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Abstract. Due to its speed, acceptability, inexpensiveness and not being intru-
sive; signature verification is still a popular authentication method. Therefore,
to avoid forgery, strict criteria should be applied to check authenticity. Foren-
sic handwriting analysis is a science that studies morphological characteristics,
graphical genesis or construction method and writing quality to determine the
author or authenticity of a signature. These characteristics will compose the
proposed computer vision offline system, since they will be used as criteria for
the selection of features that will help different machine learning techniques to
determine the authenticity of signatures for different types of forgeries.

Resumo. Em virtude da rapidez, facilidade de utilização, baixo custo com equi-
pamentos e não ser intrusiva; a assinatura continua sendo um método popular
de autenticação. Logo, deve-se aplicar critérios rigorosos na verificação de sua
autenticidade para evitar fraudes. A grafoscopia, geralmente utilizada na cri-
minologia, é uma ciência que estuda caracterı́sticas morfológicas; a gênese
gráfica ou método de construção e qualidade da escrita para determinar o
autor ou a autenticidade de uma assinatura. Tais particularidades irão com-
por o sistema off-line de visão computacional proposto, pois serão utilizadas
como critérios para a escolha de atributos que auxiliarão diferentes técnicas
de aprendizado de máquina a determinar a autenticidade de assinaturas para
diferentes formas de fraudes.

1. Introdução
A assinatura manuscrita é um clássico da biometria. Embora tenham surgido formas
de autenticação mais modernas tanto comportamentais quanto fı́sicas, o método ainda é
muito popular devido à sua rapidez, facilidade de utilização, baixo custo com equipamen-
tos e o fato de não ser intrusivo. As assinaturas são aceitas até em transações governa-
mentais, legais ou comerciais como formas de autenticação [8, 17]. Sendo assim, deve-se
aplicar critérios rigorosos na verificação de sua autenticidade.

A grafoscopia tem como finalidade determinar o autor de uma assinatura ou verifi-
car se a mesma é genuı́na [9], para tal, avaliam-se caracterı́sticas morfológicas (aparência
geral), a gênese gráfica ou método de construção e aspectos que demonstram a qualidade
da escrita [5]. Estudos que realizaram uma análise comparativa da opinião de peritos
grafotécnicos com a de leigos comprovaram taxas de erros significativamente menores
por parte dos especialistas [1, 12] . Para o primeiro estudo, 4,34% de erro dos peritos e
12.16% dos leigos. Já para o segundo, 3,9% e 19,3%, respectivamente.



Crimes relativos a falsificação de assinaturas ainda são comuns atualmente e uma
das causas é que muitas instituições empregam amadores ou inexperientes para a análise
de documentos [3]. Contudo, a verificação não é um trabalho fácil nem aos especialistas,
pois a escrita é decorrente de um processo comportamental (pode ser influenciada por
condições fı́sicas e emocionais) e alguns indivı́duos apresentam grandes variações nas
próprias assinaturas [8]. Logo, exige não apenas conhecimentos técnicos, como também,
muita experiência e atenção.

Por consequência, o presente trabalho irá focar na criação de um sistema off-
line fundamentado na grafoscopia aliada a métodos de processamento de imagens para
auxiliar na decisão da autenticidade de uma assinatura manuscrita. Um dos diferenciais do
sistema proposto em relação aos sistemas biométricos de assinaturas é referente ao critério
de escolha das caracterı́sticas, as quais não serão apenas morfológicas, como também
considerarão a gênese gráfica e a qualidade da escrita [5] como descritores da assinatura.

Para torná-lo um sistema de visão computacional robusto, serão utilizadas dife-
rentes técnicas de aprendizado de máquina para identificar os padrões significativos a um
determinado autor. Em seguida, os resultados das técnicas serão comparados e avaliar-
se-á qual método de aprendizado é o mais promissor para o tema proposto. Ou seja, qual
obteve maior precisão nos resultados.

