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RESUMO
MODELO PARA REPRESENTAÇÃO ELETRÔNICA DE CHEQUES

O trabalho descrito nesta dissertação objetiva propor um modelo para a representação
eletrônica de cheques bancários na compensação. Esse modelo tem o objetivo de substituir
a troca física de cheques em papel entre os bancos pela troca eletrônica de imagens
digitalizadas, o que traz economia de custos, agilidade e segurança para o sistema
financeiro nacional. Ele é baseado no modelo Mixed Raster Content (MRC) para a
compressão das imagens em cores ou em tons de cinza. A imagem em branco e preto é
enviada antes, e apenas se necessário os outros planos de imagem do modelo MRC são
enviados, para reconstruir a imagem em cores do cheque. Uma avaliação subjetiva das
imagens de cheque em branco e preto possibilitou a indicação da melhor técnica de
binarização e estudos nos levaram a usar o JPEG2000 para comprimir os planos da
imagem. Além disso, foi proposto uma nova técnica de marca d’água para inserir uma
assinatura digital na imagem do cheque para proteção.
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ABSTRACT
MODEL FOR ELECTRONIC REPRESENTATION OF BANK CHECKS
This thesis proposes a model for the electronic representation of bank checks for
clearing. The goal is the substitution of the paper check exchange between banks by the
electronic transfer of scanned images. That substitution should bring cost savings, agility
and security for the national financial system. The approach is the Mixed Raster Content
(MRC) model for compression of color or gray-scale images. With this model the image is
separated into a binary plane and two color ones. The binary image plane is sent first, and
only if necessary the other MRC image planes are sent to reconstruct the color image of the
check. Careful subjective evaluation was set and performed involving common observers
and experts. They helped to indicate the best binarization technique. Furthermore, PSNR
analysis led to the use of JPEG2000 to compress the MRC image planes. A new
watermarking technique was proposed to embed a digital signature into the check image
for protection.
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INTRODUÇÃO

A substituição de documentos em papel por documentos eletrônicos vem crescendo
bastante nos últimos anos. Com a popularização dos computadores pessoais e das redes de
computadores, incluindo a Internet, o tratamento de documentos em meio eletrônico trouxe
vantagens em agilidade e custo.
O armazenamento de documentos eletrônicos em discos ópticos ou magnéticos traz grande
economia de espaço físico em relação ao armazenamento em papel. Além disso, a
disponibilização da informação é grandemente facilitada por meio das redes de
computadores. Por meio da Internet, por exemplo, um documento pode ser rapidamente
disponibilizado para pessoas em qualquer lugar do mundo. Sistemas informatizados
facilitam ainda o arquivamento, indexação e localização de dados contidos em documentos
eletrônicos.
Mas para que seja viável a substituição dos documentos em papel por documentos
eletrônicos, é necessário o seu armazenamento em formatos apropriados. Documentos
gerados eletronicamente são geralmente armazenados em formatos eficientes do ponto de
vista da economia de recursos computacionais. Já documentos em papel convertidos para o
meio eletrônico necessitam de um processamento adequado, ou a imagem gerada pode
exigir um grande dispêndio de recursos computacionais para seu armazenamento e
transferência.
1.1

REPRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS EM MEIO ELETRÔNICO

Um documento em papel é representado em meio eletrônico por uma imagem digital. Uma
imagem digital é formada por um conjunto de pontos, chamados de pixels. Cada pixel
possui a informação de cor de um determinado ponto no documento. O número de pixels
de uma imagem digital depende do tamanho do documento digitalizado e da resolução
utilizada. Quanto maior a resolução, mais fiel é a representação, e maior é o número de
pixels na imagem. A escolha da resolução adequada depende do tipo de documento e da
aplicação em que a imagem será utilizada. A representação de um cheque bancário como o
da Figura 1.1 tem uma resolução adequada em torno de 200 dots per inch (dpi), ou seja,
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200 pontos por polegada. Quanto maior a resolução de uma imagem digital, maior o
espaço em memória1 ocupado por ela, pois mais pixels devem ser representados.

Figura 1.1 - Representação de um cheque por uma imagem digital com resolução de 200 dpi.

Outro fator que afeta o espaço em memória ocupado por uma imagem digital é o número
de cores que cada pixel pode representar. Uma imagem digital que possui apenas duas
cores, branco e preto, tem uma representação de apenas 1 bit por pixel (bpp). Uma imagem
em tons de cinza, onde cada ponto pode ser representado por um de 256 tons de cinza,
onde o branco é o tom mais claro e o preto é o tom mais escuro, é representado por 8 bpp.
Imagens coloridas onde cada pixel pode ter uma de 16 milhões de cores são representadas
por 24 bpp.
O número de bits necessários para representar cada pixel da imagem pode ser reduzido
utilizando-se de técnicas de compressão de imagens, que procuram retirar a redundância
encontrada na imagem. Exemplos de técnicas de compressão são JPEG [24], LZW [25],
G4 [27] e JBIG [28]. Cada técnica é mais adequada para um tipo de imagem. Imagens que
consistem basicamente em figuras ou representação do mundo real, como fotos digitais,
são bem representadas com algoritmos de compressão com perdas como o JPEG. Já

1

Espaço em memória é o número de bytes necessários para o armazenamento de um arquivo. Quanto maior o

espaço ocupado, maior é o custo do armazenamento do arquivo.
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imagens que consistem basicamente em texto são em geral melhor representadas com
algoritmos de compressão sem perdas, como o LZW ou JBIG.
Para a maioria dos documentos, uma representação em imagem bitonal em branco e preto é
suficiente. A compressão de uma imagem em branco e preto com sistemas de compressão
adequados como o JBIG ou o G4 garante grande eficiência no uso de recursos
computacionais. Existem técnicas para a conversão de uma imagem em cores ou tons de
cinza para uma imagem bitonal em branco e preto. Essa conversão é conhecida como
binarização, e consiste basicamente em se utilizar o preto para o texto e o branco para o
fundo da imagem de um documento. Técnicas de binarização diferentes são mais
aplicáveis a tipos diferentes de documentos.
Para documentos que precisam ser representados com imagem em cores ou tons de cinza, é
necessário utilizar sistemas de compressão adequados para que seja menor o custo com
armazenamento e transferência dos dados. Algoritmos de compressão eficientes para
armazenamento de fotos e outras imagens sem texto, como o JPEG, não são tão eficazes na
compressão de documentos com texto, gráficos e figuras misturados.
A representação de um documento por uma imagem digital passa então por algumas
escolhas que dependem do tipo de documento a ser digitalizado. A resolução utilizada, o
número de cores, a técnica de binarização se a representação for em branco e preto, e a
técnica de compressão são algumas delas. Um último aspecto deve ser observado par uma
fiel representação de um documento em meio eletrônico: a proteção da imagem. Como
uma imagem digital pode ser facilmente adulterada, é necessária a escolha de técnicas
adequadas de criptografia para garantir a autenticidade e integridade da imagem.
1.2

DESAFIO: REPRESENTAÇÃO ELETRÔNICA DE CHEQUES BANCÁRIOS

Esse trabalho estuda a melhor forma de se representar eletronicamente um tipo específico
de documento: o cheque bancário. A substituição do cheque em papel por uma imagem
digital pode ser utilizado em duas aplicações principais: no trâmite interno dos cheques de
um banco e na compensação de cheques.
No primeiro caso, o banco digitaliza apenas os cheques utilizados por seus correntistas.
Dessa forma pode otimizar facilmente técnicas de binarização e compressão das imagens.
3

Além disso, pode utilizar mecanismos internos de segurança para proteger as imagens dos
cheques contra alteração e fraude.
A segunda aplicação seria a truncagem de cheques na compensação. A truncagem significa
que o cheque em papel não seguiria seu trâmite completo, e sim seria truncado em certo
ponto. Por exemplo, o banco onde o cheque foi depositado, chamado de banco depositário,
poderia enviar, em vez dos cheques em papel, apenas as imagens digitalizadas dos cheques
aos bancos onde estão localizadas as contas, chamados de bancos pagadores.
Essa aplicação traz economia de custos a todo o sistema financeiro, pois reduz os custos
com o transporte dos cheques em papel para as câmaras de compensação. Mas a truncagem
dos cheques possui alguns pré-requisitos. A princípio existe o requisito legal. Devem ser
criadas leis que permitam aos bancos substituir o cheque em papel pela imagem em meio
eletrônico. O outro requisito é o técnico, onde padrões devem ser definidos e respeitados
para a troca das imagens de cheques.
A representação eletrônica de cheques para a truncagem traz alguns desafios adicionais.
Como um banco poderá digitalizar os cheques de vários bancos diferentes, é necessário
encontrar técnicas de binarização e compressão das imagens que sejam eficientes para um
grande conjunto de cheques diferentes. Além disso, a proteção do cheque deve ser feita
com padrões aceitos por todo o sistema financeiro.
No restante deste capítulo, é apresentado como é feita hoje a compensação de cheques no
Brasil. Também é discutida a truncagem de cheques em três países: Estados Unidos,
França e Espanha, bem como mostramos o que falta para a modernização do sistema de
compensação de cheques no Brasil.
1.3

COMPENSAÇÃO DE CHEQUES NO BRASIL

O cheque é uma ordem de pagamento a vista, devendo ser pago no momento de sua
apresentação ao banco sacado, descontando-se o valor do seu saldo em depósito.
A Centralizadora da Compensação de Cheques e Outros Papéis (Compe) [1] é parte
integrante do sistema de liquidação do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB). Ela é
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responsável pela liquidação das obrigações interbancárias relacionadas principalmente com
cheques, documentos de crédito e bloquetos de cobrança.
O sistema é composto por uma câmara nacional, quinze câmaras regionais e dez câmaras
locais. O Banco do Brasil S.A., operador da Compe, fornece o espaço físico e o apoio
logístico necessários ao seu funcionamento, seja para a troca física de documentos, nas
situações em que isso acontece, seja para a compensação eletrônica de todas as obrigações.
Os cheques são sempre convertidos para registros eletrônicos. No processo de conversão, a
leitura dos dados é feita de forma automática pelo método de reconhecimento de caracteres
com tinta magnética (Magnetic Ink Character Recognition, MICR).
No próprio dia do acolhimento, os participantes transmitem para os centros de
processamento da Compe os arquivos eletrônicos contemplando os cheques acima do valor
referencial. Estes cheques são denominados "cheques acima", e são fisicamente trocados
nas câmaras de compensação em sessão noturna realizada no mesmo dia. Os cheques
abaixo do valor referencial, denominados "cheques abaixo", são transmitidos para os
centros de processamento na manhã do dia seguinte, com troca física em sessão diurna
realizada naquele dia.
Em cada sessão de compensação, apura-se um resultado multilateral único2, de âmbito
nacional, para cada participante. Tomando-se como base a data de acolhimento do
documento que dá origem à obrigação, a liquidação interbancária na Compe é feita, por
intermédio do Sistema de Transferência de Reservas - STR, nas contas Reservas Bancárias
mantidas no Banco Central do Brasil, em D+1, ou seja, no dia seguinte à data de
acolhimento.
Nas contas dos clientes, tomando-se como data-base a de acolhimento do documento, os
lançamentos são normalmente feitos:

2

Resultado multilateral único significa que é calculado quanto cada banco terá que transferir para todos os

outros, e quanto cada banco deverá receber de todos os outros. Dessa forma, cada par de bancos terá um
montante de dinheiro único a ser transferido de um dos bancos para o outro.
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•

a crédito (liberação efetiva dos recursos): no caso de "cheque acima", na noite de
D+1; e no caso de "cheque abaixo", na noite de D+2;

•

a débito: no caso de "cheque acima", ao final de D ;e no caso de "cheque abaixo",
na noite de D+1.

