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RESUMO  

 

MORAES, Diego Rafael. Segmentação de imagens coloridas baseada na 

mistura de cores e redes neurais. 2018. 161 p. Tese (Doutorado em Ciências) – 

Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2018. 

 

O Color Mixture é uma técnica para segmentação de imagens coloridas, que cria 

uma "Retina Artificial" baseada na mistura de cores, e faz a quantização da imagem 

projetando todas as cores em 256 planos no cubo RGB. Em seguida, atravessa 

todos esses planos com um classificador Gaussiano, visando à segmentação da 

imagem. Porém, a abordagem atual possui algumas limitações. O classificador atual 

resolve exclusivamente problemas binários. Inspirado nesta "Retina Artificial" do 

Color Mixture, esta tese define uma nova “Retina Artificial”, propondo a substituição 

do classificador atual por uma rede neural artificial para cada um dos 256 planos, 

com o objetivo de melhorar o desempenho atual e estender sua aplicação para 

problemas multiclasse e multiescala. Para esta nova abordagem é dado o nome de 

Neural Color Mixture. Para a validação da proposta foram realizadas análises 

estatísticas em duas áreas de aplicação. Primeiramente para a segmentação de 

pele humana, tendo sido comparado seus resultados com oito métodos conhecidos, 

utilizando quatro conjuntos de dados de tamanhos diferentes. A acurácia de 

segmentação da abordagem proposta nesta tese superou a de todos os métodos 

comparados. A segunda avaliação prática do modelo proposto foi realizada com 

imagens de satélite devido à vasta aplicabilidade em áreas urbanas e rurais. Para 

isto, foi criado e disponibilizado um banco de imagens, extraídas do Google Earth, 

de dez regiões diferentes do planeta, com quatro escalas de zoom (500m, 1000m, 

1500m e 2000m), e que continham pelo menos quatro classes de interesse: árvore, 

solo, rua e água. Foram executados quatro experimentos, sendo comparados com 

dois métodos, e novamente a proposta foi superior. Conclui-se que a nova proposta 

pode ser utilizada para problemas de segmentação de imagens coloridas multiclasse 

e multiescala. E que possivelmente permite estender o seu uso para qualquer 

aplicação, pois envolve uma fase de treinamento, em que se adapta ao problema. 

 

Palavras-chave: Segmentação de imagens coloridas, multiclasse, multiescala. 

  



 

 

  



	

ABSTRACT 

 

MORAES, Diego Rafael. Segmentation of color images based on color mixture 

and neural networks. 2018. 161 p. Tese (Doutorado em Ciências) – Escola de 

Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2018. 

 

The Color Mixture is a technique for color images segmentation, which creates an 

"Artificial Retina" based on the color mixture, and quantizes the image by projecting 

all the colors in 256 plans into the RGB cube. Then, it traverses all those plans with a 

Gaussian classifier, aiming to reach the image segmentation. However, the current 

approach has some limitations. The current classifier solves exclusively binary 

problems. Inspired by this "Artificial Retina" of the Color Mixture, we defined a new 

"Artificial Retina", as well as we proposed the replacement of the current classifier by 

an artificial neural network for each of the 256 plans, with the goal of improving 

current performance and extending your application to multiclass and multiscale 

issues. We called this new approach “Neural Color Mixture”. To validate the 

proposal, we analyzed it statistically in two areas of application. Firstly for the human 

skin segmentation, its results were compared with eight known methods using four 

datasets of different sizes. The segmentation accuracy of the our proposal in this 

thesis surpassed all the methods compared. The second practical evaluation of the 

our proposal was carried out with satellite images due to the wide applicability in 

urban and rural areas. In order to do this, we created and made available a database 

of satellite images, extracted from Google Earth, from ten different regions of the 

planet, with four zoom scales (500m, 1000m, 1500m and 2000m), which contained at 

least four classes of interest: tree, soil, street and water. We compared our proposal 

with a neural network of the multilayer type (ANN-MLP) and an Support Vector 

Machine (SVM). Four experiments were performed, compared to two methods, and 

again the proposal was superior. We concluded that our proposal can be used for 

multiclass and multiscale color image segmentation problems, and that it possibly 

allows to extend its use to any application, as it involves a training phase, in which 

our methodology adapts itself to any kind of problem. 

 

Keywords: Color image segmentation, multiclass, multiscale. 
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CAPÍTULO 1 

1. INTRODUÇÃO 

1.1. Imagens digitais 

Imagens são de grande importância no dia-a-dia do ser humano. Desde os 

primórdios da cultura pré-histórica, iniciando com a representação gráfica de 

pinturas em cavernas, até os dias atuais em diversas áreas do cotidiano humano 

como medicina, biologia, astronomia, física, geografia, indústria, segurança entre 

outras, as imagens têm representado um papel principal na comunicação e na 

informação. 

Com o avanço da eletrônica e da computação, o processamento de imagens 

para a extração de informações discriminantes tem permitido a implementação de 

aplicações cada vez mais eficientes em todas as áreas da ciência. Isso, no entanto, 

vem crescendo a quantidade de dados armazenados, exigindo assim 

processamentos eficientes e análises automáticas como recursos fundamentais para 

a aplicação ou para a descoberta de novos conhecimentos (BARBIERI et al., 2011). 