O estudo foi segmentado em 6 partes: a seção 2 irá apresentar conceitos incorpo-
rados para o desenvolvimento, como também, trabalhos relacionados aos assuntos abor-
dados; na seção 3 são discutidos os objetivos; na 4, os métodos e técnicas empregados
para alcançar os objetivos; na seção 5 é feito um levantamento da divisão de atividades e
cronograma de execução. Por fim, em 6, quais são os resultados e contribuições espera-
dos.

2. Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte

Considerando a interdisciplinaridade do trabalho, a seção atual objetiva a evidenciação
dos conceitos incorporados para uma melhor compreensão do estudo. Ademais, em 2.5
são apresentados algumas pesquisas relacionadas que ofereceram embasamento teórico
para o desenvolvimento.

2.1. Processamento de Imagens e Visão Computacional

Há uma linha tênue entre o processamento de imagens e a visão computacional. Em [4],
a distinção é feita considerando 3 tipos de processos computacionais: baixo, médio e alto.

O primeiro envolve operações mais simples em que tanto a entrada como a saı́da
são imagens, por exemplo: o pré-processamento para a redução de ruı́dos, realçar o con-
traste ou o aguçamento da imagem.

Para o nı́vel médio, pode-se citar a segmentação (separar em regiões ou objetos);
a descrição dos objetos e a classificação (reconhecimento) de objetos individuais. Neste
processo, geralmente as entradas são imagens e a saı́da são caracterı́sticas (atributos) ex-
traı́das.

No nı́vel alto, considera-se que é dado um sentido aos objetos reconhecidos e até
a realização de funções cognitivas relativas à visão.



Assim, o processamento de imagens abrange os nı́veis baixo e médio. Já a visão
computacional, o nı́vel alto.

2.1.1. OpenCV

O OpenCV1 é uma biblioteca Open Source (código aberto) para visão computacional que
conta com mais de 2500 algoritmos otimizados para processamento de imagens, visão
computacional e aprendizado de máquina. Dentre os recursos fornecidos há tanto algo-
ritmos clássicos quanto no estado da arte, que podem ser utilizados e modificados. A
biblioteca foi nativamente escrita em C++, porém conta com interface para diversas ou-
tras linguagens como C, Java, Python e Matlab, além de suportar as plataformas Windows,
Linux, Mac OS e Android.

2.2. Aprendizado de Máquina

O aprendizado de máquina ou aprendizado automático, de forma geral, é uma área da
inteligência artificial que visa a criação de algoritmos que ensinam a máquina a converter
a experiência em conhecimento, sem comandos explı́citos. Mais especificamente, a ex-
periência refere-se aos dados de treinamento e o conhecimento é gerado através da análise
desses dados, conferindo a máquina a capacidade de resolver algum tipo de problema
[11].

Dois aspectos importantes que auxiliam na decisão sobre a necessidade da
utilização do aprendizado de máquina são: a complexidade do problema e a necessidade
de adaptação. A complexidade pode estar relacionada a atividades naturais de humanos
ou animais, mas que são complicados de serem expressos para a definição de um pro-
grama. Outro exemplo é encontrar relacionamentos e correlações complexas em grandes
quantidades de dados. Já em relação a adaptação, algumas ferramentas de aprendizado
de máquina adaptam-se de acordo com os dados de entrada. Ou seja, muito úteis para a
resolução de problemas reais dinâmicos, pois não há a necessidade de serem reescritos
constantemente [11].

2.3. Biometria

A biometria é a ciência que analisa estatisticamente caracterı́sticas biológicas. Sistemas
biométricos podem ser descritos como um modo de identificação baseado em ”quem você
é ou o que você faz”, fatos que os tornam mais seguros, eficientes e precisos que técnicas
fundamentadas em ”o que você tem”ou ”o que você sabe”. Os métodos baseados em ”o
que você tem”, como um cartão ou documento, não são eficientes devido a possibilidade
de perda ou roubo dos identificadores. Já abordagens baseadas em ”o que você sabe”,
como senhas, podem ser esquecidas ou descobertas por engenharia social [17, 8].

Geralmente, os sistemas biométricos são utilizados para serviços de segurança e
objetivam a identificação ou verificação de um indivı́duo segundo seus aspectos: fı́sicos
ou comportamentais. Um sistema de verificação é aquele que verifica se a pessoa é quem
ela afirma ser. Por outro lado, a identificação visa reconhecer o indivı́duo apresentado
[17].