Em 18 de abril de 2002, o Banco Central do Brasil publicou a circular 3.118 [2] que
autoriza os bancos a utilizarem a truncagem de cheques, por meio de acordos bilaterais,
não necessitando a troca do cheque em papel na COMPE. Apesar disso, todos os cheques
em papel ainda são trocados pelos bancos.
A partir de fevereiro de 2005, a COMPE teve seu risco sistêmico reduzido, quando o
Banco Central do Brasil definiu que cheques acima de R$ 250.000,00 reais não serão mais
compensados pela COMPE, de acordo com a circular 3.254 [3].
1.4
1.4.1

TRUNCAGEM DE CHEQUES NO MUNDO
Truncagem de cheques nos Estados Unidos

Em 28 de outubro de 2004 entrou em vigor nos Estados Unidos a lei conhecida como
Check Clearing for the 21st Century Act (Check 21) [5]. Esta lei tem como objetivo
incentivar a truncagem de cheques no país, aumentando assim a eficiência do sistema de
pagamentos. Para isso, ela reduz alguns impedimentos legais à truncagem de cheques,
criando a figura do cheque substituto. Isso permite aos bancos truncarem o cheque original,
processar as informações do cheque eletronicamente, e enviar o cheque substituto aos
bancos que querem receber cheques em papel.
O cheque substituto, legalmente equivalente ao cheque original, é uma cópia impressa da
imagem digitalizada a partir do cheque original, junto com campos que identificam: a
instituição que truncou o cheque; a instituição que criou o cheque substituto e a data da
criação; um aviso informando que se trata de uma cópia legal do cheque original; a
reimpressão da linha MICR do cheque original precedida de um identificador de cheque
substituto; e uma área opcional para funcionalidades de segurança.
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As Figuras 1.2 e 1.3 mostram um exemplo de cheque substituto, também chamado de
Image Replacement Document (IRD).

Figura 1.2 - Frente de cheque substituto.

Figura 1.3 - Verso de cheque substituto.

1.4.2

Truncagem de cheques na França

Na França, a partir de Julho de 2002, o Système Interbancaire de Télécompensation (SIT)
se tornou o único sistema de compensação interbancária para o sistema de pagamentos de
pequenos valores [6]. Os cheques foram incluídos no SIT em Junho de 2002, com a
inclusão da troca de cheques truncados (EIC: Echange d’Images-Chèques).
O SIT é um sistema de compensação totalmente eletrônico que consiste em uma rede de
computadores, com estações localizadas em cada participante, direto ou indireto. O SIT
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provê uma conversação multilateral, processando transações eletrônicas entre os
participantes. O SIT utiliza padrões de mensagem proprietários.
Todos os cheques em Euro são, desde 2002, truncados e transferidos por meio do SIT,
resultando em uma melhora no processamento de cheques. A troca de cheques truncados
foi o último passo na modernização dos instrumentos de pagamentos na França. O objetivo
principal da truncagem é a redução nos custos de processamento para bancos e clientes,
por meio da simplificação do processo e redução do tempo de compensação. São trocados
fisicamente apenas cheques com valor acima de 5.000 Euros, cheques não padronizados ou
considerados suspeitos pelo banco sacado, além de outros escolhidos aleatoriamente.
1.4.3

Truncagem de cheques na Espanha

Na Espanha, existe um sistema nacional de compensação eletrônica, chamado Sistema
Nacional de Compensación Electrónica (SNCE). Esse é um sistema descentralizado
baseado em trocas bilaterais de informação, através de uma rede de comunicação privada.
As informações resultantes das transações bilaterais são enviadas diariamente para o Banco
de España, que é o banco central espanhol, onde são liquidadas no Servicio de Liquidación
del Banco de España (SLBE) na manhã seguinte à troca [7].
A truncagem é legalizada na Espanha desde 1985. As instituições financeiras que desejam
participar da truncagem assinam um acordo. Em 2003 99,5% das transações (não só
cheques) foram compensadas sem troca física de documentos. No caso de cheques, 98%
são truncados, com os documentos originais ficando com o banco que trunca o cheque.
A norma SNCE-005 especifica a troca eletrônica de cheques. Até um determinado limite, o
banco onde o cheque foi depositado envia apenas as informações sobre o cheque, sem
imagem ou cheque em papel. Depois desse valor até um segundo limite, é enviada a
imagem digitalizada. Acima do segundo limite, é necessário enviar o cheque em papel.
Os originais, no caso dos cheques não enviados, devem permanecer no banco que truncou
o cheque. A transmissão é por conexão direta. Os meios lógicos são definidos pela norma
SNCE-001. É utilizada criptografia de acordo com a norma SNCE-002.
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1.5

O

QUE

FALTA

PARA

A

MODERNIZAÇÃO

DO

SISTEMA

DE

COMPENSAÇÃO DE CHEQUES BANCÁRIOS BRASILEIRO
A utilização de imagens de cheques em vez de cheque em papel traz economia de custos
para os bancos e o sistema financeiro geral de um país. A truncagem multilateral de
cheques acelera o processo de compensação, pode reduzir as fraudes e reduz custos com o
transporte e a logística de troca de cheques em papel. A truncagem com transferência da
imagem do cheque já é utilizada em alguns países, como Estados Unidos, França e
Espanha, o que demonstra que é viável e que há vantagens em sua utilização em sistemas
financeiros modernos.
A compensação de cheques no Brasil já é feita eletronicamente por meio de registros
eletrônicos enviados diariamente à Compe com as informações sobre os cheques. Mas a
troca de todos os cheques em papel ainda é feita nas câmaras de compensação. A
modernização do sistema de compensação de cheques brasileiro passa por uma
substituição da troca de cheques em papel pela troca de imagens, reduzindo os custos com
o transporte e acelerando o processo. Para isso, é necessário definir uma forma
padronizada e eficiente de representação dos cheques bancários brasileiros por imagens
digitais. As Figuras 1.4 e 1.5 mostram a compensação no Brasil como é feita hoje e a como
seria a compensação se fosse utilizada a truncagem de cheques.
1.6

CONTRIBUIÇÕES

Como principais contribuições desse trabalho, vale destacar: um modelo para a
transferência de imagens de cheques entre bancos; uma comparação entre técnicas de
binarização aplicadas a uma base de cheques brasileiros, onde a classificação se baseou no
aspecto visual das imagens binarizadas, e a análise foi feita por 20 observadores leigos e 3
especialistas na área de conferência de cheques; estudo da aplicação do modelo Mixed
Raster Content (MRC) em imagens de cheques digitalizadas, com recomendações para a
solução do problema do halo que ocorre em volta do texto devido às bordas suaves;
utilização eficiente de um único compressor (JPEG2000) para as 3 camadas do modelo
MRC; e um novo algoritmo de seleção de pixels com baixa importância visual para a
inserção de marca d’água em imagens em branco e preto.
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Banco 1

COMPE
Transmissão lógica de arquivos
com os dados dos cheques

Banco 2
Transmissão lógica de arquivos
com os dados dos cheques

Envio e recebimento de cheques em papel

Figura 1.4 - Compensação no Brasil hoje: todos os cheques em papel são trocados fisicamente nas câmaras
de compensação.

Banco 1

COMPE
Transmissão lógica de arquivos
com os dados dos cheques

Banco 2
Transmissão lógica de arquivos
com os dados dos cheques

Transmissão lógica das imagens de cheques

Figura 1.5 - Compensação com truncagem: a troca física dos cheques em papel é substituída pela transmissão
lógica das imagens de cheques.
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2

MODELO PARA COMPENSAÇÃO DE CHEQUES BANCÁRIOS
UTILIZANDO IMAGENS DIGITALIZADAS

A substituição da troca física de cheques em papel na compensação pela troca eletrônica
das imagens digitalizadas reduz custos, acelera o processo de compensação e pode
diminuir as fraudes. Porém, para que isso seja possível, é necessário definir uma infraestrutura de comunicação digital entre as instituições participantes na compensação, além
de padrões para a digitalização dos cheques bancários.
Um caso de sucesso na utilização de meio eletrônico para otimizar processos no âmbito do
Sistema Financeiro Nacional é o novo Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB). Nesse
sistema é utilizada uma rede conhecida como Rede do Sistema Financeiro Nacional
(RSFN) [4], que suporta o tráfego de mensagens entre as instituições financeiras titulares
de conta Reservas Bancárias, as câmaras e os prestadores de serviços de compensação e de
liquidação, a Secretaria do Tesouro Nacional - STN e o Banco Central do Brasil. A RSFN
é uma rede privada, e utiliza o protocolo TCP/IP para a comunicação entre os participantes.
Existem padrões definidos para a troca de mensagens, e para a cifragem e assinatura digital
dessas mensagens.
A compensação de cheques com utilização de imagens digitalizadas é uma aplicação que
pode aproveitar a infra-estrutura já existente para a troca de mensagens entre instituições
financeiras. Para isso, basta a definição de novas mensagens que contemplem as
necessidades dessa aplicação.
2.1

O SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO

O SPB é um conjunto de sistemas informatizados utilizados para pagamentos e
transferência de fundos entre os diversos agentes econômicos. Esses sistemas permitem
que as transferências interbancárias no Brasil sejam liquidadas em tempo real, em caráter
irrevogável. Isso provoca redução dos riscos de liquidação nas operações interbancárias, o
que reduz o risco sistêmico, que é o risco de que a quebra de um banco provoque a quebra
em cadeia de outros bancos.
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Para que isso fosse possível, foram definidos padrões para a infra-estrutura de rede que
interliga as instituições financeiras e Banco Central do Brasil, para as mensagens trocadas
entre elas, e para a segurança eletrônica na troca dessas mensagens.
A infra-estrutura utilizada é a RSFN. Essa rede é baseada no protocolo TCP/IP, e utiliza
uma faixa de IPs válidos na Internet, mas no momento essa rede não está integrada à
Internet, e o acesso a esses endereços só é possível a instituições que fazem parte do SPB e
estão conectadas à RSFN. Do ponto de vista operacional, a RSFN é formada por duas
redes de telecomunicação independentes. Cada participante do SPB deve ser usuário das
duas redes, para que não perca a comunicação mesmo que uma delas falhe. No momento,
as duas redes de telecomunicação são providas pela AT&T e por um consórcio da
Embratel com a RTM.
As mensagens utilizadas para a troca de informações e transferência de recursos entre
instituições financeiras e o Banco Central do Brasil utilizam o padrão eXtensive Markup
Language (XML). Todos os tipos de mensagem necessários para cumprir as diversas
finalidades do negócio são definidos pelo Grupo Técnico de Mensagens do SPB, com
representantes do Banco Central, Federação Brasileira das Associações de Bancos
(Febraban), Associação Brasileira de Bancos (ABBC), Associação Brasileira de Bancos
Internacionais (ABBI), Associação Brasileira de Bancos Estaduais e Regionais (Asbace),
Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia (CBLC), Câmara de Custódia e
Liquidação (Cetip), Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F), Câmara Interbancária de
Pagamentos (CIP) e Tecnologia Bancária S/A (TECBAN). A troca de mensagens é feita
por meio de software proprietário da IBM chamado MQSeries, que possui versão para
quase todas as plataformas do mercado.
A segurança na troca de mensagens é garantida pelas aplicações, utilizando padrões
abertos. Atualmente, as mensagens são assinadas digitalmente utilizando certificados
digitais com chaves RSA de 1024 bits, e, quando necessário, as mensagens são cifradas
utilizando chave simétrica Triple-DES. Essa chave simétrica é cifrada também com a
utilização de certificados digitais com chaves RSA de 1024 bits.
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2.2

UTILIZAÇÃO DO SPB PARA A TRANSFERÊNCIA DE IMAGENS DE
CHEQUES

Para que seja possível a utilização do SPB para a transferência de imagens de cheques
entre instituições financeiras, em substituição à troca do cheque em papel, é necessário que
sejam estabelecidos padrões para as imagens a serem transferidas. Após isso, o Grupo
Técnico de Mensagens do SPB deve definir um conjunto de mensagens que possibilite a
troca de imagens com confiabilidade.
A definição de padrões para as imagens digitalizadas de cheques deve garantir a economia
de recursos computacionais e a segurança contra fraudes. Uma imagem com a frente e o
verso de um cheque em cores de alta resolução (200 dpi) ocupa quase 5 MB sem
compressão. Utilizando algoritmos de compressão com perdas, como o JPEG, é possível
obter uma imagem de cheque em cores com boa legibilidade com menos de 200 KB. Se a
imagem é em tons de cinza, pode ser representada fielmente com cerca de 70 KB.
Mas arquivos de 70 KB ou 200 KB por imagem de cheque podem se tornar extremamente
grandes, se o volume de cheques transferidos for alto. Uma solução para isso é utilizar
imagens em branco e preto, que não mantêm as figuras do fundo do cheque, mas mantém
todas as informações necessárias. Uma imagem de cheque em branco e preto de alta
resolução, comprimida com algoritmos adequados como o TIFF G4 e o JBIG, ocupa em
geral menos de 15 KB. As Figuras 2.1 a 2.4 mostram exemplos de representação da frente
de um cheque.
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Figura 2.1 - Imagem de cheque em cores sem compressão, com resolução de 200 dpi.

Figura 2.2 - Imagem de cheque em cores comprimida com JPEG, com taxa de compressão 15:1.
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Figura 2.3 - Imagem de cheque em tons de cinza comprimida com JPEG, com taxa de compressão 15:1.

