

A arquitetura da rede é representada na Figura 18.
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Figura 18: Organização em camadas. 

A rede neural é um conjunto de nós composto por uma série de entradas 

(representada pela cor azul na figura), na qual são apresentados os elementos 

que serão estudados em uma aplicação.  

As camadas centrais (representadas pela cor vermelha) são camadas 

intermediárias (ou escondidas), podendo ter de uma até n camadas. Não há 

uma quantidade pré-definida, depende da aplicação a qual a rede vai ser 

sujeitada. 

E por fim a camada de saída (representada pela cor preta) é o local no 

qual o resultado da rede será apresentado. 

 

2.8.4 Reconhecimento de Padrões 

O reconhecimento de padrões é definido como o processo pelo qual um 

sinal é recebido e atribuído a uma classe, dentro de um conjunto de classes já 

pré-determinadas.  

O sinal recebido passa primeiro por uma seção de treinamento, no qual 

é apresentado repetidamente um conjunto de padrões a rede, junto com a 

categoria com a qual cada padrão pertence. 
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Após o treinamento da rede, é apresentado um conjunto de padrões que 

não foi utilizado na etapa do treinamento. Como este conjunto tem padrões 

semelhantes aos usados no treinamento a rede consegue descobrir a qual 

classe cada padrão pertence (SIMON HAYKIN, 2008).  

 

2.8.5 Processos de Aprendizado 

A rede neural tem a habilidade de aprender no ambiente em que foi 

programada melhorando cada vez mais o seu desempenho. 

O processo de aprendizagem pode ser supervisionado ou não. Na 

aprendizagem supervisionada, é como se houvesse um professor presente, 

explicando ao aluno como chegar ao resultado esperado. Ele indica qual o 

valor da resposta desejada para o padrão de entrada, então o aluno deve 

alterar os pesos sinápticos da rede até que alcance o resultado esperado. 

Um exemplo de aprendizagem supervisionada é a aprendizagem por 

correção de erro. Neste sistema define-se o menor erro aceitável para a 

aplicação, o sinal é propagado até a saída e se o valor do erro for maior do que 

o aceitável a rede é realimentada, até que o erro seja inferior ou igual ao menor 

erro aceito por esta rede.  

Na aprendizagem não supervisionada, não há um “professor” que diga 

qual o resultado deve ser alcançado, a rede organiza-se com o auxílio de 

exemplos adquiridos em simulações semelhantes, ajustando seus pesos com 

base no sinal de erro não supervisionado, encerrando o treinamento quando o 

sinal de erro não tiver mais variações. 

Um exemplo é a aprendizagem baseada em memória que armazena 

todas as experiências passadas em uma estrutura de memória contendo X 

exemplos corretos de entrada-saída. A rede utiliza os exemplos para 

reconhecer os padrões e definir a qual classe estes padrões pertence.  
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No sistema de aprendizagem o algoritmo tem a função de ajustar os 

pesos, até conseguir encontrar o resultado esperado (SIMON HAYKIN, 2008). 

 

2.8.6 Desenvolvimento de uma Rede Neural 

O desenvolvimento da rede neural passa por algumas etapas desde a 

coleta dos dados até o resultado desejado na saída. 

Na entrada da rede são colocados os dados que irão pelo processo da 

rede neural. Após a coleta os dados são separados em um conjunto de 

treinamento e um conjunto de testes, que servem para a realização do 

treinamento e análise dos resultados alcançados. 

A configuração da rede é determinada a partir da quantidade de 

neurônios que serão utilizados no processo e o algoritmo de treinamento que 

será utilizado. Este processo varia a cada estudo de caso, podendo ter mais ou 

menos neurônios, dependendo da complexibilidade do treinamento. 

No treinamento é utilizado o algoritmo escolhido, e os pesos das 

conexões são ajustados, alterando até que a saída chegue ao resultado 

esperado. Normalmente os pesos se iniciam com valores aleatórios. Como a 

fase de treinamento pode se prolongar muito, é escolhido um critério de 

parada, que pode ser um número máximo de ciclos ou então quando a rede 

apresentar uma baixa taxa de erros, aceitável para este treinamento.  