As imagens processadas por um sistema computacional são chamadas de 

imagens digitais e podem ser consideradas monocromáticas ou coloridas. Segundo 

Gonzalez e Woods (2000, p. 4) o termo imagem monocromática, ou simplesmente 

imagem, “refere-se à função bidimensional de intensidade da luz f(x,y), onde x e y 

denotam as coordenadas espaciais, e o valor f, em qualquer ponto (x,y), é 

proporcional ao brilho (ou níveis de cinza), da imagem naquele ponto”. Uma imagem 

colorida necessita, em geral, de três planos de coordenadas que representem as 

cores de cada pixel, aumentando assim a necessidade de “bytes de informação” 

para serem armazenadas e maior esforço computacional para serem processadas.  

Pode-se capturar imagens digitais considerando-se o espectro de luz, da faixa 

do visível até o invisível (em faixas multi ou hiper espectrais), assim como sua 

resolução espacial (baixa ou alta). Para se processar imagens digitais alguns passos 

são utilizados: aquisição, pré-processamento, segmentação, pós-processamento e 

classificação; estes passos são normalmente baseados nas informações de cor, 

intensidade, textura, entropia entre outros.  
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A segmentação de imagens é uma etapa crucial no processamento, pois, 

estabelece regras para a localização e classificação de partes de uma cena 

completa. Se esta etapa é realizada com sucesso, ou seja, com o maior índice de 

acerto possível, o resultado da classificação é significativamente facilitado. 

1.2. Motivação 

O motivo desta tese de doutorado concentra-se na etapa de segmentação de 

imagens coloridas, levando-se em conta que imagens coloridas possuem mais 

informações do que as imagens monocromáticas, sendo ainda menos exploradas na 

literatura, permitindo assim uma maior contribuição para a área. 

Um modelo que se mostrou eficiente para o processamento de imagens 

coloridas foi o Color Mixture, proposto por Severino Jr. e Gonzaga (2013), que tem 

como base a mistura de cores. A abordagem da mistura de cores é inspirada na 

pintura a óleo em uma tela e na percepção das cores por seres humanos, 

considerando para isto a distribuição dos cones sobre a retina. Uma pintura a óleo 

geralmente é feita em várias etapas. Por exemplo, no primeiro passo, o pintor 

desenha um esboço diretamente na tela com um lápis e, em seguida, ele aplica uma 

camada transparente de fixador. No segundo passo, ele aplica uma sombra 

queimada para fortalecer os contornos e usa uma camada transparente de carmim 

queimado diluído em uma mistura de terebentina, secador de cobalto e óleo de 

linhaça para criar regiões claras e escuras. Na terceira etapa, ele começa a pintura 

dos objetos frontais e do fundo. No último passo, o pintor aplica uma mistura de 

carmim e verniz para alterar a sombra das cores e dar a pintura os seus toques 

finais. Em cada novo passo, uma nova camada de pigmentos de cor é misturada nas 

camadas anteriores, dando origem a novas sombras. Esta técnica é repetida até que 

as tonalidades desejadas sejam alcançadas. Ou seja, novos tons emergem como 

novas camadas quando novos pigmentos são adicionados e o valor da mistura de 

cores pode ser expresso pelo número de cores utilizadas. 

O Color Mixture é modelado por meio de uma “Retina Artificial”, dando origem 

assim a um método de quantização de cores. Baseado na quantização e utilizando 

conceitos matemáticos de projeções, Severino Jr. e Gonzaga (2009) definiram um 
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novo espaço de cor denominado HSM (Hue, Saturation, Mixture), que demonstrou 

ser eficiente como um espaço perceptual de cores. 

A técnica o Color Mixture foi utilizada em diversas aplicações, sendo elas 

apresentadas a seguir: para a detecção de pele humana em imagens digitais, 

denominada de auto-pele (SEVERINO JR.; GONZAGA, 2006a), mostrando-se 

eficiente na segmentação; para a detecção do esboço da face, chamada de auto-

esboço (SEVERINO JR.; GONZAGA, 2006a), o que permitiu gerar um esboço de 

uma face humana baseado em traços e bordas; para a recuperação de imagens 

baseadas em conteúdo, denominada auto-fusão (SEVERINO JR.; GONZAGA, 

2006b); e por fim, experimentos mostraram eficiência expressiva na segmentação de 

imagens de árvores (SEVERINO JR.; GONZAGA, 2013), indicando caminhos a 

serem explorados no futuro. 

Apesar dos avanços alcançados pelos autores, o Color Mixture na sua 

formulação original tem uma limitação. Utiliza uma função Gaussiana como 

classificador, limitando sua capacidade de segmentação para apenas uma classe, 

ou seja, ele consegue dizer se uma amostra pertence ou não a uma única e 

específica classe. 

1.3. Objetivos 

O objetivo principal deste trabalho é propor uma nova abordagem, 

denominada de Neural Color Mixture, para a segmentação de imagens coloridas, 

investigando sua robustez em aplicações com mais de uma classe (multiclasse), 

assim como em variações de escala (multiescala).  

1.4. Validação da proposta 

Para validar os objetivos propostos, o Neural Color Mixture é aplicado neste 

trabalho em duas áreas distintas. Primeiramente em imagens coloridas de pele 

humana, permitindo ser comparado diretamente com o Color Mixture original, já 

previamente avaliado nesta aplicação específica, tendo mostrado ser bastante 
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eficiente. Para isto foi utilizado o banco de dados de imagens de pele humana SFA 

de Casati, Moraes e Rodrigues (2013). Este banco é composto pelos gêneros 

masculino e feminino, assim como diferentes grupos étnicos e diferentes cores de 

pele.  