Figura 2.4 - Imagem de cheque em branco e preto.

A conversão de uma imagem de cheque colorida ou em tons de cinza para uma imagem
bitonal em branco e preto deve ser feita com cuidado, para que somente as informações
importantes sejam representadas em preto. Na literatura, existem diversos métodos de
binarização, que é a conversão de uma imagem qualquer para uma imagem em branco e
preto. É necessário que seja escolhido um método adequado para as imagens de cheques,
ou pode ocorrer de parte do fundo ser considerado como texto, o que dificulta a
compressão da imagem. Exemplos de uma binarização inadequada e de uma binarização
adequada podem ser vistas nas Figuras 2.5 e 2.6.
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Figura 2.5 - Binarização de imagem de frente de cheque feita inadequadamente.

Figura 2.6 - Binarização de imagem de frente de cheque feita adequadamente.

Apesar do formato em branco e preto ser o mais adequado para a transferência de cheques
por causa da economia de recursos computacionais, pode ser necessário em alguns casos
que a imagem em cores ou em tons de cinza seja solicitada pelo banco que recebeu as
imagens de cheque. Isso pode ser preciso, por exemplo, se a imagem bitonal não está
legível. Nesse caso, o banco que enviou as imagens deve enviar a imagem de cheque em
cores ou em tons de cinza em um formato que também economize recursos
computacionais.
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Uma alternativa à compressão das imagens diretamente com um algoritmo como o JPEG é
a separação da imagem em 3 camadas, segundo um modelo conhecido como Mixed Raster
Content (MRC). Uma camada é a imagem em branco e preto, que contém a informação do
que é texto e do que é fundo da imagem. Outra camada seria apenas o fundo da imagem, e
a terceira camada seriam as cores do texto. Esse modelo permite que cada uma das
camadas seja comprimida com o algoritmo mais adequado, o que faz com que imagem
final tenha seu espaço ocupado reduzido sem a perda de informações importantes. As
Figuras 2.7 a 2.10 mostram uma imagem da frente de um cheque e as respectivas camadas
do modelo MRC.

Figura 2.7 - Imagem de frente do cheque em tons de cinza.

Figura 2.8 - Primeira camada do modelo MRC: indica o que é o texto e o que o fundo do cheque.
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Figura 2.9 - Segunda camada do modelo MRC: fundo da imagem.

Figura 2.10 - Terceira camada do modelo MRC: cores do texto.

Esse modelo ainda traz uma seguinte vantagem: como o banco já recebeu a imagem do
cheque em branco e preto, só é necessário o envio das outras duas camadas
correspondentes ao fundo da imagem e às cores do texto, o que traz uma economia de
recursos ainda maior.
Um terceiro aspecto importante a ser observado é a segurança contra fraudes. Para que não
seja necessário o envio de uma mensagem assinada para cada imagem de cheque a ser
enviada, e se possa enviar apenas uma mensagem com o conjunto dos cheques de um dia,
cada imagem de cheque deve ser assinada individualmente. Isso permite que possa se
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comprovar a integridade e autenticidade de cada uma das imagens de cheque
separadamente.
O banco ou instituição que digitalizou as imagens deve então criar uma assinatura digital
para cada imagem de cheque, e inserir essa assinatura no arquivo de imagem. Alguns
formatos de arquivo já possuem campos específicos para a inserção de assinatura digital.
Porém, para que a assinatura digital se conserve independente do formato em que a
imagem está armazenada, é recomendável se inserir a assinatura digital na própria imagem.
Existem métodos conhecidos como marca d’água que permitem que a assinatura digital
seja inserida na imagem, sem que ela seja afetada visualmente. A Figura 2.11 mostra a
imagem da Figura 2.8 após inserção da assinatura digital, onde se pode observar que um
método de marca d’água adequado não altera a imagem visualmente.

Figura 2.11 - Imagem de frente de cheque após inserção de assinatura digital, sem alteração visual
perceptível.

Alguns tipos novos de mensagem devem ser definidos pelo Grupo Técnico de Mensagens
do SPB para que seja possível a transferência das imagens de cheques. O primeiro tipo
seria uma mensagem que conteria os cheques de um determinado banco que foram
depositados no dia em um outro banco. Essa mensagem seria enviada do banco depositário
para o banco pagador, e substituiria a troca física de cheque em papel nas câmaras de
compensação.
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Uma segunda mensagem seria a solicitação das outras camadas (fundo da imagem e cores
do texto) de determinados cheques, para casos em que a imagem em cores ou em tons de
cinza seja necessária. Uma terceira seria para indicar ilegibilidade em imagens por erros de
digitalização. Possivelmente esses cheques teriam que ser redigitalizados. Uma quarta
mensagem a ser definida é para o retorno de cheques sem fundo.
2.3

MODELO PROPOSTO

A infra-estrutura do SPB é adequada para a transferência de imagens de cheques em
substituição à troca física de cheques na compensação. Mas para isso, além de serem
definidas novas mensagens, é necessário estabelecer padrões para a digitalização dos
cheques.
A utilização de imagens em branco e preto é essencial para a economia de recursos
computacionais, sem a perda de legibilidade. Se o banco necessitar da imagem em cores ou
em tons de cinza, um modelo adequado para a transferência dessas imagens é o MRC, que
divide a imagem em 3 camadas para otimizar a compressão. Além disso, para que se possa
garantir a integridade e autenticidade de cada imagem, é necessário assinar digitalmente
cada uma, armazenando a assinatura preferencialmente na própria imagem, para manter a
independência de formato de arquivo.
Dessa forma, será possível substituir a troca de cheque em papel pela transferência
eletrônica de imagens, trazendo economia de custos e agilidade para o sistema financeiro.
As Figuras 2.12 e 2.13 mostram o modelo proposto para a modernização da compensação
de cheques no Sistema de Pagamentos Brasileiro.

Banco depositário

Mensagem com imagens em branco e preto de cheques depositados no dia

Banco pagador

Solicitação de imagens em cores ou em tons de cinza

Envio das imagens com o fundo e com cores do texto dos cheques solicitados

Figura 2.12 - Mensagens a serem trocadas entre os bancos depositário e pagador de acordo com o método
proposto.
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MRC

Imagem em tons de cinza
Binarização da imagem

Imagem com fundo do cheque

Imagem com cores do texto

Imagem em branco e preto
Assinatura da imagem

Envio das outras camadas do
modelo MRC, quando
solicitado
Imagem assinada digitalmente

RSFN
Envio das imagens em branco e preto

Figura 2.13 - Processamento da imagem do cheque de acordo com o método proposto: A imagem original é
binarizada e assinada antes de sua transferência por meio da Rede do Sistema Financeiro Nacional. Além
disso, são geradas as camadas do modelo MRC (fundo do cheque e cores do texto), para o caso da imagem
completa ser solicitada.
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3

BINARIZAÇÃO DE CHEQUES

Documentos digitalizados podem, muitas vezes, ser representados por uma imagem bitonal
em branco e preto. Essa representação traz grande economia de recursos em relação à
representação em cores ou em tons de cinza, pois cada pixel é representado por apenas 1
bit. Além disso, existem algoritmos de compressão que apresentam grande eficiência no
tratamento de imagens bitonais.
A binarização consiste em se transformar uma imagem, em cores ou em tons de cinza, em
uma imagem bitonal, em branco e preto. Existem diversas técnicas de binarização, e todas
elas consistem em separar os objetos (texto, gráficos) do fundo de uma imagem. Para cada
aplicação e tipo de imagem, existem técnicas de binarização mais adequadas. Uma técnica
eficiente para a binarização de imagens de cheques é a limiarização.
3.1

LIMIARIZAÇÃO

Em algumas aplicações de processamento de imagens, os níveis de cinza dos pixels que
pertencem aos objetos (texto e gráficos) são relativamente distantes dos níveis de cinza do
fundo da imagem. Esse é o caso das imagens de cheques. Nesses casos, a limiarização é
uma maneira simples e eficiente de se binarizar a imagem. Quando for possível a utilização
de limiarização, este método deve ser escolhido em lugar dos outros métodos de
binarização por causa de sua simplicidade e eficiência [14].
Na limiarização, a primeira etapa é converter a imagem em cores para uma representação
em tons de cinza. É encontrado então um valor de nível de cinza t considerado como o
limiar. Pixels com valor de nível de cinza menor que t são considerados como objeto e
pixels com valor de nível de cinza maior que t são considerados fundo da imagem. Ou seja,
os pixels de uma imagem bitonal resultante {y(i,j)} são calculados como
y (i, j ) = u (t − x(i, j ) − 1)

(3.1)

onde t é o limiar, u(k) é a função degrau discreta (u(k)=1 se k ≥ 0 e u(k)=0 se k < 0), e
{x(i,j)} corresponde à imagem em tons de cinza.
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Para se utilizar técnicas de limiarização na binarização da imagem de um cheque, a escolha
do limiar torna-se crítica. A escolha errada de um limar pode tornar a imagem ilégivel e
sem utilidade.
As técnicas de limiarização podem ser divididas em “globais” e “locais”. Uma técnica
global encontra um único limiar para a imagem inteira, enquanto uma técnica local
encontra diversos limiares, de acordo com as características da vizinhança de um
determinado ponto na imagem.
Técnicas de limiarização globais têm a vantagem de exigir menos processamento para o
cálculo do limiar, e costumam apresentar bons resultados quando o nível de cinza do texto
e do fundo da imagem tem boa distinção em toda a imagem. As técnicas de limiarização
locais têm mais sucesso em imagens com grande variação de níveis de cinza do texto e do
fundo da imagem de acordo com a região. O problema dessas técnicas é que, em regiões da
imagem onde todos os pixels fazem parte do fundo, elas costumam fazer uma separação
entre a parte mais escura e mais clara do fundo, considerando parte do fundo da imagem
como texto.
Para que as técnicas de limiarização tenham sucesso na separação do texto e do fundo da
imagem, pode ser necessária a utilização de técnicas de pré-processamento da imagem em
tons de cinza, e de pós-processamento da imagem já binarizada.
3.2
3.2.1

MÉTODOS DE LIMIARIZAÇÃO POPULARES
Método de limiarização global de Otsu

O método de Otsu [17] é ainda hoje um dos métodos de limiarização mais referenciados. O
limiar t da equação 3.1 é obtido dividindo os pixels da imagem em duas classes C0 e C1, e
minimizando a soma ponderada das variâncias intra-classe, ou maximizando a variância
inter-classe. Este método costuma ter resultados satisfatórios quando as classes possuem
números de pixels próximos.
A primeira etapa para se encontrar o limiar t de Otsu é calcular o histograma h(g) da
imagem. Para cada nível de cinza g, tal que 0 ≤ g ≤ 255, h(g) corresponde ao número de
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pixels na imagem que têm esse valor g. Após isso é calculada a distribuição de
probabilidade p(g), como
p( g ) =

h( g )
N

(3.2)

onde N é o número total de pixels na imagem. A distribuição de probabilidade p(g)
representa a probabilidade de cada nível de cinza g. A função de probabilidade acumulada
w(g) é calculada como
g

w( g ) = ∑ p (i )

(3.3)

i =0

e representa a probabilidade de um pixel ter um valor de nível de cinza menor ou igual a g.
Também é necessário o cálculo da média até o nível de cinza g, m(g), como
g

m( g ) = ∑ i ⋅ p (i ) .

(3.4)

i =0

Para cada valor de nível de cinza g, é calculada a variância inter-classe, σ2(g), com a
seguinte fórmula:
σ 2 (g) =

[m(255) ⋅ w( g ) − m( g )] 2
.
[ w( g ) ⋅ (1 − w( g ))]

(3.5)

O valor do limiar t é escolhido como sendo o nível de cinza g que resulte na máxima
variância inter-classe σ2(g), ou seja
t → Maxt∈[ 0, 255]σ 2 (t ) .
3.2.2

(3.6)

Método de limiarização local de Niblack

Nesse método [18] o limiar local é baseado na média e desvio padrão dos pixels próximos.
O limar t de cada pixel é calculado como
t(i,j) = m(i,j) + kσ(i,j)
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(3.7)

onde m(i,j) e σ(i,j) são a média e desvio padrão dos valores de nível de cinza em uma
janela de tamanho bxb em torno do pixel i,j, e k é uma constante. Valores considerados
satisfatórios para b e k são b=15 e k=-0,2 [16].
3.2.3

Método de limiarização local de Eikvil et al

Nesse método [20], pixels em uma janela de tamanho bxb são classificados baseado na
divisão dos pixels em duas classes dentro de uma janela concêntrica e maior BxB. Para os
pixels que fazem parte da janela de tamanho BxB, é calculado o limiar t de Otsu. Se as
médias das duas classes, m1 e m2 tiverem valores mais distantes que uma constante k
definida, os pixels que fazem parte da janela bxb são classificados utilizando o limiar t.
Senão, todos os pixels da janela bxb são considerados como de uma única classe, de acordo
com as médias das classes anteriores.
Valores considerados satisfatórios para b, B e k são b=3, B=15 e k=15 [16].
3.2.4

Método de limiarização local de Bernsen

O Método de Bernsen [21] utiliza como limiar t a média entre o maior e o menor nível de
cinza na janela de tamanho bxb:
t (i, j ) =

max i , j∈bxb x(i, j ) + min i , j∈bxb x(i, j )
2

.