Com a rede treinada, é utilizado o restante dos dados para testar o 

desempenho da rede. 

Após este processo, de treinamento e avaliação, a rede pode ser 

integrada a um sistema de aplicação. 
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2.8.7 Backpropagation 

Um algoritmo muito utilizado para treinamento supervisionado das redes 

neurais é o Backpropagation.  

Este algoritmo requer uma saída conhecida para cada entrada da rede, o 

valor do erro adquirido durante a propagação é propagado para trás, para 

realização de adaptações dos pesos sinápticos. Com isso consegue-se chegar 

a uma função que consiga melhor resultado para rede neural. 

Em uma rede neural durante o treinamento com backpropagation, a rede 

opera em uma sequência de dois passos. 

O primeiro passo é conhecido como propagação ou caminho direto, no 

qual um padrão é apresentado à rede, e o sinal passa de camada a camada, 

até que a resposta a essa rede seja reproduzida na camada de saída. No 

segundo passo, o resultado que chegou a saída é comparado com a saída 

desejada para este padrão, se o resultado não estiver correto é calculado o 

erro. O erro é propagado desde a camada de saída até a camada de entrada e 

os pesos das conexões são alterados, em função dele. Este processo é 

repetido até que o erro seja menor que o admissível pela rede9. 

 

2.8.8 Rede Neural com uma Única Camada 

A rede neural com camada única, a camada existente é a camada de 

saída, como mostrado na figura 19. 

Nesta camada ocorre o processamento já comentado na seção 2.8.2. 

                                            
9Mendes, Danielle Quintela, Oliveira, Marcio Ferreira da Silva. Título “O 

Algoritmo “Backpropagation”. Disponível em  c. Data de acesso: 10 de abril de 

2014. 
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Figura 19: Rede neural com uma camada. 

 

2.8.9 Rede Neural com Múltiplas Camadas  

Na figura 20, é apresentada uma rede neural de múltiplas camadas, 

sendo a camada de saída mais as camadas intermediárias que podem variar 

de 1 a N. 

E com esta representação será desenvolvida a equação de 

backpropagation.  

 

Figura 20: Rede neural com múltiplas camadas.
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Na parte inferior da imagem tem os índices i,j e k que são referentes a 

diferentes camadas da rede, sendo a camada i, a camada de entrada, a 

camada j são as camadas escondidas e a camada k é a camada de saída da 

rede. 

O primeiro passo é a propagação, indo da camada de entrada até a 

camada de saída. 

Na primeira camada, é realizado o somatório entre os sinais de entrada 

e os pesos sinápticos: 

  ( )   ∑  ( )   ( )

 

   

 

Onde n é o número de iterações; a notação    ( )refere-se aos pesos na 

camada j. 

O resultado passa pela função de ativação, que pode ser sigmóide 

logística ou tangente hiperbólica: 

  ( )        (  ( )) 

 Na qual   ( ) é o resultado da saída da primeira camada. 

Na segunda camada o sinal   ( ) passa a ser a entrada e é realizado o 

somatório para então passar novamente por uma função, e assim chegar ao 

resultado de  (n): 

  ( )   ∑  ( )   ( ) 

A notação    ( )refere-se aos pesos na camada k. 

 ( )        (  ( )) 

 Estas equações devem ser realizadas a camada de camada da rede. 
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O segundo passo é a backpropagation. Que calcula o erro, e retorna de 

camada a camada para a alteração dos pesos sinápticos, até que o erro fique 

admissível para a rede. 

Os primeiros cálculos são realizados na camada k: 

 ( )     ( )   ( ) 

Onde   ( ) é a saída desejada da rede neural e y(n) é o que realmente chegou 

ao final da rede. 