A segunda avaliação refere-se à segmentação de imagens coloridas de 

satélites, tendo em vista a disponibilidade da nova geração de sensores, tais como 

IKONOS, EROS, OrbView, QuickBird, SPOT5, WorldView, GeoEye, Pleiades, 

tornando-se essencial para a detecção automática de objetos geoespaciais (WANG 

et al., 2015). Estas imagens coloridas são obtidas em alta resolução, no espectro 

visível e com variação de escalas, sendo que foram segmentadas quatro classes: 

árvores, solos (gramados e terras), ruas e água (rios e lagos).  

As imagens de satélite utilizadas para a validação da hipótese desta tese 

foram extraídas do Google Earth, por serem facilmente adquiridas e não possuírem 

custos. Foi construído e disponibilizado na internet, durante a realização deste 

trabalho, um banco de dados de imagens reais, extraídas do Google Earth, de 

diferentes localidades do planeta e diversas escalas em relação a altura da 

aquisição da imagem.  

A segmentação de pele humana é um típico problema de classificação binária 

(pele ou não-pele) e as imagens de satélites representam um clássico problema de 

classificação multiclasse e multiescala. 

1.5. Justificativas 

Para alcançar o objetivo desta tese, considerando-se o potencial da técnica 

do Color Mixture para processar imagens coloridas e conhecendo suas limitações, 

este trabalho propõe uma nova abordagem chamada Neural Color Mixture. O 

algoritmo do Color Mixture original, utiliza o canal M do espaço de cor HSM, para 

fazer uma quantização de uma imagem colorida com mais de 16 milhões de cores 

em 256 planos no cubo RGB (Red, Green e Blue). Por fim, utilizando os canais H e 

S, para projetar nestes planos os pixels, que na sequência serão atravessados por 

um classificador Gaussiano, visando a segmentação da imagem. No entanto, esta 

abordagem é limitada a uma tarefa de classificação binária. Com base na "Retina 
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Artificial" proposta pela abordagem do Color Mixture, esta tese define uma nova 

“Retina Artificial”, utilizando o conceito de mistura de cor de forma diferente da 

original, pois não depende dos canais H e S para realizar a classificação. Diferencia-

se também pelo fato de substituir o único classificador Gaussiano, que antes 

atravessava os 256 planos para realizar a segmentação, por um classificador neural, 

que agora é aplicado para cada um dos 256 planos, ou seja, são 256 classificadores 

neurais, um para cada plano. A escolha de classificadores neurais tem o objetivo de 

permitir que o método seja estendido para problemas multiclasse, diferente do 

original que é binário, e permitir investigar se pode ser aplicado em problemas 

multiescala. 

Processar imagens coloridas de pele humana é justificado pelo fato de ser 

importante para diversas aplicações. A extração desta informação é de grande valia 

na composição de descritores que auxiliam na localização e segmentação de partes 

ou do todo de indivíduos humanos em uma cena. Vários esforços de pesquisas têm 

sido envidados devido a novas demandas, novas tecnologias e auxiliados pelo 

crescente desenvolvimento computacional (ZHU; MASTORAKIS; ZHUANG, 2014; 

KAWULOK, 2013). Como exemplo, pode-se citar o reconhecimento facial (CHAVES-

GONZÁLEZ et al., 2010), a computação forense e a detecção de nudez para 

controle de acesso à pornografia (FORSYTH; FLECK, 1999), a classificação de 

gênero (DAS et al., 2015), a avaliação do estado da pele na detecção de anomalias 

(BAKHSHALI; SHAMSI; GOLZARFAR, 2012), entre outras. Apesar dessa 

diversidade, a aplicação mais difundida é a detecção de faces humanas em imagens 

com fundo complexo (GOR; BHATT, 2015; HU et al., 2014; PRASHANTH 

KUMAR; SHASHIDHARA, 2014; MAHMOODI; SAYEDI, 2014; SEE; NOOR; LAI, 

2013; ZHU; ZHU, 2014). 

A importância de processar imagens de satélites é justificada por auxiliar a 

resolução de problemas como no mapeamento geográfico, que busca a localização 

de objetos específicos, geralmente em áreas urbanas e não urbanas, esta última 

também chamada de área rural.  

Nas áreas urbanas, o foco é a identificação de objetos como casas, prédios, 

telhados, ruas, estradas, árvores, gramados, carros entre outros. Segundo Iftikhar e 

Khurshid (2011), ao utilizar imagens de satélites é possível realizar diversas tarefas 

importantes, como o estudo e planejamento do crescimento urbano, gestão de 

desastres, vigilância e segurança, sensoriamento remoto, aplicações militares etc. 
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Nas áreas rurais, as aplicações são direcionadas para o gerenciamento e 

monitoramento na agricultura, acompanhamento do crescimento de vegetações e 

plantações, detecção de pragas em lavouras, desmatamento ilegal, monitoramento 

de rios e reservatórios de água entre outros. Outros estudos têm sido realizados 

(BARBIERI et al. 2011), voltados para a previsão de catástrofes ecológicas, 

atividades agrícolas em geral, poluição marítima, mudança climática, vigilância, 

mapeamento das zonas de desastre, planejamento de logística e definição de vias 

de acesso para as operações de socorro, etc. Além disso, com o mapeamento 

automático de áreas urbanas, são realizadas investigações se o crescimento da 

cidade afeta regiões de preservação ambiental. Com o monitoramento de áreas 

rurais, verifica-se a evolução do desmatamento ou a busca de focos de incêndios 

em florestas. A identificação de áreas aquáticas, permite o monitoramento da 

poluição por meio de mudanças na textura da água, bem como a formação de ilhas 

ou pântanos, fornecendo indicadores sobre possíveis mudanças climáticas. A 

detecção precisa e confiável de construções, auxiliam inúmeras aplicações para o 

planejamento urbano, como a cartografia, a análise de Sistemas de Informação 

Geográfica (GIS) – Geographic Information Systems, na geração automática de 

mapas, simulações militares, gestão de desastres entre outras (WANG; YUAN; PAN 

2013; WANG et al. 2015). 