1http://opencv.org/about.html
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As caracterı́sticas mais utilizadas nos sistemas de biometria fı́sicos baseiam-se em
partes do corpo como: face, impressão digital, geometria da mão, padrões da palma da
mão e ı́ris. Já os sistemas comportamentais procuram padrões únicos em: assinaturas,
vozes e gestos [8].

De forma genérica, um sistema de identificação de biometria segue os passos a
seguir [17]:

1. O usuário a ser reconhecido providencia ao sistema a caracterı́stica necessária.
2. O sistema processa os dados para adquirir um padrão e o compara com uma grande

base de dados que contém padrões de outros usuários.
3. O sistema responde se o usuário em questão está ou não registrado na base de

dados.

Analogamente, um sistema biométrico de verificação pode ser descrito como: [17]

1. O usuário a ser verificado providencia ao sistema algum identificador.
2. O sistema captura as caracterı́sticas biométricas do usuário.
3. As caracterı́sticas são processadas pelo sistema e comparadas com as do usuário

presente no documento identificador apresentado.
4. O sistema responde se o usuário em questão é ou não quem alega ser.

2.3.1. Sistemas: Off-line e On-line

Há duas possı́veis classificações para os sistemas que utilizam métodos de verificação
para as assinaturas: on-line e off-line. O primeiro também é conhecido como sistema
dinâmico, pois utiliza dispositivos sensı́veis à pressão que o permitem capturar carac-
terı́sticas durante o processo de assinatura: posição, trajetória ou até a pressão em relação
ao tempo [8]. Isto é, são precisos, mas necessitam da presença do dispositivo (geralmente
tablets) no momento que a assinatura for realizada. Logo, restringem as aplicações; o
cheque é um exemplo. Por outro lado, os sistemas off-lines baseiam-se em assinaturas
fı́sicas, as quais são escaneadas para o sistema. Assim, são simples de serem empre-
gados em diferentes propósitos, porém o processo de extração de caracterı́sticas é mais
complexo e alguns atributos dinâmicos não podem ser simulados [8, 17].

2.4. Grafoscopia

A grafoscopia, também denominada: grafotécnica, grafotecnia ou perı́cia grafotécnica
pode ser definida - no âmbito da criminologia - como a ciência que estuda a autoria ou a
verificação da autenticidade de um documento [9].

As assinaturas são produzidas pela força do hábito. Assim que é iniciado o pro-
cesso de escrita, o hábito comanda os movimentos da caneta e a movimentação da mão
tem um padrão personalizado de ritmos de escrita à medida que os caracteres são forma-
dos. A dinâmica é tão natural ao ponto de surgirem caracterı́sticas não conscientes que
são balanceadas no próprio padrão: velocidade da caneta, a proporção dos movimentos e
a pressão [13].

Os peritos grafotécnicos analisam a combinação de caracterı́sticas morfológicas
(aparência da assinatura) com as caracterı́sticas presentes para a criação do padrão de
movimentação (gênese gráfica). Os processos para a análise de autenticidade de uma



assinatura são: o especialista inicia a verificação com uma quantidade confiável de exem-
plares do indivı́duo alegado e as estuda para verificar a variação natural do sujeito. Se a
assinatura em questão apresentar variações inexplicáveis e significativamente maiores na
gênese gráfica ou nas caracterı́sticas morfológicas que a variação natural identificada, a
assinatura em questão é falsa.

Assim, quando uma assinatura é forjada, há esforços conscientes para imitar as
caracterı́sticas morfológicas e consequentemente perda na qualidade da gênese gráfica.
Tal como, caso o forjador concentre-se na gênese gráfica, haverá prejuı́zo na qualidade
dos atributos morfológicos.[13]

2.5. Trabalhos Correlatos
Alguns estudos vinculados à grafoscopia [1, 12] realizaram análises comparativas das
opiniões de peritos grafotécnicos com as de leigos sobre a autenticidade de documentos
e comprovaram como o conhecimento técnico dos profissionais associados à experiência
os influenciaram a terem taxas de erro significativamente menores que os leigos. Quanto
ao primeiro estudo, 4,34% de erro dos especialistas e 12.16% dos leigos. Para o segundo,
3,9% e 19,3%, respectivamente.