Em cada ponto da rede deve-se calcular o erro, desde a camada de 

saída até a camada de entrada. Este cálculo é chamado como “cálculo do 

gradiente local”: 

 

  ( )   ( )  [   ( )]   ( ) 

 

O cálculo do gradiente local é utilizado para a realização de ajustes nos pesos 

sinápticos de modo que diminua o erro, e isto é chamado de correção delta: 

 

  ( )       ( )    ( )  

 

ƞ é o parâmetro de razão de aprendizado. 

Após a correção delta são atualizados os coeficientes: 

 

   (   )   ( )    ( ) 
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As próximas equações são da camada interna da rede, neste caso a 

camada j, a qual já recebeu uma “propagação” dos erros calculados na camada 

externa da rede.  

Para as camadas internas, o cálculo do gradiente, a correção delta e a 

atualização dos coeficientes são dados pelas equações abaixo, 

respectivamente: 

 

  ( )    ( )  [    ( )]  [  ( )     ( )] 

  ( )       ( )    ( ) 

   (   )     ( )    ( ) 

 

Após todo o processo de treinamento, quando os pesos existentes na rede 

não precisam mais ser alterados, a rede começa operar somente no sentido de 

propagação.  
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3. Sistema Desenvolvido 

 

 O sistema de reconhecimento de moedas implementado para este 

trabalho, utiliza técnicas de processamento de imagens juntamente com a rede 

neural para o reconhecimento de moedas brasileiras, da primeira e segunda 

família, que estão em utilização atualmente.  

O sistema foi desenvolvido utilizando o MATLAB (versão R2009a). Esta 

ferramenta é responsável por processar sinais, gerar gráfico, realizar 

operações. A implementação de sistemas numéricos se torna mais simples na 

linguagem de programação do MATLAB comparada com outras linguagens. 

Esta ferramenta é muito utilizada na área acadêmica. 

Utilizamos a toolbox NPRTOOL de redes neurais do MATLAB10 para a 

realização dos testes, o mesmo implementa uma rede neural para vários tipos 

de sistemas. O usuário pode projetar, treinar, testar e visualizar a sua rede 

através  da toolbox. 

 Para o reconhecimento das moedas, as imagens tiveram que passar por 

vários métodos de processamento de imagens. Para facilitar o entendimento, 

na figura 21 é representado um diagrama de blocos com as etapas realizadas. 

                                            
10

 Disponível em http://www.mathworks.com/products/neural-network/. Acesso em 30 de 

novembro de 2014. 

http://www.mathworks.com/products/neural-network/
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Figura 21: Diagrama de blocos do programa desenvolvido. 

 A parte do diagrama que está em vermelho, é o trabalho realizado por 

Jory (2011). 

 Nas seções a seguir, serão detalhadas as etapas do processamento. 

 

3.1 Aquisição de Imagens 

As imagens foram adquiridas através de um scanner, sendo assim um 

cenário controlado. 

Optou-se por fazer o reconhecimento de uma moeda por vez. Foram 

escaneadas noventa moedas, sendo dez moedas diferentes para cada valor. 

Cada moeda foi escaneada com dezesseis variações de rotação no lado 
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anverso e reverso. Totalizando uma base com 1440 imagens para a realização 

dos testes.  

A base de imagens está disponível em http://bit.ly/IFSC-TCC-Moedas, 

para download sob a licença GPL, no qual as pessoas poderão utilizar estas 

imagens, mas sempre referenciando este trabalho.  

 

3.2 Conversão de RGB para escala de cinza 

 O primeiro passo após a aquisição das imagens é a sua conversão para 

a escala de cinza. No qual se tem 256 níveis de cinza na imagem, variando de 

0 (preto) a 255 (branco). 

 

3.3 Suavização 

Foi realizada a suavização da imagem para retirar regiões indesejadas 

das mesmas, para que não houvesse muita mudança nos níveis de cinza entre 

os vizinhos.  

A máscara utilizada tem as dimensões de 3x3 e passa por toda a 

imagem. O filtro utilizado foi o de média, para que houvesse apenas um 

borramento na imagem.  