1.6. Contribuições desta Tese 

São contribuições desta tese de doutoramento: 

1) Proposta de uma nova metodologia, denominada de Neural Color Mixture, 

para segmentação de imagens coloridas, inspirada na mistura de cores e na 

definição de uma nova “Retina Artificial”, nos mesmos moldes do Color Mixture, 

trabalho este realizado anteriormente no LAVI (Laboratório de Visão Computacional) 

da Escola de Engenharia de São Carlos, da Universidade de São Paulo.   

2) Aplicação da nova abordagem para além da segmentação/classificação 

binária (pele humana) como realizado pelo Color Mixture original, visando a 

segmentação em multiclasse e multiescala (imagens de satélite). 
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3) Construção e disponibilização na internet de um banco de imagens de 

satélite, extraídas do Google Earth, com características multiclasse e multiescala, 

que permite avaliar o desempenho de diferentes técnicas, para auxiliar no 

benchmark de pesquisas futuras. 

1.7. Organização do trabalho 

Este trabalho está dividido em seis capítulos. Este primeiro é uma introdução 

ao assunto da tese, apresentando os objetivos, motivação e justificativas. 

No segundo capítulo é realizada uma revisão na literatura, descrevendo as 

pesquisas mais recentes na segmentação e classificação de imagens coloridas de 

pele humana e imagens de satélites. 

O terceiro capítulo apresenta uma revisão sobre o Color Mixture, metodologia 

base que sustenta este trabalho, abordando desde a sua inspiração em pinturas 

artísticas por camadas, incluindo a hipótese de mistura e quantização de cores, até 

a definição de um novo espaço de cor, acompanhada dos respectivos 

equacionamentos e exemplos de aplicações.  

O quarto capítulo apresenta a metodologia proposta, o Neural Color Mixture. 

Discute-se a quantização das cores em uma nova “Retina Artificial” e o classificador 

neural proposto para cada um desses planos. São apresentados os dois bancos de 

dados utilizados, um referente a pele humana (já existente), e outro, correspondente 

a imagens de satélites (contribuição deste trabalho). São também apresentadas as 

métricas utilizadas e os experimentos realizados. 

No quinto capítulo os resultados da metodologia desenvolvida são 

apresentados, comparados e discutidos, tanto para imagens de pele humana quanto 

para imagens de satélite.  

Por fim, no sexto e último capítulo, são apresentadas as conclusões, assim 

como as principais contribuições e sugestões para continuidade desta pesquisa. 

 

 

  



 32	

 

  



	

	

33	

CAPÍTULO 2 

2. PROCESSAMENTO DE IMAGENS DE PELE HUMANA E 

DE SATÉLITES 

2.1. Introdução 

Apesar da área de processamento digital de imagens coloridas ser ainda 

pouco explorada na literatura, a mesma é bastante ampla em suas aplicações. 

Neste capítulo será contextualizado apenas a segmentação de imagens de pele 

humana e de imagens de satélites, devido à necessidade de avaliação da 

metodologia proposta nesta tese, inspirada no Color Mixture (comparação com 

imagens de pele humana) e desempenho multiclasse e multiescala (imagens de 

satélite). 

2.2. Segmentação de imagens coloridas de pele humana 

A detecção de pele humana raramente é o objetivo final de uma aplicação 

prática, entretanto, é a parte fundamental que precede outros objetivos, permitindo 

ser utilizada no reconhecimento de indivíduos de uma cena, na detecção de faces, 

no reconhecimento de gestos, na detecção de nudez entre outras.  

Independente da aplicação, é comumente dividida em duas abordagens 

técnicas, sendo a primeira baseada em pixels individuais (VEZHNEVETS; 

SAZONOV; ANDREEVA, 2003), e a segunda em regiões (JIANG; YAO; JIANG, 

2007). Na abordagem por pixels, seus valores de cor são avaliados sem considerar 

outros fatores externos ao próprio pixel analisado. Em contrapartida, na abordagem 

por regiões, um número maior de técnicas pode ser aplicado, como a análise de 

textura (JIANG; YAO; JIANG, 2007).  

Muitos trabalhos na área de segmentação de pele, utilizam o estudo 

aprofundado de diferentes espaços de cores, para que modelos sejam criados e 

possam delimitar um intervalo de cores que correspondam à cor de pele humana 
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(HU et al., 2014; PRASHANTH KUMAR; SHASHIDHARA, 2014), evidenciando que a 

principal característica estudada para que se possa detectar segmentos de pele em 

imagens é a cor. 

Com o objetivo de detectar faces e diferenciar gêneros, Das et al. (2015) 

propuseram uma nova abordagem baseada na mistura de algoritmos heurísticos. A 

sequência desses algoritmos é melhor visualizada na Figura 2.1, por meio do 

fluxograma original da proposta dos autores. 

