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Resumo: Nesse trabalho implementamos e avaliamos os resultados de um sistema de identificação 
biométrica baseado nas características extraídas da palma da mão. Para tanto, fizemos uso da 
transformada wavelet na obtenção das características principais da imagem a serem utilizadas no 
treinamento de um classificador baseado em uma rede neural. Para reduzir o custo computacional 
também utilizamos de algorítmos para classificação prévia das imagens através das linhas principais 
da palma da mão e também da aplicação das wavelets apenas em uma região de interesse da 
imagem. Ao final aplicamos o sistema criado em 70 imagens e obtivemos uma excelente taxa de 
acertos. 
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INTRODUÇÃO 

 
A biometria utiliza-se de características 
biológicas em mecanismos de identificação 
pessoal. Algumas das características 
biológicas mais utilizadas são a íris e a retina, 
impressão digital, voz, face, e também, como 
objeto de estudo dessa pesquisa, a palma da 
mão. A utilização da palma da mão vem 
crescendo cada vez mais devido ao custo dos 
sistemas automáticos que são mais baixos e 
operam em imagens com resolução mais 
baixa do que a impressão digital, o que torna 
sua utilização mais ampla. Além disso, 
algumas pessoas não apresentam impressões 
digitais, logo os sistemas que utilizam a palma 
da mão surgem como uma boa solução para 
esse problema. 
 
Sabendo da necessidade crescente de 
sistemas de segurança para uso civíl e 
também na utilização de sistemas de 
identificação no meio forense, propomos a 
criação de um sistema de identificação 
biométrica utilizando características palmares. 
Neste caso, ele é baseado em algumas 
características presentes na palma da mão, 

tais como orientação das linhas principais 
(utilizado na classificação), e as características 
extraídas através da transformada wavelet 
(utilizado na identificaçào final). 
 
A palma da mão, assim como a impressão 
digital, também apresenta regiões 
denominadas cristas e vales, que são a parte 
em alto e baixo relevo, respectivamente. De 
acordo com a orientação desses vales e 
cristas, podemos observar o surgimento de 
linhas e rugas. Se olharmos atentamente para 
nossa mão, observaremos que ao menos uma 
linha se destaca das demais, podendo ser a 
linha da vida, do coração ou da cabeça. Essas 
linhas são muito usadas para fazer uma pré-
classificação do indivíduo dentro de uma base 
de dados, o que agilizaria o sistema no 
momento da identificação final. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
SHU et al, classificaram a palma da mão em 
seis diferentes classes de acordo com a 
orientação e quantidade de linhas principais 
conforme apresenta a Figura 1(a).  
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Figura 1 - (a) Seis categorias de classificação e (b) linhas extraídas através do algoritmo. 
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Para classificarmos um indivíduo dentro de um 
desses seis grupos tivemos que, a partir da 
imagem de sua palma da mão, extrair as 
linhas principais e posteriormente classificá-
las. A Figura 1(b) apresenta, com base nessa 
classificação, as linhas principais extraídas a 
partir de um algoritmo que desenvolvemos e 
que classifica o indivíduo dentro de um dos 
grupos apresentados. 
 
O algoritmo final de identificação é aplicado 
sobre uma região de interesse da palma da 
mão para evitarmos trabalhar com toda a sua 
imagem, o que contribui para reduzir os 
cálculos computacionais e otimizar o sistema 
sem perdas de informações importantes. Para 
tanto, na obtenção das características 
discriminatórias, aplicamos um filtro wavelet 
Daubechies quatro vezes sobre a imagem da 
região de interesse para a extração dos 

coeficientes principais. Em seguida, 
concatenamos os valores obtidos em um vetor 
de características que foi utilizado no 
treinamento da rede neural.  
 
Optamos, após sucessivos testes, por utilizar 
um classificador neural do tipo feedforward 
com função de transferência da camada 
escondida tangente hiperbólica sigmoidal, e 
função de transferência da camada de 
neurônios da saída a log sigmoidal. O 
treinamento de retro-propagação com 
gradiente conjugado de Powell – Beale foi 
utilizado.  
A Figura 2 apresenta os resultados obtidos 
com o nosso método em comparação com 
outros métodos utilizados nas referências 
pesquisadas. 
 

 
Figura 2 – Taxa de acertos dos diversos métodos de reconhecimento pela palma da mão. 

 
   CONCLUSÃO 
 
A partir de um algoritmo desenvolvido para o 
teste da rede neural, onde cada imagem foi 
testada individualmente, obtivemos uma 
porcentagem de acertos de 98.14%. Este 
resultado apresentado nos deixam otimistas 
em relação a continuidade da pesquisa, visto 
que são superiores, quando comparados com 
aqueles obtidos por CONNIE, T et al, que 
utilizou uma técnica baseada em ICA e rede 
neural, bem como, de  TANG, Y et al que 
utilizou uma composição de transformadas 
wavelets e SVM. 
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