No trabalho de perı́cia grafotécnica [5], é elaborada uma investigação em relação a
quais caracterı́sticas são mais frequentes em disfarces de assinaturas; objetivando facilitar
o discernimento entre uma simulação (assinatura falsificada por outro indivı́duo) e o pro-
cesso de disfarce gráfico (autofalsificação). O estudo também detalha como é o processo
de verificação e quais caracterı́sticas são importantes na análise grafotécnica. Por con-
seguinte, os atributos verificados e os criteriosos procedimentos aplicados nos processos
das pesquisas citadas, tornam-se objeto de interesse do presente estudo.

Já em relação aos sistemas biométricos off-line de verificação e reconhecimento
de assinaturas, em [2] é apresentado um sistema que emprega na fase de extração de
atributos o momento invariante central e momento Zernike. Para a classificação, utiliza-
se uma rede neural com o treinamento backpropagation.

Outro exemplo, é o trabalho [14], cujo o foco é expor uma investigação sobre
qual combinação de descritor com classificador apresenta maior precisão na averiguação
de autenticidade de assinaturas. Dentre os descritores foram testados: Local Binary Pat-
terns, Local Directional Patterns e Local Derivative Patterns. Quanto aos classificadores,
análise discriminante linear ou k-vizinhos próximos.

Enquanto diversos estudos realizam a extração de atributos de forma manual, [7]
propõe que elas sejam definidas por aprendizado de máquina supervisionado. Porém a
quantidade de assinaturas de determinado autor não é suficiente para treinar um ”feature
learning”dependente de autor, o problema foi dividido em duas partes.

Na primeira etapa utiliza-se uma rede neural de convolução, independente de au-
tor, para treinar o detector de atributos com uma parte da base de dados. Em seguida, os
atributos de um conjunto disjunto de assinaturas são extraı́dos pelo algoritmo treinado.

A segunda fase consiste em construir um classificador binário, dependente de au-
tor, para detectar se a assinatura é genuı́na ou forjada. Deste modo, um algoritmo de
máquina de vetores suporte (SVM) foi treinado para cada autor. Posteriormente, a técnica
apresentada foi aprimorada em [6], ao alterar os parâmetros dos algoritmos utilizados,



chegando a uma taxa de erros consideravelmente menor.

À medida que foram analisados diferentes casos na literatura, pode-se observar a
heterogeneidade de soluções propostas para os sistemas biométricos de assinatura tanto
no contexto do processamento de imagens, utilização ou não de aprendizado de máquina
e os tipos de algoritmos aplicados. Ainda assim, a utilização da grafoscopia aliada ao
sistema não foi objeto de muitas pesquisas.

3. Objetivos
O objetivo geral do presente estudo é aliar o processamento de imagens, diferentes
técnicas de aprendizado de máquina para o desenvolvimento de um sistema biométrico
de visão computacional fundamentado na grafoscopia. Mais especificamente, as ca-
racterı́sticas grafométricas utilizadas por peritos ao examinar assinaturas (morfológicas,
gênese gráfica ou método de construção e qualidade da escrita [5]) servirão como
critérios de escolha dos descritores das assinaturas, os quais auxiliarão diferentes técnicas
de aprendizado de máquina a aprender a variação natural dos indivı́duos para fazer a
avaliação da autenticidade. Além disso, tem-se como propósito realizar uma análise com-
parativa entre os resultados obtidos pelas técnicas de aprendizado submetidas ao mesmo
conjunto de caracterı́sticas extraı́das das assinaturas, determinando qual obteve maior
nı́vel de precisão e avaliá-los com os da literatura.

4. Procedimentos metodológicos/Métodos e técnicas
Com o intuito de atingir os objetivos propostos em 3, a primeira etapa consiste no levan-
tamento de materiais relevantes à grafoscopia, ao processamento de imagens, ao aprendi-
zado de máquina em bibliotecas digitais e algumas buscas por bases de dados de assina-
turas.