(3.8)

Se o contraste c(i,j) calculado como
c(i, j ) = max i , j∈bxb x(i, j ) − min i , j∈bxb x(i, j )

(3.9)

for menor que uma constante k definida, os pixels da janela são considerados como sendo
todos de uma mesma classe.
Valores considerados satisfatórios para b e k são b=15 e k=15 [16] ou b=31 e k=15 [14].
3.2.5

Método de limiarização local de White

Nesse método [22] o valor de nível de cinza de cada pixel é comparado com a média dos
valores em uma janela com aproximadamente o tamanho de um caractere. Se o pixel for
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significantemente mais escuro que a média, é considerado caractere. Se não, é considerado
fundo da imagem. Como parâmetros, temos o tamanho da janela b e uma constante A.
Se a média dos valores dentro da janela for menor que o valor do pixel multiplicado pela
constante A, o pixel é considerado como sendo objeto. Senão, é considerado fundo da
imagem. Valores satisfatórios para A e b são A=2 e b=15 [14].
3.2.6

Método de limiarização local de Sauvola

O método de Sauvola [19] possui algoritmos de limiarização separados para regiões com
texto e com figuras. Para regiões com figuras, propôs um módulo de decisão baseado em
lógica fuzzy. Para regiões com texto, foi proposta uma variação do método de Niblack,
onde os limiares t(i,j) para cada pixel são calculados como

 σ (i, j ) 
t (i, j ) = m(i, j ) + 1 + A
− 1
 B



(3.10)

onde m(i,j) e σ(i,j) são a média e o desvio padrão dos níveis de cinza dos pixels em torno
do pixel i,j em um janela bxb, e A e B são constantes.
Valores considerados satisfatórios para as constantes A e B são A=0,5 e B=128 [19].
3.3

COMPARAÇÃO ENTRE MÉTODOS

Em [16] foram avaliados 11 métodos de limiarização locais, utilizando documentos que
consisitiam em mapas hidrógraficos digitalizados. Estes mapas continham números e
linhas. O objetivo foi encontrar os métodos com melhor desempenho para posterior
reconhecimento de caracteres. Destacaram-se os métodos de Niblack, Eikvil et al., Bernsen
e Yanowitz/Bruckstein. Métodos de limiarização globais foram testados, mas não tiveram
bom desempenho.
Em [14] foram avaliados 40 métodos de limiarização globais e locais, para 40 documentos
digitalizados. Esses documentos continham apenas texto. Para comparar os métodos, foi
utilizada uma combinação de 5 critérios: erro de classificação, que reflete a porcentagem
de pixels classificados erradamente como objeto ou fundo;

diferença na borda, que

compara a borda obtida na imagem em tons de cinza com a borda obtida na imagem
26

binarizada; não-uniformidade de região, que deve ser o menor possível para indicar objetos
e fundo uniformes; erro relativo a área dos objetos, que compara a forma e área dos objetos
da imagem binarizada em relação à imagem de referência; e distorção de forma usando a
distância de Hausdorff, que utiliza a distância de Hausdorff para medir a similaridade entre
as formas dos objetos da imagem binarizada e da imagem de referência. Destacaram-se os
métodos de Kittler, Sauvola, White, Bernsen e Ramesh.
Em [15] foram avaliados 13 métodos globais e 3 locais de limiarização, para cheques
brasileiros digitalizados. Todos os cheques testados estavam sem preenchimento ou com
preenchimento mecânico. A comparação foi feita por reconhecimento de caracteres. Os
métodos que se destacaram foram: Otsu, Yager, Li-Lee e Bernsen.
3.4

APLICAÇÃO DE TÉCNICAS DE LIMIARIZAÇÃO EM UMA BASE DE
CHEQUES BRASILEIROS

A escolha da melhor técnica de binarização depende da aplicação em que ela vai ser
utilizada. Essa etapa do trabalho consistiu em se encontrar a melhor técnica de binarização
para a representação de um cheque bancário por uma imagem bitonal em branco e preto.
Para o teste, foram escolhidas, pela eficiência mostrada em trabalhos anteriores, as
seguintes técnicas: Otsu. Niblack, Eikvil et al, Bernsen, Sauvola e White. Além dessas 6
foi testada uma variação da técnica de limiarização global de Otsu aplicada localmente.
Para viabilizar a comparação entre as técnicas de binarização, foi reunida uma base de 33
cheques brasileiros. São 11 modelos de cheques, com cada modelo sendo preenchido por 3
pessoas diferentes. Os cheques foram digitalizados a 200 dpi, com o scanner HP Scanjet
3570c.
Os parâmetros de cada algoritmo foram ajustados para um melhor resultado na binarização
dos cheques da base de cheques. Os parâmetros, depois de ajustados, não eram alterados de
um cheque para o outro, sendo utilizados, para cada técnica, parâmetros fixos para toda a
base de cheques. Algumas técnicas foram alteradas para se adequarem às imagens de
cheque.
Para melhorar o desempenho das técnicas de binarização, foi utilizado um préprocessamento da imagem em tons de cinza, e um pós-processamento da imagem já
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binarizada. Estes algoritmos foram utilizados da mesma forma para todas as técnicas de
binarização e são descritos a seguir.
3.4.1

Pré-processamento da imagem em tons de cinza

Antes de se procurar o limiar para cada imagem, ela passou por um filtro sigma [40]. Esse
filtro substitui o valor de cada pixel pela média dos valores em torno dele, mas
desconsidera nesse cálculo pixels que tenham uma diferença para o pixel central maior que
um valor sigma determinado. A aplicação do filtro sigma suaviza a imagem, mas não
suaviza as bordas. O sigma escolhido por proporcionar bons resultados foi igual a 16, em
um filtro sigma com ordem 3, ou seja, com o valor da média calculado em uma janela 3x3
em torno do pixel. Filtros de maior ordem suavizam excessivamente a imagem, enquanto
um valor de sigma alto faz com que as bordas da imagem também sejam suavizadas.
3.4.2

Pós-processamento da imagem binarizada

Para a limpeza da imagem após a binarização, foi utilizado um algoritmo de detecção de
area-ratio [41]. Esse algoritmo muda a cor de pixels de objeto em uma imagem em branco
e preto se o número de pixels de objeto em uma janela em torno dele for menor que um
determinado limite de porcentagem. Os parâmetros utilizados foram uma janela 3x3 um
limite de 30%. Com esse algoritmo, pixels que ficaram isolados são modificados. Por
exemplo, um pixel que foi considerado como objeto, mas que em sua vizinhança tenha no
máximo 2 pixels também considerados como objeto, terá seu valor modificado, e será
considerado como fundo de imagem. Já um pixel de objeto que tenha como vizinhos vários
outros pixels também de objeto (mais de 30%) não é um pixel isolado, e, portanto, não terá
o seu valor modificado.
3.4.3

Parametrização das técnicas de binarização

3.4.3.1 Limiarização de Otsu
Como a limiarização de Otsu não requer nenhum parâmetro de entrada, ela não necessitou
de ajuste. As Figuras 3.1 e 3.2 mostram uma imagem de cheque em tons de cinza e sua
respectiva imagem binarizada com o método de Otsu.
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Figura 3.1 - Imagem de cheque do Banespa em tons de cinza.

Figura 3.2 - Limiarização de Otsu aplicada a uma imagem de cheque.

3.4.3.2 Limiarização de Niblack
A limiarização de Niblack tem dois parâmetros: o tamanho da janela utilizada, e a
constante a ser multiplicada pelo desvio padrão no cálculo do limiar. A limiarização das
imagens dos cheques, utilizando diversos parâmetros, não separou corretamente os objetos
do fundo. Isso porque, como os bancos utilizam no fundo da imagem figuras complexas, o

29

algoritmo considerou boa parte do fundo como parte do objeto. A Figura 3.3 demonstra o
problema.

Figura 3.3 - Limiarização de Niblack tradicional aplicada a uma imagem de cheque.

Para melhorar o desempenho do algoritmo, foi utilizada então a seguinte variação: se o
desvio padrão calculado dentro da janela for menor que um determinado limite, o pixel
será considerado como fundo da imagem. Se o desvio padrão for maior que esse limite,
então o limiar de Niblack será calculado da maneira tradicional.
O limite de desvio padrão utilizado foi 25, com janela de tamanho 15 e constante k igual a
-0,2. A Figura 3.4 mostra a melhora de desempenho em relação ao caso anterior.
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Figura 3.4 - Limiarização de Niblack modificada aplicada a uma imagem de cheque.

3.4.3.3 Limiarização de Sauvola
Sauvola propôs uma limiarização separada para textos e imagens. Para texto, ele sugeriu
uma modificação para o método de Niblack. Para imagens, um módulo de decisão baseado
em lógica fuzzy. Para separar as regiões em texto e imagem, propôs um método baseado na
média e contraste na região.
Neste trabalho, foi utilizada uma simplificação do método, pois não é necessário binarizar
a parte com as figuras, já que esta irá toda para o fundo da imagem. A aplicação do método
de limiarização para texto diretamente resultou no mesmo problema do método de Niblack,
com o detalhamento do fundo da imagem. A solução foi a mesma adotada para Niblack,
aplicando um limite de desvio padrão mínimo para o cálculo do limiar de Sauvola. O
desvio padrão mínimo utilizado foi 25, com uma janela de tamanho 15 e os parâmetros A =
0,5 e B = 128. A Figura 3.5 mostra o cheque da Figura 3.1 binarizado com o método de
Sauvola.
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Figura 3.5 - Limiarização de Sauvola modificada aplicada a uma imagem de cheque.

3.4.3.4 Limiarização de Otsu aplicada localmente
Foi testada a limiarização de Otsu aplicada localmente, onde para cada pixel foi calculado
o limiar de Otsu. Assim como no algoritmo de Niblack e de Sauvola, uma condição teve de
ser satisfeita para que o limiar fosse aplicado: a máxima variância inter-classe deve ser
maior que um determinado limite inferior. Quando a máxima variância inter-classe é
menor que esse limite, o pixel é considerado como fundo da imagem.
Para esse algoritmo foi utilizado tamanho de janela 15, e um limite inferior para variância
inter-classe de 500. A Figura 3.6 mostra um cheque da Caixa Econômica Federal
representado por uma imagem em tons de cinza e a Figura 3.7 mostra a mesma imagem,
binarizada com o método de Otsu aplicado localmente.
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Figura 3.6 - Imagem de cheque da Caixa Econômica Federal em tons de cinza.

Figura 3.7 - Limiarização de Otsu aplicada localmente a uma imagem de cheque.

3.4.3.5 Limiarização de Eikvil et al
Na limiarização de Eikvil, para cada janela de tamanho bxb da imagem, é calculado o
limiar de Otsu para os pixels em uma janela maior de tamanho BxB em torno do pixel. É
calculada então, para esse limiar, a diferença entre as médias dos pixels do objeto e do
fundo nessa janela de tamanho BxB. Se essa diferença for maior que um limite k, é
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utilizado o limiar de Otsu. Se não, todos os pixels dentro da janela de tamanho bxb são
considerados de uma mesma classe, de acordo com a média das janelas anteriores.
Esse algoritmo não conseguiu binarizar adequadamente a imagem, devido à complexidade
do fundo, como pode ser visto na Figura 3.8.

Figura 3.8 - Limiarização de Eikvil tradicional aplicada a uma imagem de cheque.

Foi feita então uma modificação no algoritmo, para que, quando as diferenças das médias
de cada classe for menor que o limite definido k, o algoritmo sempre considere todos os
pixels na janela de tamanho bxb como fundo da imagem. A melhora obtida com a
utilização dessa modificação pode ser verificada na Figura 3.9, onde foram utilizados os
valores b=3, B=15 e k=45.
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Figura 3.9 - Limiarização de Eikvil modificada aplicada à imagem de cheque.