 

Figura 2.1 – Fluxograma da proposta de Das et al. (2015). 

 

Fonte: Das et al. (2015, p. 432). 
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Como pôde ser observado no diagrama da Figura 2.1, os autores utilizaram 

técnicas relativamente simples, porém, quando combinadas sequencialmente, 

auxiliaram na tarefa desejada. Em seus testes iniciais, analisando quantitativamente, 

obtiveram 83,33% de acerto num total de 174 faces, sugerindo como melhorias a 

tentativa de aumentar o conjunto de treinamento com uma maior variação de etnias, 

ou ainda, realizar um pré-processamento para remover pescoço e mãos. Resultados 

qualitativos podem ser visualizados na Figura 2.2 e na Figura 2.3 

 

Figura 2.2 – Detecção de face com diferentes etnias e que não participaram da fase de treinamento. 

 

Fonte: Das et al. (2015, p. 434). 

 

Figura 2.3 – Exemplo da detecção de face e gênero: masculino (azul) e feminino (verde). 

 

Fonte: Das et al. (2015, p. 434). 
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Detectar face com uma boa precisão não é uma tarefa fácil, como pôde ser 

visto no exemplo anterior. Imagens com baixa qualidade e com diferentes posições 

da face que não seja frontal, é uma tarefa mais difícil ainda. Inspirados nisto, See, 

Noor e Lai (2013) apresentam um método híbrido para a detecção de faces neste 

contexto. O fluxograma original é apresentado na Figura 2.4 e explicado em seguida. 

 

Figura 2.4 – Fluxograma da proposta de See, Noor e Lai (2015). 

 

Fonte: See, Noor e Lai (2013, p. 407). 
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De forma resumida, o algoritmo inicia redimensionando a imagem (Figura 

2.5a), que logo em seguida será convertida para o espaço de cor YCbCr (Figura 

2.5b), e que na sequência é aplicado em todos os pixels um classificador Gaussiano 

para calcular a probabilidade deste pixel ser pele ou não-pele (Figura 2.5c). Uma vez 

identificada as regiões de pele com auxílio de um filtro passa-baixa (Figura 2.5d), a 

imagem é binarizada por meio de um thresholding adaptativo com base em 

informações da própria imagem (Figura 2.5e). Em seguida, com auxílio de 

morfologia os buracos são preenchidos (Figura 2.5f), assim como, na sequência, os 

ruídos são removidos por um filtro passa-baixa, facilitando o próximo passo que 

realiza a identificação das bordas com o filtro passa-alta de Sobel (Figura 2.5g). 

Para identificar melhor as possíveis regiões candidatas de face, é multiplicada a 

imagem binarizada com a imagem de bordas (Figura 2.5h), excluindo assim regiões 

e objetos que não são de interesse, ou seja, que não são as faces. Por fim, para 

identificar espacialmente a face na imagem, é utilizado o conhecimento prévio de 

que a altura de uma face é maior do que a largura, isto fornece uma proporção para 

ser utilizada como raio, que para as imagens testadas foi de 0,4 (Figura 2.5i). Os 

resultados após cada um desses passos podem ser visualizados na Figura 2.5.  

 

Figura 2.5 – Resultado visual dos passos da proposta. a) imagem redimensionada;  

b) conversão para YCrCb; c) probabilidade de pele; d) filtragem com passa-baixa; e) thresholding;  

f) fechamento; g) detecção de bordas; h) multiplicação de f) com g); i) detecção de face.  

 

Fonte: See, Noor e Lai (2013, p. 409). 
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Para faces laterais os autores alcançaram uma precisão de 84,7% de um total 

de 457 imagens. Para faces frontais a precisão subiu para 94,4% quando testadas 

339 imagens. Por fim, ao aplicar seu método em 157 imagens com bastante 

variação de fundos (background), posições, nacionalidades e resoluções, os autores 

obtiveram 93,6% de precisão. A Figura 2.6 mostra alguns destes resultados.  

 

Figura 2.6 – Exemplos de detecções de faces. 

 

Fonte: See, Noor e Lai (2013, p. 410). 

 

Uma técnica que se mostrou eficiente para a segmentação de pele humana 

foi o Color Mixture, proposta por Severino Jr. e Gonzaga (2013), que alcançou 

98,1% de sensibilidade (correta classificação de pele), utilizando um novo espaço de 

cor, chamado HSM, também desenvolvido pelos próprios autores em Severino Jr. e 

Gonzaga (2009). Esta proposta, superou as metodologias clássicas como as 

propostas por Peer e Solina (1999) que obteve apenas 70,7%, Forsyth e Fleck 

(1999) alcançou apenas 79,3%, inclusive superou o método de Brand e Mason 

(2000), que obteve 95,4%. O Color Mixture, apesar de ter sido inferior quando 

comparado a um classificador que utilizava redes neurais (BOURBAKIS et al., 2007), 

que tinha alcançado 99,7% para detecção de pele, foi superior na detecção de 

amostras de não-pele, obtendo 91,5% (Color Mixture) contra apenas 40,1% (rede 

neural). Por fim, ao invés de utilizar o HSM como espaço de cor, os autores 

alteraram seu espaço de cor por outros dois espaços de cores, HSV (Hue, 

Saturation, Value) e YCbCr, que obtiveram 97,6% e 67,2% de sensibilidade 
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respectivamente. A Figura 2.7 exibe os resultados qualitativos, principalmente 

focando na comparação do uso dos espaços de cores.  