Para a segunda fase, pesquisar-se-á puramente assuntos relativos à grafoscopia:
definição, princı́pios, evolução, motivos que modificam a escrita e classificações das assi-
naturas.

Em seguida, serão analisados detalhadamente os trabalhos sobre sistemas
biométricos de análise de autenticidade ou reconhecimento de assinaturas objetivando
compreender os problemas encontrados, as técnicas e métricas utilizadas.

Assim, métodos e conceitos relacionados aos sistemas de visão computacional,
processamento de imagens e aprendizado de máquinas serão explorados.

Depois, um método para verificação de assinaturas offline fundamentado na gra-
foscopia será elaborado no OpenCV; treinado e classificado com diferentes técnicas de
aprendizado de máquina no Weka2. Os procedimentos gerais para o treinamento do sis-
tema são:

1. As assinaturas digitalizadas (através de um scanner) serão provenientes de
uma base de dados ainda não determinada (provavelmente uma das seguintes:
MCYT[10], GPDS[15] ou SVC2004 [16]).

2. Aplicação de um pré-processamento na imagem para a remoção de ruı́dos e isola-
mento da região de interesse.

2http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/
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3. Extração de caracterı́sticas de acordo com a grafoscopia.
4. Treinamento de classificadores no Weka com diferentes técnicas de aprendizado

de máquina.
5. Criação do modelo.

Para as entradas de teste:

1. As assinaturas digitalizadas (através de um scanner) serão provenientes de
uma base de dados ainda não determinada (provavelmente uma das seguintes:
MCYT[10], GPDS[15] ou SVC2004 [16] ).

2. Aplicação de um pré-processamento na imagem para a remoção de ruı́dos e isola-
mento da região de interesse.

3. Extração de caracterı́sticas de acordo com a grafoscopia.
4. Classificação no Weka como falsificada ou autêntica de acordo com o modelo

gerado na fase de teste.

Finalmente, será realizada uma análise comparativa em relação aos resultados
(nı́vel de precisão) de cada técnica de aprendizado de máquina - até então em investigação,
possivelmente: os k-vizinhos próximos, máquina de vetores suporte e redes neurais - uti-
lizados com o mesmo conjunto de caracterı́sticas extraı́das e também serão conferidos
com os resultados presentes na literatura para a mesma base de dados.

5. Cronograma de Execução

A Tabela 1 exibe o cronograma da divisão dos procedimentos relativos a Seção 4 do
trabalho. O conteúdo das atividades encontra-se a seguir:

1. Levantamento e análise de materiais relevantes na grafoscopia, processamento de
imagens, aprendizado de máquina e base de dados de assinaturas;

2. Estudo de como é a análise para a determinação de fraude;
3. Estudo de quais técnicas são utilizadas na criação de sistemas biométricos offline

e online de análise de autenticidade de assinaturas;
4. Aprofundamento dos conhecimentos de processamento de imagens e visão com-

putacional;
5. Aprofundamento dos conhecimentos de aprendizado de máquina;
6. Implementação do sistema;
7. Análise dos resultados obtidos com diferentes técnicas e com os presentes na lite-

ratura;
8. Escrita do relatório;

6. Contribuições e/ou Resultados esperados

Ao final do estudo, espera-se que a utilização da grafoscopia como critério na escolha das
caracterı́sticas aliada à técnicas de aprendizado de máquina, traga resultados satisfatórios
na classificação das fraudes; não apenas para as aleatórias, bem como as elaboradas.
Servindo também como modelo ou base teórica para a prevenção e detecção de fraudes
em diversos ambientes.



Tabela 1. Cronograma de Execução
jun jul ago set out nov dez

Atividade 1 X
Atividade 2 X X X
Atividade 3 X X X
Atividade 4 X X X X
Atividade 5 X X X
Atividade 6 X X
Atividade 7 X
Atividade 8 X X

7. Espaço para assinaturas

Londrina, 26 de junho de 2017.

—————————————— ——————————————

Aluno Orientador
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