3.4.3.6 Limiarização de Bernsen
O limiar de Bernsen para um pixel é calculado em uma janela em torno dele como a média
entre os valores máximo e mínimo dentro dela. Se a diferença entre o valor máximo e o
mínimo for menor que um determinado limite, o limiar de Bernsen não será utilizado para
esse pixel, e este será considerado como fundo da imagem.
Foi utilizado um tamanho de janela 15 e um limite para a diferença entre o máximo e
mínimo de 100. A Figura 3.10 mostra o cheque mostrado na Figura 3.6 binarizado com o
método de Bernsen.
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Figura 3.10 - Limiarização de Bernsen aplicada a uma imagem de cheque.

3.4.3.7 Limiarização de White
Para o método de White foi utilizada uma janela de tamanho 15 e uma constante A de valor
1,25. A Figura 3.11 mostra o método de White aplicado para binarizar o cheque da Figura
3.6.

Figura 3.11 - Limiarização de White aplicada a uma imagem de cheque.
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3.5

EXPERIMENTO

AVALIATIVO

DE

BINARIZAÇÃO

DE

CHEQUES

BRASILEIROS
Como critério de comparação dos algoritmos foi avaliada a aparência das imagens
binarizadas impressas. Para cada um dos 33 cheques, foram aplicados os 7 algoritmos de
binarização, e foram impressos, em duas folhas A4, as 7 imagens binarizadas, juntamente
com a imagem original colorida. A impressão foi feita em impressora a laser colorida. As
imagens dos cheques foram impressas com tamanho reduzido em relação ao cheque
original. Cada imagem binarizada foi identificada com uma letra, de A a F. É importante
observar que os algoritmos utilizados não são sempre identificados com a mesma letra nem
estão na mesma ordem na página. Essa ordem varia de cheque para cheque para não
induzir o observador.
Foi solicitado a 20 pessoas para classificar, para cada cheque, quais as três imagens
binarizadas com melhor aspecto visual, indicando a ordem da melhor para a pior. Além
disso, as imagens binarizadas foram analisadas por 3 especialistas, que já trabalharam em
funções relacionadas à conferência de cheques, e possuem cursos de formação nessa área.

Para avaliar a melhor técnica de binarização, foi definida uma pontuação, que varia de 1 a
3, onde o melhor algoritmo para cada cheque ganha 3 pontos, o segundo melhor ganha 2, e
o terceiro melhor ganha 1.
3.5.1

Resultados Alcançados

A Tabela 3.1 mostra, para cada cheque avaliado, a pontuação de cada método de
binarização, de acordo com os 20 observadores leigos. A Tabela 3.2 mostra o resultado
final da avaliação dos 20 observadores leigos.
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Tabela 3.1 - Pontuação de cada método, de acordo com os 20 observadores leigos.
Otsu

Niblack

Sauvola

Otsu_local

Eikvil

banespa1

13

20

11

43

banespa2

17

19

6

banespa3

15

20

7

bb1

32

5

0

bb2

53

3

bb3

56

0

bbtransf1

25

bbtransf2

34

bbtransf3

Bernsen

White

26

3

4

39

4

25

10

39

16

17

6

30

24

11

18

2

8

22

3

29

0

25

26

0

13

15

1

17

27

29

6

13

6

15

28

21

3

34

4

10

14

32

24

2

brad1

48

7

3

18

39

1

4

brad2

44

0

13

16

41

5

1

brad3

41

10

9

13

44

2

1

brb1

49

7

4

10

22

25

3

brb2

46

12

9

3

15

34

1

brb3

44

9

5

19

20

23

0

caixa1

48

12

3

23

27

7

0

caixa2

55

6

14

10

25

8

2

caixa3

57

7

6

12

35

2

1

citi1

23

16

24

16

22

11

8

citi2

10

30

27

15

36

1

1

citi3

13

17

32

21

34

2

1

complem1

35

5

18

18

38

5

1

complem2

44

15

8

19

30

3

1

complem3

47

19

8

9

37

0

0

itau1

46

14

1

7

11

35

6

itau2

44

3

0

23

21

29

0

itau3

48

3

0

15

14

33

7

real1

48

2

0

37

21

8

4

real2

56

0

0

22

24

12

6

real3

48

1

0

27

35

9

0

santander1

19

20

12

28

32

7

2

santander2

28

24

9

24

27

6

2

santander3

43

19

3

28

12

10

5

Tabela 3.2 - Resultado final de acordo com os 20 observadores leigos.
BERNSEN
411
EIKVIL
867
NIBLACK
357
OTSU
1263
OTSU LOCAL
663
SAUVOLA
251
WHITE
148
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A Tabela 3.3 mostra a pontuação de cada método de acordo com os 3 especialistas. A
Tabela 3.4 mostra o resultado final da avaliação com os 3 especialistas.
Tabela 3.3 - Pontuação de cada método de acordo com os 3 observadores especialistas.
Otsu
banespa1
banespa2
banespa3
bb1
bb2
bb3
bbtransf1
bbtransf2
bbtransf3
brad1
brad2
brad3
brb1
brb2
brb3
caixa1
caixa2
caixa3
citi1
citi2
citi3
complem1
complem2
complem3
itau1
itau2
itau3
real1
real2
real3
santander1
santander2
santander3

Niblack
2
2
2
5
4
7
0
4
4
6
4
4
4
6
3
6
8
7
1
2
0
7
3
8
8
4
7
6
3
7
4
4
5

Sauvola
2
3
2
0
3
2
0
1
0
2
0
5
3
3
4
4
0
0
6
5
5
0
1
2
0
2
0
1
0
0
0
2
0

Otsu_local
0
0
0
0
0
3
3
0
3
1
2
2
3
0
0
0
0
5
6
8
6
1
1
0
0
0
0
0
2
0
1
0
0

Eikvil
6
4
6
7
7
4
5
0
3
6
4
5
2
0
3
2
7
3
3
1
4
2
5
2
1
5
3
4
2
3
5
4
3

Bernsen
3
1
3
6
4
2
5
4
3
2
4
2
1
1
2
4
3
3
0
1
2
6
7
6
6
4
3
2
2
4
7
3
3

White
5
5
5
0
0
0
3
8
5
0
1
0
3
7
4
2
0
0
2
1
1
2
1
0
3
3
4
3
5
4
1
5
4

Tabela 3.4 - Resultado final da pesquisa com os 3 observadores especialistas.
BERNSEN
EIKVIL
NIBLACK
OTSU
OTSU LOCAL
SAUVOLA
WHITE

39

87
109
58
147
121
47
25

0
3
0
0
0
0
2
1
0
1
3
0
2
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
4
0
0
0
3

Para os dois casos, o algoritmo que apresentou melhor resultado foi o algoritmo global de
Otsu.
3.6

DISCUSSÃO

O método de binarização de Otsu foi o que obteve melhores resultados tanto para os leigos
no assunto quanto para os especialistas. Como havia grandes diferenças entre os diversos
tipos de cheques, o algoritmo mais simples e que não necessitou de ajuste de parâmetros
foi o mais eficiente.
O ajuste de parâmetros nos outros algoritmos fez com que a binarização melhorasse para
um tipo de cheque enquanto piorava para outros, já que foram utilizados parâmetros fixos
para toda a base de cheques. Um algoritmo mais genérico, como o de Otsu, foi mais
flexível e obteve melhores resultados para o conjunto total dos cheques.
É importante observar, que para um tipo único de cheque, como os cheques só de um
determinado banco, outros algoritmos podem superar o algoritmo de Otsu, bastando para
isso um ajuste fino dos parâmetros. Esse pode ser o caso de uma aplicação em que um
banco digitalize apenas seus próprios cheques. O resultado alcançado é útil principalmente
para aplicações como a truncagem de cheques, onde um banco deve digitalizar os cheques
de diversos outros bancos para envio da imagem para compensação.
O algoritmo de Otsu, combinado com o pré-processamento da imagem e o pósprocessamento da imagem binarizada, além de ter sido considerado o melhor no geral para
a base de cheques, atingiu uma boa legibilidade para toda a base, o que não aconteceu com
outros algoritmos. Isso pode ser observado na Figura 3.12, que mostra o campo do valor do
cheque para os 33 cheques testados.
Em uma aplicação onde milhares de cheques são digitalizados diariamente, alguns cheques
binarizados não terão boa legibilidade. Nesse caso, deve haver tratamento dessas exceções,
como, por exemplo, a solicitação do envio da imagem em tons de cinza. Mas como a
maioria dos cheques terá boa legibilidade com sua imagem binarizada, o consumo de
recursos computacionais não será excessivo.
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Vale ressaltar a importância da utilização do pré-processamento da imagem em tons de
cinza com o filtro sigma para alcançar esse resultado. As Figuras 3.13 e 3.14 mostram as
imagens binarizadas de um dos cheques testados, utilizando o algortimo de Otsu, com e
sem o pré-processamento da imagem.
O pós-processamento da imagem binarizada não é obrigatório, mas traz um pequeno ganho
de qualidade, que pode ser observado nas Figuras 3.14 e 3.15.
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Figura 3.12 - Valores dos 33 cheques com a binarização de Otsu.
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Figura 3.13 - Exemplo de binarização de Otsu sem pré-processamento da imagem.

Figura 3.14 - Exemplo de binarização de Otsu com imagem pré-processada com filtro sigma.

Figura 3.15 - Exemplo de pós-processamento da imagem binarizada com algoritmo area-ratio.
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4

COMPRESSÃO DE CHEQUES UTILIZANDO O MODELO MRC

A compressão de imagens é requisito fundamental para a sua utilização em meio digital.
Os sistemas de compressão reduzem o espaço ocupado por uma imagem, permitindo que
elas sejam armazenadas e transferidas a um custo muito mais baixo que imagens sem
compressão. Exemplos de aplicação para a compressão de imagens são: a Internet, por
meio da qual são transferidas bilhões de imagens diariamente; sistemas de Gerência
Eletrônica de Documentos (GED), que substitui documentos em papel por imagens
digitalizadas; e as câmeras digitais, que filmam e tiram fotos que são armazenadas
digitalmente.
Existem diversos sistemas de compressão, cada qual adequado a um tipo de imagem.
Imagens como fotos digitais ou pinturas são melhores comprimidas com sistemas de
compressão com perdas. Documentos que contenham apenas texto e gráficos podem
normalmente ser representados por imagens bitonais em branco e preto e comprimidos sem
perdas, com algoritmos adequados. Já imagens que contenham tanto texto como figuras,
como as imagens digitalizadas de cheques, são mais difíceis de serem comprimidas. Uma
alternativa é o modelo Mixed Raster Content (MRC), que separa a imagem em camadas,
para comprimir separadamente o texto e as figuras.
4.1

MODELO MRC

O modelo MRC [31] tem o objetivo de melhorar a compressão de imagens que possuam
uma mistura de texto, gráficos e figuras, como é o caso dos cheques bancários. O método
se baseia na decomposição da imagem em planos individuais mais homogêneos. O modelo
básico para o MRC consiste em 3 planos. Um plano consiste nas imagens de fundo,
chamado de Background ou BG. Outro plano consiste nas cores do texto, chamado de
Foreground ou FG. O terceiro plano, chamado de máscara, é uma imagem binária que
descreve como deve ser feita a reconstrução da imagem a partir dos planos FG/BG.
Quando um pixel na máscara for 1, o pixel correspondente no FG é selecionado para a
imagem final. Da mesma forma, quando um pixel na máscara for 0, o pixel correspondente
no BG é selecionado. A decomposição da imagem nos três planos é mostrada na Figura
4.1.
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Figura 4.1 - Exemplo de decomposição da imagem em 3 planos no modelo MRC.

Os algoritmos de compressão de imagens existentes são mais eficientes para comprimir
imagens homogêneas. A compressão dos planos separadamente pode resultar então numa
imagem final com melhor relação qualidade/taxa de bits. Os planos FG e BG, por serem
imagens continuous-tone, podem ser comprimidos com algoritmos de compressão com
perdas, como JPEG ou JPEG2000 [29]. Já a máscara deve ser comprimida com um
algoritmo de compressão sem perdas, pois erros de codificação no texto são mais
facilmente percebidos pelo olho humano. Como a máscara é binária, ela pode ser
comprimida sem perdas com eficiência. Alguns exemplos de algoritmos que podem ser
utilizados para a compressão da máscara são o TIFF G4, o JBIG, o JBIG2 [30] e o
JPEG2000.
Para que haja ganho de desempenho no modelo MRC em relação ao tradicional é
necessário que os planos FG e BG sejam facilmente comprimívies. Como em cada um
desses planos existe um número de pixels que não serão utilizados na imagem final, é
necessário preencher esses pixels com valores que facilitem a compressão. Uma estratégia
possível é a de colocar nesses pixels um valor constante próximo aos valores existentes no
plano, e depois utilizar um filtro de suavização, que suavize as bordas sem alterar os
valores dos pixels úteis. A Figura 4.2 mostra a decomposição de uma imagem nos três
planos, incluindo o preenchimento dos pixels não utilizados para facilitar a compressão.
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Figura 4.2 - Decomposição de uma figura nos 3 planos: Máscara, FG e BG. Após a decomposição, os planos
FG e BG passam por um processo de preenchimento dos pixels não usados de forma a facilitar sua
compressão.