 

Figura 2.7 – Segmentação de pele humana: a) original; b) Peer e Solina (1999); c) HSV; d) YCbCr;  

e) HSM de Severino Jr. e Gonzaga (2013); f) ground truth. 

Fonte: Severino Jr. e Gonzaga (2013, p. 614). 

 

Existem métodos mais simples, que não exigem fase de treinamento, pois 

antes de surgirem foram analisadas muitas amostras, encontrando assim uma 

equação baseada apenas em thresholds que são aplicados nos canais de cores, 

identificando assim se o pixel é pele ou não. Dois métodos clássicos da literatura, e 

que serão utilizados como comparação nesta tese, são apresentados a seguir.  

Kovac et al. (2003) dizem que um pixel é pele se respeitar a equação (2.1) 

 

(" > 95)	()*	 + > 40 	()*	 . > 20 	()* 

 max ", +, . − min ", +, . > 15	()* 

" − + > 15 	()*	 " > + 	()*	(" > +)		 (2.1) 
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E Chaddad et al. (2009) propõe um novo espaço de cor para detecção de 

tons de pele. Após a transformação para este espaço de cor, os autores conseguem 

classificar este pixel como pele ou não. A demonstração completa está no trabalho 

original, mas abaixo serão apresentadas as equações conforme foram 

implementadas nesta tese. 

 

8 = 0.2989 ∗ " + 0.5870 ∗ + + 0.1402 ∗ . −max +, . 		 (2.2) 

 

Um pixel é considerado pele caso respeite a condição da equação (2.3) 

 

6.4031 ≤ 8 ≤ 30.0135		 (2.3) 

 

As pesquisas não se limitam apenas na detecção de pele ou face, são 

realizadas também na área de computação forense com aplicações diversas, entre 

elas a detecção de nudez para buscas de pornografia (FORSYTH; FLECK, 1999), 

ou ainda, na área médica (dermatologia), para auxiliar na busca, identificação e 

classificação de anomalias em pele humana (BAKHSHALI; SHAMSI; GOLZARFAR, 

2012), entre outras.  

2.3. Segmentação de imagens coloridas de satélite 

Imagens de satélites podem ser adquiridas de diferentes maneiras, utilizando 

desde o espectro de luz visível até imagens multi e hiper espectrais, sendo geradas 

com baixa ou alta resolução. Isso também permite diferentes maneiras de serem 

processadas, tanto no domínio do espaço quanto no domínio da frequência, ou seja, 

podem ser empregadas técnicas baseadas em intensidade, cores, textura, entropia, 

espectros de frequências, morfologia, sistemas inteligentes etc. 

Pesquisas com imagens de satélites envolvem segmentar ou classificar 

desde uma única classe específica de objeto até a segmentação de múltiplas 

classes considerando uma só escala de aquisição das imagens ou múltiplas escalas. 



	

	

41	

2.3.1. Segmentação/classificação de apenas uma classe 

Algumas pesquisas objetivam identificar, detectar, segmentar e/ou classificar 

objetos presentes em imagens de satélites em apenas uma classe. Exemplos são as 

detecções de ruas e prédios para auxiliar as áreas de telecomunicações, 

mapeamento urbano, monitoramento de pavimentos, e também o monitoramento de 

vegetação, detecção de plantio em regiões de agricultura, etc. 

 

Segmentação de ruas, estradas, rodovias e asfalto 
Com a rápida expansão no uso de sistemas de navegação por GPS (Global 

Positioning System), torna-se mais eficiente a localização de ruas e rodovias 

automaticamente, facilitando assim o mapeamento dos antigos e novos pavimentos. 

As pesquisas atuais geralmente utilizam imagens de alta resolução, extraídas 

por satélite, como por exemplo o GeoEye, o que facilita a criação de algoritmos para 

automatizar o processo de extração de características, porém, tais imagens geram 

um custo computacional relativamente alto. Em contrapartida, imagens de baixa 

resolução possuem menos informações e maior probabilidade de degradação.  

Entretanto, independentemente do tipo de imagem, de alta ou baixa 

resolução, podem ocorrer distorções ou degradações no momento da aquisição, 

seja por borramento ou ruído. Abraham e Sasikumar (2013) propuseram um 

algoritmo com o objetivo de segmentar automaticamente estradas, utilizando 

imagens degradadas de satélites em ambas resoluções. Nessa abordagem, eles 

combinam as técnicas de segmentação por Watershed, baseadas em Wavelet, com 

sistemas de inferência Fuzzy, construindo assim um sistema robusto. A Figura 2.8 

mostra a aplicação da proposta em cinco imagens diferentes em relação à 

degradação, borramento e ruídos. 
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Figura 2.8 – Segmentação de estradas: à esquerda são as imagens de entrada, ao centro são os 

resultados e à direita as imagens de referência produzidas manualmente. �
a) degradada; b) área urbana densa; c) speckle noise; d) área suburbana; e) borramento. 

 

Fonte: Abraham e Sasikumar (2013, p. 2035). 

 

Analisando as imagens de saída com as imagens de referência, foi 

encontrado como sensibilidade os valores 81%, 89%, 84%, 95% e 92%, 

respectivamente para os itens de a) até e) da Figura 2.8. Os autores chegaram à 

conclusão que os resultados possuem uma precisão aceitável, mesmo considerando 

imagens degradadas com ruídos, de baixa qualidade ou baixa resolução, sugerindo 

 
a) 
 
 
 
 
 

 
b) 
 
 
 
 
 
 
 

c) 
 
 
 
 
 
 
 

d) 
 
 
 
 
 
 
 
e) 
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como trabalhos futuros a aplicação de pós-processamento, visando refinar tais 

resultados. 