A figura 22 representa a imagem da moeda de 50 centavos da nova 

família após a realização da conversão RGB para escala de cinza e a 

suavização. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FIFSC-TCC-Moedas&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH08F1DFLbOBDwfewChcEFWFo7E9Q
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Figura 22: Imagem suavizada. 

 

3.4 Limiarização e binarização 

 Para a detecção das bordas foi utilizado o operador Prewitt, no entanto, 

a detecção de bordas não é suficiente, pois devido aos relevos que há na 

moeda o operador encontra pontos falsos de borda na parte interna da moeda, 

que pode ser os contornos dos números ou da escrita presente na moeda. 

 A limiarização é utilizada para identificar os verdadeiros pontos de borda. 

Estes, em sua maioria, tem uma intensidade elevada, comparada com os 

pontos falsos. Sendo assim os pontos verdadeiros vão possuir intensidade 

mais próxima a 255 (branco) e o falsos mais próximos a 0 (preto) (GONZALEZ; 

WOODS, 2009). 

 No final do processamento é criada uma imagem binarizada, 

representada na figura 23, que mostra em sua maioria os verdadeiros pontos 

de borda, mas também alguns pontos falsos, que estão presentes nos 

símbolos que contem na moeda. 
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Figura 23: Imagem binarizada. 

 

3.5 Transformada Hough 

É utilizada a transformada Hough para a detecção de círculos. Com isso 

consegue-se encontrar o centro da moeda e o raio que ela tem. Para esta 

etapa foi utilizada a imagem binarizada. 

É verificado os pontos de borda (x,y) e em cada um destes pontos é 

criado um círculo novo, estes círculos tem variados tamanhos. Em todos os 

círculos criados é contabilizado quantas vezes os pontos se cruzam, o local em 

que os pontos se cruzarão mais vezes é determinado como o centro da moeda. 

A menor moeda é da nova família com o de valor de 10, com raio de 75 

pixels, e a maior moeda é de 25 centavos da também da nova família com raio 

de 97 pixels. Então para conseguir que todas as moedas fossem abrangidas foi 

estipulado o raio entre 70 e 110 pixels, para a realização da transformada 

Hough. 

A transformada Hough utilizada foi implementada por Jory(2011) em seu 

trabalho. 

A figura 24 é representa a moeda de 50 centavos da nova família após 

passar pela transformada Hough. 
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Figura 24: Transformada Hough. 

 

3.6 Conversão da imagem para coordenadas polares 

A conversão da imagem para coordenadas polares foi realizada para que 

não houvesse mais problemas com a rotação da moeda. 

A parte superior da imagem representa o centro da imagem, e fica em 

preto porque no centro há menos pixels do que na parte da borda da imagem, 

a Figura 25 mostra como ficou a imagem da moeda após a conversão.  

 

Figura 25: Imagem com coordenadas polares. 
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3.7 Transformada de Fourier 

A FFT foi utilizada devido a sua invariância a deslocamentos. Uma 

rotação na moeda, ou seja, transformando num descolamento após a 

transformação de coordenadas, é anulada pela transformada de Fourier. 

 

3.8 Rede Neural 

Para a realização dos testes com a rede neural, utilizamos o toolbox 

NPRTOOL presente no MATLAB. 

Foram realizados seis testes utilizando todas as moedas, o que 

diferenciam estes testes são a quantidade de amostras na entrada (100, 400 e 

900) da rede neural que foram adquiridas através da Transformada de Fourier 

e a quantidade de neurônios (10 e 20) na primeira camada, tendo em comum 

em todos os testes os quatro neurônios na camada de saída e quatro 

elementos na saída da rede. E também foi realizado um teste com as duas 

famílias das moedas separadas, com 100 amostras de entrada e 20 neurônios 

na primeira camada. 

Na figura 26 tem a representação da rede neural na toolbox NPRTOOL 

do MATLAB, com 900 amostras entradas, 20 neurônios na camada 

intermediária, 4 neurônios na camada de saída e 4 elementos na saída. 