O modelo MRC de 3 camadas consiste então nas seguintes etapas:
Compressão:
1 – Segmentação da imagem: a imagem original deve passar por um algoritmo que separe
o que é texto do que é imagem, gerando então uma imagem binária que será a máscara, e
dois planos, o FG e o BG. Isso é feito no módulo chamado de Decomposer, na Figura 4.2.
2 – Os planos FG e BG devem passar por um preenchimento dos pixels que não serão
utilizados na imagem final. Esse preenchimento deve ser feito de forma a facilitar a
compressão desses planos, deixando suas transições as mais suaves possíveis. Isso ocorre
no módulo Data Filling, na Figura 4.2.
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3 – Cada um dos 3 planos passará por um algoritmo de compressão mais adequado ao tipo
de imagem.
4 – Os planos comprimidos são armazenados em um arquivo único com formato adequado.
Descompressão:
1 – Descompressão dos planos FG, BG e máscara.
2 – Os pixels serão selecionados, de acordo com a máscara, a partir dos planos FG e BG,
gerando a imagem final.
O padrão MRC é descrito em [33] para utilização em fax com cores Grupo 3. Além disso,
o comitê Joint Photographic Experts Group, responsável pelo JPEG2000, definiu para este
padrão um formato de imagem baseado no modelo MRC. Este formato, JPM, está descrito
em [34].
4.2

MRC PARA IMAGENS DE CHEQUES

O modelo proposto para a compressão dos cheques em cores ou em tons de cinza nesse
trabalho é o MRC de 3 camadas. A máscara utilizada no modelo é a que obteve melhor
resultado de acordo com a comparação entre técnicas de binarização. A partir dela foram
obtidos o plano com as cores do texto (Foreground ou FG), e o plano com as imagens do
fundo do cheque (Background ou BG).
Depois disso foram preenchidos os pixels não utilizados em cada camada de forma a
melhorar a compressão. Para a compressão dos planos foi utilizado o JPEG20003, sendo
que a compressão da máscara foi sem perdas, enquanto a compressão dos planos FG e BG
foi feita com perdas.
Foi feita uma comparação entre o modelo MRC e a compressão da imagem inteira com
JPEG2000, já que os planos individuais também foram comprimidos com JPEG2000.
Dessa forma comparação é feita entre o modelo MRC e o direto, e não entre algoritmos de

3

Para a compressão com JPEG2000, foi utilizado o Kakadu (http://www.kakadusoftware.com/).
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compressão. Essa comparação foi feita por meio da relação entre a Peak Signal to Noise
Ratio (PSNR) e a taxa de bits por pixel.
A PSNR mede a diferença entre a imagem comprimida e a imagem original, e é calculada
como
PSNR = 10 log10 (255 2 − MSE ) ,

(4.1)

onde MSE é o erro médio quadrático, calculado como
 x ( n) − x 2 ( n) 
MSE = ∑  1
 ,
N

n =1 
2

N

(4.2)

onde x1(n) e x2(n) são os valores do pixel n para a imagem original x1 e para a imagem
comprimida x2, e N é o número total de pixels nas imagens. Quanto maior a semelhança
entre a imagem comprimida decodificada e a imagem original, maior a PSNR.
A taxa de bits por pixel (bpp) indica quantos bits, em média, são necessários para
representar cada pixel na imagem comprimida. Ela pode ser calculada como
Taxa =

N bytes × 8
N pixels

,

(4.3)

onde Nbytes e Npixels são respectivamente o número de bytes ocupados pela imagem e o
número de pixels dela. Uma imagem em tons de cinza sem compressão necessita de 8 bpp
para sua representação. Já a mesma imagem comprimida pode ser representada com
qualidade razoável com taxas menores que 1 bpp.
A relação PSNR x Taxa descreve uma curva ascendente, pois quanto menor a taxa de
compressão e, portanto, menor a taxa de bpp, maior será a perda de qualidade, e menor
será a PSNR. A comparação entre a curva PSNR x Taxa no modelo MRC e na compressão
simples com JPEG2000 mostra o desempenho do modelo, pois indica para quais taxas de
bpp esse modelo é superior ou inferior à compressão direta da imagem.
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4.3

PRÉ-PROCESSAMENTO DA IMAGEM

As imagens binarizadas que tiveram melhor resultado de legibilidade, ao serem aplicadas
na imagem do cheque original para se retirar o FG, deixam em volta do texto uma borda
mais clara que a cor do texto. Essa borda impede que o FG seja comprimido a taxas
razoáveis. Um exemplo desse problema pode ser visto na Figura 4.3.

Figura 4.3 - Borda clara em volta do texto no FG.

Esse problema ocorre porque nas bordas do texto existem pixels com valor intermediário
entre os pixels escuros do texto e os pixels claros do fundo da imagem. Esses pixels terão
de ser classificados como FG ou BG. Se classificados como FG, eles, por serem mais
claros que os pixels do texto, formarão um halo em volta do texto, como mostrado na
Figura 4.3. Se classificados como BG, o problema se inverterá. Esse plano terá pixels mais
escuros, que mostrarão a borda do texto. No caso das máscaras utilizadas nesse trabalho,
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esses pixels foram classificados como FG. Isso ocorreu porque, como há um número maior
de pixels no BG, e estes têm um valor mais constante, os limiares escolhidos estão mais
próximos aos tons de cinza do BG. Um pixel intermediário é classificado então como FG.
Uma solução para o problema é pré-processar a imagem, alterando o valor desses pixels
depois de encontrada a máscara, mas antes de se encontrar os planos FG e BG. Tendo
como entrada a imagem original e a máscara que será utilizada no MRC, são marcados os
pixels de borda, que são os pixels do FG que têm vizinhança com pixels do BG. Apenas os
pixels de borda pertencentes ao FG foram marcados, porque para as imagens de cheques
testadas o halo ocorria apenas no FG. Esses pixels são os que poderão ter seu valor
alterado. Em volta desses pixels será calculada uma média ponderada dos pixels vizinhos
que também fazem parte do FG. Essa média ponderada dá um peso maior (peso 10) para
pixels que não fazem parte da borda. Se o valor do pixel for mais claro que a média, ele
assumirá então o valor dessa média.
Com isso, os pixels de borda são escurecidos, e o FG poderá ser comprimido a taxas
razoáveis. Após esse pré-processamento, a imagem do cheque terá uma aparência
diferente, pois o texto terá suas bordas um pouco mais grossas. Contudo, isso não afetará a
legibilidade do cheque. As Figuras 4.4 a 4.7, mostram imagens de um cheque antes e
depois do pré-processamento.

Figura 4.4 - Cheque do Itaú antes do pré-processamento.
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Figura 4.5 - Cheque do Itaú após o pré-processamento.

Figura 4.6 - Cheque do Itaú antes do pré-processamento.
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Figura 4.7 - Cheque do Itaú após o pré-processamento.

4.4

PREENCHIMENTO DOS PIXELS NÃO UTILIZADOS

O preenchimento dos pixels não utilizados nos planos FG e BG é essencial para que a
compressão desses planos se torne eficiente. Os pixels devem ser preenchidos de forma a
tornar a imagem nesses planos suaves, ou seja, sem variações bruscas de um pixel para
outro. Dessa forma, a compressão com perdas pode ser feita com bastante eficiência.
O primeiro passo foi encontrar um valor inicial para o preenchimento dos pixels não
utilizados. O valor escolhido foi a média dos valores dos pixels úteis para cada um dos
planos. Nesse momento, ainda existem variações grandes no valor dos pixels na borda
entre pixels úteis e pixels que não serão utilizados na reconstrução da imagem.
O segundo passo é filtrar os planos com um filtro de média, para suavizar as bordas. Os
pixels úteis não poderão ter seu valor alterado, mas os pixels recém-preenchidos terão seu
valor modificado para a média dos pixels em uma janela em torno dele. A utilização de um
filtro de média simples acarreta o seguinte problema: como os pixels úteis não serão
modificados, ainda haverá uma descontinuidade nas bordas.
Uma solução para esse problema é utilizar um filtro de média ponderada, dando um peso
maior para os pixels úteis no cálculo da média. A Figura 4.8 mostra a diminuição da
descontinuidade com o uso do filtro de média ponderada.
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Figura 4.8 - Comparação entre filtro de média ponderada e filtro de média simples. O filtro de média simples
é o indicado por M=0, enquanto as outras curvas indicam filtros de média ponderada com diferentes pesos
para os pixels úteis no cálculo da média.

As Figuras 4.9 e 4.10 mostram exemplos de um FG e um BG já com os pixels preenchidos,
utilizando um filtro de média ponderada de ordem 20, com peso 8 para os pixels úteis no
cálculo da média.

Figura 4.9 - FG de cheque do banco Itaú.
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Figura 4.10 - BG de cheque do banco Itaú.

4.5

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Foram comparados o modelo MRC e o algoritmo JPEG2000, para taxas variando entre
0,25 bpp e 2 bpp, na compressão da frente de cheques de quatro bancos: Banco do Brasil,
Caixa Econômica Federal, Bradesco e Itaú.
Para essa comparação, foi calculada a PSNR da imagem comprimida em relação a imagem
original, para cada taxa de bpp.
Para o modelo MRC foram consideradas duas alternativas: uma que considera o tamanho
da máscara no cálculo da taxa de bpp, e outra que não considera. A segunda é válida para
aplicações onde a imagem binarizada será disponibilizada, e opcionalmente o FG e BG
podem ser requisitados. Nesse caso, no modelo MRC apenas o FG e o BG seriam
transferidos, enquanto no modelo simples toda a imagem teria que ser transferida. Um
exemplo de aplicação seria a substituição do cheque em papel por imagens de cheques na
compensação. Apenas a máscara poderia ser enviada, com o resto da imagem sendo
disponibilizado opcionalmente se o banco assim o quiser.
Foi feita também, para o verso de um cheque do banco Itaú, a comparação entre o modelo
MRC e a compressão direta com JPEG2000, para taxas variando entre 0,02 e 0,09 bpp.
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As Figuras 4.11 a 4.14 mostram, para a frente de cheques de quatro bancos, a comparação
entre a compressão utilizando o modelo MRC, considerando e sem considerar a máscara, e
a compressão direta com os algoritmos JPEG2000. Para o caso em que se considerou a
máscara, esta foi comprimida sem perdas com JPEG2000.
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Figura 4.11 - Comparação entre métodos de compressão para frente de cheque do banco Itaú.
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Caixa Econômica Federal
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Figura 4.12 - Comparação entre métodos de compressão para frente de cheque da Caixa Econômica Federal.
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Figura 4.13 - Comparação entre métodos de compressão para frente de cheque do banco Bradesco.
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Banco do Brasil
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Figura 4.14 - Comparação entre métodos de compressão para frente de cheque do Banco do Brasil.

A Figura 4.15 mostra a comparação entre o modelo MRC e a compressão direta com
JPEG2000 para o verso de um cheque do banco Itaú. Para o caso em que foi considerada a
máscara, esta foi comprimida sem perdas com JPEG2000.
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Itaú - verso do cheque
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Figura 4.15 - Comparação entre métodos de compressão para verso de cheque do banco Itaú.

4.6

DISCUSSÃO

A compressão com o modelo MRC atingiu resultados superiores aos atingidos com a
compressão da imagem inteira com JPEG2000, para as taxas de bpp testadas. As faixas de
0,25 a 2 bpp para a frente do cheque,e de 0,02 a 0,09 bpp para o verso do cheque foram
escolhidas por já proporcionarem excelente qualidade visual. As Figuras 4.16 e 4.17
mostram uma imagem de cheque em tons de cinza sem compressão, e outra comprimida a
1 bpp.
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Figura 4.16 - Cheque do banco Itaú sem compressão.