Gaetano et al. (2011) aplicaram técnicas mais simples com operadores 

morfológicos, que se mostraram bons descritores para segmentação de estradas em 

cenários urbanos complexos, sendo a técnica de esqueletização o ponto chave do 

processo.  Devido a formação das estradas serem, na maioria dos casos, contínuas 

e lineares, ao aplicar a esqueletização fica fácil identificá-las, pois também 

apresentaram esqueletos com segmentos contínuos, diferentemente dos outros 

objetos da cena como casas, prédios, árvores, cujos esqueletos são de tamanho 

menor e não são contínuos. Os passos da proposta são os seguintes: na imagem 

original é aplicado um detector de bordas (Figura 2.9a), para em seguida ser 

executada uma função de distância (Figura 2.9b). Nesta imagem de distância é 

aplicado a esqueletização (Figura 2.9c), que logo em seguida é refinada por um 

processamento de poda (Figura 2.9d), com o objetivo de excluir objetos com 

esqueletos pequenos (Figura 2.9e), ou seja, casas e demais objetos de não 

interesse. Por fim, tomando como pontos iniciais os esqueletos, é aplicado o 

Wathersed (Figura 2.9f), visando a reconstrução das estradas. A Figura 2.9 exibe a 

aplicação da proposta. 

 

Figura 2.9 – Segmentação de estradas (ruas) em uma imagem de 4 bandas: �
a) detecção de bordas; b) função de distância; c) esqueletização; d) poda; e) seleção de esqueletos 

apenas das estradas; e) reconstrução final. 

 a) b) c) 
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 d) e) f) 

Fonte: Gaetano et al. (2011, p. 3). 

 

O método foi aplicado, também, em duas imagens de satélites de alta 

resolução, com cenários complexos. A primeira imagem é multiespectral (4 bandas: 

RGB e infravermelho) e a segunda apenas no espectro visível (RGB), conforme 

mostra a Figura 2.10. Como pode ser observado os resultados foram promissores, 

mesmo considerando que algumas estradas finais foram perdidas e que foram 

encontrados alguns falsos positivos, correspondentes a pequenas vegetações muito 

próximas das estradas. 

 

Figura 2.10 – Segmentação de estradas (ruas) em imagens de alta resolução.�
a) Imagem multiespectral de San Diego, CA, USA; b) resultado da segmentação; �

c) Imagem RGB de São Francisco, CA, USA; d) resultado da segmentação. 

a)   b)  
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c)   d)  

Fonte: Gaetano et al. (2011, p. 7). 

 

Diversas pesquisas foram e vem sendo desenvolvidas com o objetivo de 

segmentar ruas, estradas, rodovias ou malhas rodoviárias, podendo ser encontradas 

em: Besbes e Benazza-Benyahia (2014); Mena e Malpica (2005); Tateyama et al. 

(2004). As técnicas variam da especialidade e afinidade de cada autor, incluindo, 

mas não se limitando a abordagens de cor, forma, histogramas, texturas, sistemas 

inteligentes, entropia etc. Existem também autores que segmentam imagens de 

satélites em diversas classes, incluindo entre elas as ruas ou estradas. Tais 

abordagens serão apresentadas e discutidas a seguir. 

 

Segmentação de prédios e edifícios 
Detecção de prédios ou construções em geral têm inúmeras aplicações 

importantes na área urbana, como por exemplo no planejamento, cartografia, 

detecção de mudanças e GIS. Pesquisas publicadas na literatura científica são 

divididas em dois tipos: no primeiro, são abordados métodos que utilizam imagens 

georreferenciadas, ou seja, é necessário combinar as imagens de satélites com 

informações de altitude e longitude advindas de alguma fonte. O segundo grupo 

refere-se a métodos baseados apenas em imagens de sensoriamento remoto, 

geralmente utilizando abordagens de segmentação de região por área, detecção de 

linhas e corners (cantos). 

Wang, Yuan e Pan (2013) desenvolveram uma proposta dividida em cinco 

passos para detecção de edifícios. No primeiro passo é aplicada a segmentação por 

meio do Mean Shift, visando dividir a imagem em classes. O segundo passo é a 
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identificação de cantos dos objetos usando SIFT (Scale Invariant Feature 

Transform). No terceiro passo, os resultados anteriores são utilizados como 

evidências para investigar a presença dos edifícios. Para isto, é aplicado o método 

de crescimento de região a partir das sementes calculadas pelo SIFT que estão 

posicionadas sobre os cantos, estimando assim um retângulo mínimo que envolva o 

edifício. No quarto passo é utilizada a detecção de bordas de Canny e por fim, com o 

objetivo de identificar os limites exatos das edificações, aplica-se a transformada de 

Hough com janelas adaptativas. A Figura 2.11 ilustra os cinco passos da proposta 

aplicados numa imagem sintética. 

 

Figura 2.11 – Proposta para segmentação de edifícios aplicada em imagem sintética: a) imagem 

original; b) Segmentação por Mean Shift; c) SIFT para identificação dos cantos; d) Canny para 

detectar bordas; e) resultado final. 

a) b) c) 

     

   

d) e) 

Fonte: Wang, Yuan e Pan (2013, p. 509). 

