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RESUMO 

Atualmente, uma das técnicas biométricas mais promissoras é a identificação do usuário através do 

reconhecimento vascular, pois possui características de singularidade, estabilidade e imunidade à 

falsificação, tornando o sistema bastante confiável. O processamento das imagens obtidas deve ser 

capaz de classificá-las para identificação do usuário, bem como detectar possíveis fraudes eliminando 

indivíduos não cadastrados. Este trabalho tem como objetivo desenvolver um sistema de segurança   

biométrico, por veias do dorso da mão, que classifica o usuário cadastrado e impede o acesso dos 

usuários não cadastrados. 

Para a obtenção da imagem das veias, o usuário posiciona a mão em uma placa de diodos de potência 

que emitem radiação infravermelha, a qual é absorvida pela oxihemoglobina do sangue, e uma câmera 

fotográfica sensível à luz infravermelha registra a imagem produzida. Um sistema automático processa 

a imagem e a redefine para uma região de interesse. Através da avaliação dos descritores de textura 

desta nova imagem, o sistema analisa se o usuário é cadastrado. Em caso positivo, uma rede neural faz 

a classificação e identifica o usuário. 

O sistema proposto neste trabalho foi testado para um conjunto de 10 usuários cadastrados e cinco não 

cadastrados, cada um contribuindo com dez imagens. Os resultados obtidos apresentaram uma média 

de acerto de 99%.  

As principais contribuições desta pesquisa são o método de separação da região de interesse da imagem 

da mão, o sistema de exclusão de usuário não cadastrado através de descritores de textura e a 

possibilidade de desenvolver um sistema biométrico eficiente e de baixo custo. 
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