Figura 4.17 - Cheque do banco Itaú comprimido a 1 bpp.
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A compressão com MRC traz uma outra grande vantagem. A máscara, que contém as
informações mais importantes, como a borda do texto, é comprimida sem perdas. Portanto,
para baixas taxas de bpp, a imagem continua com a mesma legibilidade, e apenas as cores
do texto e os objetos do fundo da imagem são prejudicados. Isso pode ser visto nas Figuras
4.18 e 4.19, que mostra a imagem do cheque do banco Itaú comprimida a 0,25 e 0,11 bpp,
respectivamente.

Figura 4.18 - Cheque do banco Itaú comprimido a 0,25 bpp.

Figura 4.19 - Cheque do banco Itaú comprimido a 0,11 bpp.
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4.7

COMPRESSÃO DAS IMAGENS DE CHQUES EM BRANCO E PRETO:
COMPARAÇÃO ENTRE ALGORITMOS

Para as imagens de cheque em branco e preto obtidas com o método de binarização de
Otsu, foi feita uma comparação entre cinco algoritmos de compressão sem perdas: LZW,
G4, JBIG, JPEG2000 e JBIG2. O resultado pode ser visto na Tabela 4.1.
Tabela 4.1 - Taxas de bpp obtidas para a compressão das 33 imagens de frente de cheque binarizadas com o
método do Otsu, para vários algoritmos de compressão sem perdas.

banespa1
banespa2
banespa3
bb1
bb2
bb3
bbtransf1
bbtransf2
bbtransf3
brad1
brad2
brad3
brb1
brb2
brb3
caixa1
caixa2
caixa3
citi1
citi2
citi3
complem1
complem2
complem3
itau1
itau2
itau3
real1
real2
real3
santander1
santander2
santander3
Média

LZW
G4
JBIG
JPEG2000 JBIG2
0,27
0,15
0,14
0,15
0,12
0,23
0,13
0,12
0,13
0,11
0,25
0,14
0,12
0,14
0,11
0,24
0,15
0,13
0,15
0,13
0,19
0,12
0,11
0,12
0,10
0,19
0,11
0,10
0,12
0,09
0,28
0,17
0,14
0,17
0,12
0,25
0,15
0,13
0,15
0,11
0,26
0,15
0,13
0,15
0,11
0,19
0,10
0,09
0,10
0,08
0,19
0,10
0,09
0,11
0,08
0,19
0,10
0,09
0,11
0,08
0,20
0,10
0,10
0,12
0,08
0,19
0,10
0,09
0,11
0,07
0,18
0,10
0,09
0,11
0,07
0,20
0,11
0,10
0,11
0,09
0,21
0,12
0,10
0,12
0,09
0,19
0,11
0,10
0,11
0,09
0,22
0,11
0,10
0,12
0,09
0,22
0,12
0,11
0,12
0,09
0,21
0,11
0,10
0,12
0,09
0,23
0,12
0,11
0,13
0,10
0,21
0,11
0,10
0,12
0,09
0,22
0,12
0,11
0,13
0,09
0,23
0,13
0,12
0,14
0,11
0,19
0,11
0,10
0,11
0,08
0,18
0,10
0,09
0,10
0,08
0,22
0,12
0,11
0,13
0,09
0,18
0,10
0,09
0,10
0,08
0,20
0,11
0,10
0,12
0,09
0,24
0,13
0,12
0,14
0,10
0,22
0,12
0,11
0,13
0,09
0,20
0,11
0,10
0,12
0,08
0,21
0,12
0,11
0,12
0,09
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Os algoritmos G4, JBIG, JPEG2000 e JBIG2 obtiveram resultados próximos, e o algoritmo
LZW teve desempenho bem inferior. Dos 5, o que obteve melhor resultado foi o JBIG2,
com média de 0,09 bpp para a representação das frentes dos cheques.
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5

PROTEÇÃO DO CHEQUE DIGITALIZADO

Para que a imagem do cheque possa substituir o cheque em papel, é essencial que haja
garantias de que o conteúdo da imagem é fiel ao cheque original. Além disso, é necessário
que a instituição que digitalizou a imagem se responsabilize por qualquer diferença entre
as informações contidas na imagem e as informações contidas no cheque original.
Uma alternativa para garantir que a imagem não foi alterada, e que a instituição que
digitalizou a imagem possa ser identificada, é o uso de sistemas de chave pública para
assinatura digital das imagens. Um sistema de chave pública já largamente utilizado no
sistema financeiro nacional é o RSA, pois o Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB)
utiliza esse sistema criptográfico para a assinatura e cifragem de mensagens para troca de
informações e transferência de dinheiro entre instituições financeiras.
A utilização de certificados digitais emitidos por uma Autoridade Certificadora (AC) que
faça parte de uma infra-estrutura de chaves públicas como a ICP-Brasil, que tem base
legal, permite que uma instituição seja responsabilizada legalmente por aquilo que ela
assinou digitalmente.
A assinatura digital da imagem é uma seqüência de bits de tamanho dependente do sistema
utilizado. Para o RSA, por exemplo, é considerada segura uma assinatura digital de 1024
bits. Existem alguns formatos de arquivos de imagem que possuem campos para o
armazenamento dessa informação. Mas para que se tenha uma imagem assinada
digitalmente independente do formato de arquivo, uma alternativa é armazenar a assinatura
digital na própria imagem, afetando o mínimo possível sua aparência. Para isso, existem
algumas técnicas conhecidas como watermarking, ou marca d’água.
5.1
5.1.1

ASSINATURA DIGITAL E SISTEMAS DE CHAVE PÚBLICA
Sistema de chave pública

No sistema criptográfico de chave pública, cada participante da comunicação gera um par
de chaves, a chave pública e a chave privada. Esse par de chaves tem a característica de
que as informações cifradas com uma chave só podem ser decifradas com a outra. Cada
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participante disponibiliza sua chave pública para todos os outros participantes, mas
somente ele conhece sua chave privada.
Para cifrar um documento, um participante utiliza a chave pública do receptor do
documento. Com isso, apenas este terá a chave privada equivalente para decifrá-la. Para
garantir a autenticidade de um documento, o participante cifra o documento com sua chave
privada. Todos os outros participantes poderão se certificar de que foi ele que enviou o
documento, pois decifrando o documento com a chave pública do emissor, eles têm a
garantia de que só ele poderia ter cifrado o documento.
5.1.2

Assinatura digital

Garantir a autenticidade de um documento cifrando todo o documento com a chave privada
é muito dispendioso computacionalmente. Uma alternativa a isso é a utilização de
algoritmos de hash.
Um algoritmo de hash cria uma seqüência de bits a partir dos dados do documento, de
forma que qualquer alteração no documento também modifica seu hash4. Além disso, para
os algoritmos de hash mais seguros, é extremamente difícil obter duas mensagens que
possuam o mesmo hash.
A assinatura digital em um sistema de chave pública é obtida com a cifragem do hash do
documento, utilizando a chave privada do emissor. Dessa forma, a autenticidade do
emissor pode ser verificada, e a assinatura digital é produzida com baixo custo
computacional.

4

Na verdade, documentos diferentes podem possuir o mesmo hash, já que o hash tem um número fixo de

bits, que depende do algoritmo utilizado. Portanto, é teoricamente possível modificar um documento sem
alteração do hash. A segurança dos algoritmos de hash reside no fato de ser muito difícil obter outro
documento com o mesmo hash.
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5.1.3

Infra-estrutura de chaves públicas

Para que a autenticidade e não-repúdio de mensagens sejam garantidos, é necessário
confiar que a chave pública do emissor corresponda realmente a ele. Para isso existem as
infra-estruturas de chaves públicas (ICP).
Em uma ICP, uma terceira parte confiável, conhecida como Autoridade Certificadora (AC)
emite um certificado digital que relaciona uma chave pública a um participante. Se você
confia nessa AC, então você tem a garantia de quem assinou digitalmente um documento.
Os certificados digitais já são largamente difundidos hoje. Um exemplo são páginas na
Internet com comunicação cifrada. Essas utilizam o protocolo SSL para a troca de chaves
entre o cliente e o servidor. Outro exemplo é o Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB),
onde as instituições financeiras utilizam certificados digitais para a troca de mensagens.
No Brasil, existe a regulamentação de uma ICP, a ICP-Brasil [39]. Todo documento
assinado digitalmente com chaves certificadas por uma AC que faz parte da ICP-Brasil tem
valor legal. Isso significa que quem assinou o documento tem responsabilidade legal pelas
informações contidas nele.
5.2

TÉCNICAS DE MARCA D’ÁGUA PARA AUTENTICAÇÃO

As técnicas de marca d’água têm o objetivo de inserir conteúdo em uma imagem sem
alterá-la significativamente. Uma das aplicações da marca d’água é a inserção da
assinatura digital da imagem para autenticação. Nesse caso, é possível detectar alterações
fraudulentas na imagem.
Para imagem em níveis de cinza, uma alternativa utilizada é colocar o conteúdo da
assinatura digital nos bits menos significativos de cada pixel, como proposto em [37].
Nesse caso é necessário utilizar algoritmos de compressão sem perdas. Para compressão
com perdas, como nos algoritmos JPEG e JPEG2000, uma alternativa é colocar a
informação nos próprios parâmetros do algoritmo de compressão.
Para imagens bitonais em branco e preto, técnicas diferentes devem ser utilizadas. Como
cada pixel é representado apenas por um bit, a inserção de informações pode alterar
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drasticamente a imagem. É importante então que sejam alterados pixels que não fazem
muita diferença visualmente.
Um método interessante foi proposto em [38]. Nesse método, primeiro os pixels são
embaralhados, utilizando uma chave conhecida pelo leitor da imagem. Os pixels da
imagem são então separados em dois grupos. O primeiro consiste nos pixels que serão
utilizados para a inserção da assinatura digital, e o segundo nos pixels que serão utilizados
no cálculo da assinatura digital.
O primeiro grupo será subdivido em vários subgrupos menores. Cada um desses subgrupos
representará um bit da assinatura digital, e poderá ser modificado em um pixel para ajustar
a sua paridade. A paridade de um subgrupo é que indicará se o bit a ser extraído é 1 ou 0.
O pixel que será alterado é o que for o visualmente menos significativo dentro do
subgrupo. Quanto maior o subgrupo, maior é a chance de se alterar um pixel que não afete
visualmente a imagem, mas menor é o número de pixels que serão assinados.
5.3

METODOLOGIA PROPOSTA PARA PROTEÇÃO DAS IMAGENS DE
CHEQUE BINARIZADAS

Nesse trabalho, a imagem que foi protegida foi a imagem binarizada do cheque, onde estão
as informações importantes. A proteção das imagens passa por duas etapas. Uma é o
cálculo da assinatura digital utilizando padrões de mercado. A segunda é a inserção da
assinatura digital na imagem.
A primeira etapa depende do método utilizado na segunda, pois os pixels utilizados para
inserção da assinatura não podem ser utilizados no cálculo da assinatura.
5.3.1

Assinatura digital

O cálculo da assinatura digital foi feito utilizando o modelo de criptografia de chaves
públicas RSA. Esse modelo foi escolhido, pois é utilizado em certificados digitais da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). A assinatura com certificados digitais
emitidos por uma Autoridade Certificadora que faça parte da ICP-Brasil tem valor legal.
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Após a extração dos pixels a serem assinados de acordo com método descrito no item
5.3.2, foi utilizada a ferramenta OpenSSL para o cálculo da assinatura digital. Os passos
seguidos foram:
- Geração do par de chaves RSA de 1024 bits. O arquivo bank.key armazena o par de
chaves.
openssl genrsa -des3 -out bank.key 1024
- Geração de certificado auto-assinado para o par de chaves, no padrão X.509. O
certificado está no arquivo bank.crt.
openssl req -new -x509 -days 365 -key bank.key -out bank.crt
- Geração do hash SHA-1 para os pixels válidos, já retirados da imagem utilizando método
descrito no item 5.3.2, e armazenados no arquivo mask.txt. O arquivo mask.hash possui um
comentário seguido do hash calculado. Esse comentário foi retirado, deixando o arquivo
apenas com o hash.
openssl sha -sha1 mask.txt >mask.hash
- Cifragem do hash com a chave privada contida em bank.key. Os 1024 bits resultantes
(mask.sig) correspondem à assinatura digital que deverá ser inserida na imagem.
openssl rsautl -sign -inkey bank.key -in mask.hash -out mask.sig
Após a inserção da assinatura na imagem, os seguintes passos foram seguidos para a
conferência da assinatura.
- Os pixels válidos para a assinatura são retirados da imagem, da forma descrita no item
5.3.2.
- Geração do hash SHA-1 para os pixels válidos (outmask.txt). O comentário do arquivo
outmask.hash foi retirado.
openssl sha -sha1 outmask.txt >outmask.hash
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- Os pixels correspondentes à assinatura digital são retirados da imagem de acordo com
método descrito no item 5.3.2.
- A assinatura digital é decifrada com a chave pública contida no certificado bank.crt.
openssl rsautl -verify -certin -inkey bank.crt -in outmask.sig -out outsig.hash
- Comparam-se os hashes gerados.
5.3.2

Método para inserção da assinatura na imagem binarizada

Nesse trabalho, um novo método é proposto para a inserção dos bits da assinatura digital
na imagem em branco e preto. A vantagem desse método é que ele permite a localização
dos pixels alterados, o que faz com que apenas estes não possam ser assinados. Mesmo
assim, ele mantém a propriedade de se escolher os pixels que menos alteram visualmente a
imagem.
O método consiste em se dividir a imagem em blocos 3x3. Em cada bloco, serão analisados os 8 pixels
da borda, sem considerar o do centro, para verificar se eles possuem uma formação pré-definida. Essa
formação deve ter a propriedade de que, se o pixel do centro for alterado, independente se for 0 ou 1,
ele não deve alterar significativamente a imagem. A formação que melhor atende a esse pré-requisito é
a vista na

Figura 5.1, e suas 7 variantes, obtidas com rotação dos pixels. O X do centro é o pixel que
pode ser alterado para 0 ou para 1 sem modificação significativa. Nesse pixel será inserido
o bit correspondente à assinatura digital.
1

1

1

1

X

0

0

0

0

Figura 5.1 - Padrão de pixels com pouca alteração visual. O valor X do pixel do centro é 0 ou 1.