 

Figura 26: Representação da rede neural no MATLAB. 
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O total de amostras na entrada é dividido em três grupos para realização 

do testes sendo que 70% é utilizado para o treinamento, 15% para a validação 

cruzada cujo o valor do erro é monitorado e os 15% restantes para a realização 

dos testes, no qual o valor do erro é utilizado para avaliar a qualidade da rede. 

Em quase 92% dos testes a simulação foi interrompida, pois chegou ao 

limite de iterações na qual não houve mudanças na variação do erro. 

 

3.9 Testes realizados 

 Como este trabalho é uma continuação do trabalho realizado por Jory 

(2011), não houve a necessidade de realizar testes do tamanho da janela de 

média para suavização da imagem, qual o melhor operador para detecção de 

bordas e o de limiarização. Nos testes de Jory (2011), chegou-se a conclusão 

que o melhor limiar era de 60% de intensidade para aceitação dos pontos de 

borda.  

 

3.9.1 Teste de cor para o fundo da imagem 

O primeiro teste realizado foi para escolher com qual cor a moeda se 

destacaria mais para a realização dos testes posteriores. As cores pré-

selecionadas para o teste foram branco, preto, azul e verde. 

Durante a aquisição das imagens o fundo branco foi descartado, onde 

algumas imagens que ficavam mais claras que as outras, não apresentando 

um padrão. 

No segundo teste, as moedas foram submetidas ao experimento 

realizado por Jory (2011), para verificar com qual fundo conseguiria descobrir 

as moedas pela medida do raio.  

Optou-se pela cor verde como fundo, pois na realização do teste de 

cores esta cor foi a que teve melhor desempenho para o reconhecimento da 
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moeda, com este fundo obteve-se mais de 50% de acertos na medida dos raios 

das moedas. 

 A figura 27 é um exemplo das imagens que foram utilizadas no projeto. 

 

Figura 27: Imagens da moeda escaneada. 

 

3.9.2 Resultados 

No teste da rede neural 90% dos testes foram interrompidos, pois a 

validação obteve o mesmo resultado por seis iterações seguidas.  

No gráfico, da figura 28 é possível observar, que na maioria dos testes 

foi obtido resultados semelhantes, desse modo a linha dos testes percorre um 

caminho semelhante ao de validação, ou seja, apesar do teste ter sido
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interrompido o erro monitorado tem o valor próximo ao valor do erro que é 

usado para avaliar a rede. 

 

Figura 28: Desempenho da rede neural. 

 

Abaixo serão mostradas as tabelas com os resultados adquiridos nos 

testes realizados, os valores nas tabelas são o da média de porcentagem de 

erro encontrado na rede. 

Os testes foram realizados dez vezes com 10 neurônios, e depois com 

estas mesmas entradas foram realizados dez testes com 20 neurônios. 

Lista dos testes realizados: 

1 - Teste com 100 amostras de entrada e com 10 neurônios na camada 

intermediária;  
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2 - Teste com 100 amostras de entrada e com 20 neurônios na camada 

intermediária; 

3 - Teste com 400 amostras de entrada e com 10 neurônios na camada 

intermediária;  

4 - Teste com 400 amostras de entrada e com 20 neurônios na camada 

intermediária; 

5 - Teste com 900 amostras de entrada e com 10 neurônios na camada 

intermediária; 

6 - Teste com 900 amostras de entrada e com 20 neurônios na camada 

intermediária; 

Na tabela 1 temos a porcentagem de erro nos testes realizados com 

todas as moedas. 

 

RESULTADOS DO PROCESSO DE RECONHECIMENTO EM 

PORCENTAGEM DE ERROS 

NÚMERO DO TESTE TREINAMENTO VALIDAÇÃO TESTE 

1 59 59 59 

2 57 62 57 

3 56 57 57 

4 56 56 56 

5 56 56 56 

6 56 56 56 

Tabela 1: % de erros nos testes com todas as moedas. 
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Como podemos ver nestes testes, mesmo variando a quantidade de 

neurônios na rede não há uma diferença significativa na porcentagem do erro 

nos testes realizados, variando entre 56% e 62%. 

7 - Teste realizado apenas com a primeira família das moedas, com 100 

amostras de entradas e 20 neurônios na camada oculta; 

8 - Teste realizado apenas com a segunda família das moedas, com 100 

amostras de entradas e 20 neurônios na camada oculta; 

Na tabela 2 temos a porcentagem de erro nos testes realizados com as 

famílias das moedas separadas. 

 

RESULTADOS DO PROCESSO DE RECONHECIMENTO EM 

PORCENTAGEM DE ERROS 

NÚMERO DO TESTE TREINAMENTO VALIDAÇÃO TESTE 

7 87 86 86 

8 37 37 38 

Tabela 2: % de erro nos testes realizados com as duas famílias separadas. 

 

Com o teste em que as moedas das duas famílias estão separadas, 

pode-se perceber que a porcentagem de erro na primeira família é muito maior 

que com a segunda família. 

 Com este teste a rede tem uma média de erros na primeira família de 

86% na validação e no teste e 87% no treinamento enquanto a segunda família 

a porcentagem de erros no treinamento e na validação é de 37% e no teste de 

38%. 
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4. Conclusões 

 

O sistema apresentado neste trabalho tem a função de reconhecer as 

moedas brasileiras que estão atualmente no mercado. Para isso utilizou-se as 

técnicas de processamento de imagens e a rede neural. 

Todos os objetivos específicos para este trabalho foram cumpridos. 

Neste trabalho foram apresentadas as moedas brasileiras da primeira e 

segunda família que estão em circulação, mostrando suas características e 

história. 

Conseguiu-se descrever a imagem digital e mostrar as técnicas de 

processamento que são utilizadas nas imagens, para que elas possam ser 

utilizadas em aplicações de reconhecimento de padrões. 

 O sistema de reconhecimento de imagens proposto não alcançou um 

desempenho satisfatório com todas as moedas, tendo mais de 52% de erros. 

Na realização do teste com as moedas separadas, pode-se perceber 

que o sistema teve mais dificuldades para reconhecer as moedas da primeira 

família, tendo 87% de erros, pois estas têm características muito semelhantes 

no seu tamanho e forma. Enquanto o teste realizado com a segunda família 

teve um desempenho melhor, conseguindo acertar uma média de 62% das 

moedas, visto que na segunda família as características da moeda são mais 

distintas, pelo seu tamanho e selo. 

As imagens estão disponíveis para download em http://bit.ly/IFSC-TCC-

Moedas para que a comunidade científica possa utilizá-las em futuros 

experimentos. 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FIFSC-TCC-Moedas&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH08F1DFLbOBDwfewChcEFWFo7E9Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FIFSC-TCC-Moedas&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH08F1DFLbOBDwfewChcEFWFo7E9Q
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4.1 Trabalhos Futuros 

Para futuros trabalhos propõe-se que a aquisição das imagens das 

moedas seja realizada, por exemplo, em uma caixa, na qual as moedas são 

simplesmente soltas, sem a preocupação com a rotação da imagem, uma vez 

que este problema foi resolvido. Esta aquisição pode ser realizada fazendo uso 

de uma câmera, visando às alterações na iluminação do cenário, e que seja 

possível fazer o reconhecimento com mais de uma moeda por vez. 

Propõe-se ainda um estudo mais aprofundado sobre as redes neurais, 

avaliar outras técnicas de treinamento, verificar qual o mais compatível para 

este tipo de aplicação, para que possam alcançar melhores resultados. 

Sugere-se a construção de um sistema dinâmico, no qual possa 

adicionar mais moedas, que um dia venham existir em nosso mercado. 

Por fim recomenda-se a construção de um sistema que não faça o 

reconhecimento apenas das moedas brasileiras, mas também de moedas 

estrangeiras, uma vez que o Brasil recebe muitos turistas estrangeiros todos os 

anos. 
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