A varredura deve ser também em uma ordem pré-definida, como, por exemplo, uma coluna
de blocos de cada vez. Cada bloco que contiver a formação procurada terá seu pixel central
marcado, pois este não será assinado e nele será inserido um bit da assinatura digital. O
processo deve varrer toda a imagem, até encontrar o número de blocos igual ao número de
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bits da assinatura digital. Se ao final da imagem, o número de pixels marcados for menor
que o número de bits da assinatura digital, um segundo tipo bloco, também já pré-definido,
deve ser procurado. Esse processo deverá ser repetido até que o número de pixels marcados
atinga o número de bits da assinatura digital. Um fluxograma que explica o processo pode
ser visto na Figura 5.2.

Figura 5.2 - Fluxograma que descreve o algoritmo de inserção de bits.

Para a base de cheques testada, todas as imagens tinham mais de 1024 blocos como o da
Figura 5.1, o que significa que uma assinatura digital de 1024 bits poderia ser inserida
utilizando apenas esse tipo de bloco. Para assinaturas maiores, como de 2048 bits, seria
necessário utilizar outros tipos de blocos. A Tabela 5.1 mostra o número de blocos como o
da Figura 5.1 para cada uma das imagens testadas.
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Tabela 5.1 - Número de blocos como o da Figura 5.1 pra cada imagem testada.
banespa1
banespa2
banespa3
bb1
bb2
bb3
bbtransf1
bbtransf2
bbtransf3
brad1
brad2
brad3
brb1
brb2
brb3
caixa1
caixa2
caixa3
citi1
citi2
citi3
complem1
complem2
complem3
itau1
itau2
itau3
real1
real2
real3
santander1
santander2
santander3

5.3.3

1828
1620
1655
1442
1356
1419
2043
1677
1806
1140
1439
1256
1267
1278
1244
1492
1688
1596
1263
1306
1255
1682
1416
1628
1785
1505
1486
1578
1371
1628
1672
1539
1560

Exemplo de aplicação do método proposto

As Figuras 5.3 e 5.4 resumem o método proposto.
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Figura 5.3 - Assinatura da imagem: o algoritmo proposto é utilizado para marcação dos pixels que tem pouca
importância visual. Aos pixels não marcados é aplicado um algoritmo de hash, e o resultado é cifrado com a
chave privada do emissor, gerando a assinatura digital. Esta é inserida no lugar dos pixels marcados, e temos
como resultado a imagem assinada.
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Figura 5.4 - Conferência da assinatura: o mesmo algoritmo é utilizado para selecionar os pixels marcados,
que correspondem à assinatura digital. Essa assinatura digital passa por um processo de decifragem com a
chave pública contida no certificado do emissor, tendo como resultado um hash. Outro hash é gerado
utilizando-se o algoritmo de hash nos pixels não marcados. Os dois hashes são comparados, e a imagem é
considerada autêntica se os dois forem iguais.
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Seguindo esse procedimento, foi utilizada como exemplo uma imagem de cheque do banco
Itaú, mostrada na Figura 5.55.

Figura 5.5 - Cheque do banco Itaú a ser assinado.

Foi gerado o par de chaves RSA, e o certificado X.509, mostrado na Figura 5.6.
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Figura 5.6 - Certificado gerado no teste.

O próximo passo foi marcar os pixels a serem utilizados para inserção da assinatura digital.
A assinatura digital com a chave RSA de 1024 bits possui também 1024 bits. A Figura 5.7
mostra os pixels marcados.
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Figura 5.7 - Pixels marcados para inserção da assinatura digital.

Os pixels não marcados foram retirados da imagem para o cálculo da assinatura digital.
Foi calculado o hash SHA-1 de 160 bits desses pixels. O hash foi então cifrado com a
chave RSA privada, e o resultado é a assinatura digital de 1024 bits. A assinatura digital foi
inserida nos pixels marcados, e a imagem resultante pode ser vista na Figura 5.8.

Figura 5.8 - Imagem do cheque após inserção da assinatura digital.

Da imagem autenticada, foram retirados os pixels não marcados para o cálculo do hash
SHA-1. Os pixels marcados, correspondentes à assinatura digital de 1024 bits, foram
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retirados e decifrados com a chave pública contida no certificado digital. Como os dois
hashes têm exatamente o mesmo valor, a autenticidade da imagem é confirmada.
Um novo teste foi feito, mas agora com uma alteração na imagem assinada. A imagem
alterada pode ser vista na Figura 5.9.

Figura 5.9 - Imagem assinada depois de alteração no valor do cheque.

Foram retirados os pixels não marcados e calculado o hash SHA-1. A retirada dos pixels
marcados, seguida da decifragem com a chave pública do certificado resultou em um hash
diferente.
5.3.4

Discussão

O método proposto obteve sucesso na inserção de uma assinatura digital grande (1024
bits), sem alterar significativamente a imagem, e com a quase a totalidade dos pixels sendo
assinados, ou seja, todos menos os 1024 bits utilizados para inserção da assinatura.
A vantagem de um método como esse é que, independente do formato utilizado para
armazenar a imagem, como TIFF G4, JBIG, JBIG2, JPEG2000, PNG [26] ou GIF, se a
compressão for sem perdas, a assinatura digital da imagem está na própria imagem. Isso
faz com que não seja necessário utilizar campos específicos do formato da imagem para
armazenar essa assinatura.
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Nos casos testados, foi necessária a utilização de blocos apenas de um tipo, pois uma
imagem de cheque digitalizada a 200 dpi, e possuindo cerca de 800.000 pixels, com cerca
de 90.000 blocos 3x3, possui cerca de 1400 blocos desse tipo, suficiente para guardar as
assinaturas RSA de 1024 bits. Mas para armazenar uma assinatura maior, como a RSA de
2048 bits, ou se a imagem de cheque utilizada tiver menos blocos desse tipo, não haveria
problemas em se especificar outros tipos de bloco que também alterassem pouco a
visualização da imagem.
No método proposto, é detectada a alteração de qualquer pixel na imagem, independente de
ser um pixel marcado ou não. Apesar dos pixels marcados não fazerem parte do cálculo da
assinatura digital, a alteração nesses pixels também provocará uma falha na hora de
conferir a assinatura. A única forma de adulterar a imagem é descobrindo falhas nos
algoritmos de hash ou de criptografia utilizados.
5.4

PROTEÇÃO DA IMAGEM DO CHEQUE EM CORES OU EM TONS DE
CINZA

Quando a imagem do cheque binarizada não for suficiente para recuperar as informações,
pode ser necessário requisitar a imagem do cheque em cores ou em tons de cinza.
Utilizando-se o modelo MRC proposto no capítulo 4, seriam então requisitados os planos
FG e BG, comprimidos com perdas. Para que se possa garantir a integridade e o nãorepúdio desses planos, é necessário assina-los digitalmente, da mesma forma que foi feito
com a imagem binarizada.
Para o armazenamento da assinatura digital dos planos FG e BG na própria imagem, sem a
necessidade de se utilizar campos especiais, existem algumas alternativas. A primeira é
utilizar um campo extra fora da imagem. Outra alternativa é armazenar a assinatura nos
próprios planos FG e BG. Como a compressão desses planos é com perdas, não é possível
armazenar essa informação nos pixels. Essa informação teria que ser armazenada em
parâmetros da compressão, que dependem da compressão utilizada.
Uma terceira alternativa, que tem a vantagem de não depender do sistema de compressão, é
armazenar essa assinatura digital na própria imagem binarizada, já transmitida. Nesse caso,
a imagem binarizada armazenaria duas assinaturas digitais. Uma seria calculada a partir da
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própria imagem binarizada. Outra seria calculada a partir dos outros 2 planos. Essa
segunda seria utilizada apenas se fossem requisitados os outros planos. O problema desse
método é que é necessário modificar o dobro de pixels da imagem binarizada. De qualquer
forma, a inserção desses bits extra não chega a ser um problema, se for utilizado um
método que não degrade a imagem, como o proposto na seção 5.3.
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6

CONCLUSÕES

A compensação de cheque no Brasil é feita hoje com a troca de todos os cheques em papel
entre bancos depositários e bancos pagadores. Isso acarreta grandes custos com o
transporte de cheques e com a logística de troca de cheques entre bancos. A substituição da
troca de cheques em papel pela troca das imagens digitalizadas de cheques pode significar
grande economia de custos para os bancos, além de aumentar a agilidade e segurança do
processo. Para que isso seja possível, é necessária a definição de um modelo para a
representação e transferência dos cheques em meio digital. Esse trabalho consistiu em
propor esse modelo.
Para a transferência lógica das imagens dos cheques pode ser utilizada uma infra-estrutura
de rede já existente: a Rede do Sistema Financeira Nacional (RSFN), que é a rede do
Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB). Nessa rede já existem aplicações para a
transferência de mensagens entre instituições financeiras. Bastaria a definição de novos
tipos de mensagens para compreender a transferência das imagens digitalizadas de
cheques.
Outra definição importante a ser feita é sobre a digitalização do cheque. Para que haja
economia de recursos computacionais, é necessário armazenar as imagens em formatos de
arquivos apropriados. O formato proposto, devido ao pequeno espaço ocupado, é o de
imagens bitonais em branco e preto. Para que seja possível a utilização desse formato, é
necessário utilizar técnicas de binarização adequadas. Esse trabalho analisou diversas
técnicas de binarização, indicando que o método de Otsu é o mais adequado para uma base
de cheques brasileiros.
Em alguns casos, pode ser necessária a representação do cheque com uma imagem em
cores ou em tons de cinza. Nesse caso, é importante utilizar uma metodologia de
compressão adequada às imagens de cheques. A metodologia proposta nesse trabalho é o
modelo Mixed Raster Content (MRC), onde a imagem do cheque é dividida em 3 camadas,
sendo uma a imagem do cheque em branco e preto, outra o fundo do cheque, e a terceira
contém as cores do texto. Dessa forma, cada uma das camadas pode ser comprimida com
mais eficiência, resultando numa imagem final com maior compressão e qualidade.
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Por fim, para que se possa garantir a segurança contra fraudes nas imagens de cheques, é
necessária a utilização de criptografia para assinar digitalmente a imagem do cheque.
Nesse trabalho, foi proposta a utilização de certificados digitais da ICP-Brasil (Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira) para produzir a assinatura digital de cada imagem
do cheque, e o armazenamento das assinaturas digitais na própria imagem do cheque em
branco e preto, com a utilização de uma técnica de marca d’água para evitar que a inserção
da assinatura prejudique visualmente a imagem.
Resumindo, o modelo proposto consistiria no envio de imagens de cheques de um banco
depositário para um banco pagador com a utilização de mensagens definidas no SPB e
transmitidas por meio da RSFN. Essas imagens estariam no formato bitonal em branco e
preto, e cada uma seria assinada por certificado digital da ICP-Brasil. Se por alguma razão
um banco pagador necessitar da imagem em cores ou em tons de cinza, as camadas de
fundo da imagem e de cores de texto seriam enviadas, de acordo com o modelo MRC.
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