 

Para as imagens sintéticas, por se tratar de objetos que possuem o mesmo 

tamanho, foram todos detectados com sucesso, independente da sua orientação 

angular. Posteriormente, os autores realizaram outro experimento, porém com 

imagens adquiridas pelo satélite QuickBird. Apesar dos objetos possuírem diferentes 
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tamanhos e ângulos, novamente foi obtido uma boa identificação. A Figura 2.12 

apresenta a aplicação da proposta neste tipo de imagem. 

 

Figura 2.12 – Segmentação de edifícios aplicada numa imagem do satélite QuickBird. 

 

Fonte: Wang, Yuan e Pan (2013, p. 510). 

 

Os autores concluem que a proposta pode detectar automaticamente 

edifícios, mesmo variando seus tamanhos e orientações angulares. Porém, permite 

apenas detectar edifícios retangulares, propondo assim futuras investigações para 

detectarem as demais formas. 

Visando a automação no reconhecimento de prédios utilizados por aplicações 

online que exigem processamento em tempo real, Wang et al. (2015) propuseram 

uma abordagem automática, que além de não exigir interação de um operador, é 

também executada com menor esforço computacional quando comparada as 

demais abordagens na literatura.   

A proposta é dividida em três estágios: primeiramente é realizado um pré-

processamento, com o objetivo de aumentar o contraste e diminuir os ruídos. Para 

isso, é aplicada a equalização de histograma e subsequente um filtro bilateral 

proposto por Tomasi e Manduchi
1
 (1998 apud WANG et al., 2015). Diferentemente 

do tradicional filtro Gaussiano que enfraquece as bordas, o filtro bilateral além de 

preservar as bordas, também aumenta o seu contraste. No segundo estágio, após o 

                                                
1
 TOMASI, C.; MANDUCHI, R. Bilateral filtering for gray and color images. IEEE Int. Conf. Comput. 

Vis, p. 839–846, 1998. 
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pré-processamento, é aplicado um método eficiente para detecção de bordas, 

considerado como estado da arte, chamado EDLines, proposto por Akinlar e Topal
2
 

(2011 apud WANG et al., 2015). Trata-se de um algoritmo automático de alta 

performance que não precisa de nenhum parâmetro para detecção de bordas. 

Após os dois primeiros estágios, mesmo utilizando técnicas sofisticadas para 

pré-processamento e detecção de bordas, pode ocorrer algumas lacunas, ou seja, 

falta de segmentos nas bordas dos prédios. Isto pode ocorrer devido a baixa 

resolução da imagem, sobreposição de outros objetos, problemas com sombras etc. 

No terceiro estágio é aplicado o conceito de agrupamento percentual, que tem 

se mostrado eficaz para este tipo de problema. Esta técnica baseia-se em 

informações geométricas (ângulos, dimensões e distâncias) do objeto a ser 

identificado e restaurado. No caso de prédios, geralmente trata-se de um objeto 

retangular, portanto a técnica busca identificar a interseção de linhas, formando os 

cantos, que baseado na geometria previamente conhecida do objeto, pode 

completar os segmentos não detectados anteriormente (Figura 2.13). 

 

Figura 2.13 – Reconstrução dos caminhos limites dos prédios em forma de U (a) e L (b).  

 

Fonte: Wang et al. (2015, p. 489). 

 

Para identificar a precisão da proposta foram testadas cinco imagens do 

satélite QuickBird (Figura 2.14). Os resultados da abordagem foram comparados 

com os de outras cinco propostas da literatura. 

                                                
2
 AKINLAR, C.; TOPAL, C. EDLines: a real-time line segment detector with a false detection control. 

Pattern Recognit. Lett., v. 32, n. 13, p. 1633–1642, 2011. 
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Figura 2.14 – Detecção de prédios, exibidos por linha: imagens originais; detecção das linhas; linhas 

detectadas sobrepostas às imagens pré-processadas; resultados finais. 

 

Fonte: Wang et al. (2015, p. 490). 

 

A proposta dos autores alcançou 87% de taxa de acerto, com um tempo de 

processamento de 13 segundos. Quando comparada a outras propostas da 

literatura, as melhores taxas de acerto e seus respectivos tempos foram: 95,4% (225 

s); 95,2% (1387 s); 83,6% (184 s); 91,0% (60 s). Como pode ser observado, apesar 

da proposta dos autores não ter sido a melhor no quesito taxa de acerto, (por 

exemplo, 87% contra 95,4%), foi a mais rápida (13 s contra 225 s), ou seja, quase 

20 vezes mais rápido, chegando a mais de 100 vezes em comparação com outro 

método (13 s contra 1387 s). Portanto, os autores concluem que sua pequena perda 

na taxa de acerto é compensada pelo baixo esforço computacional, assim como pela 

não necessidade de interação no processo, tornando assim o método automático, 

eficiente e com uma taxa de acerto aceitável. 

Uma outra forma de segmentar prédios é por meio da técnica de contornos 

ativos, que são curvas polinomiais que se deformam e se ajustam a um objeto por 

meio da minimização de energia. Entretanto, esta metodologia possui algumas 
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limitações, principalmente ao se tratar de alguns parâmetros, como por exemplo o 

ponto inicial de operação, que influencia diretamente na qualidade do resultado.   

Liasis e Stavrou (2013) propuseram uma abordagem que utiliza dois 

principais conceitos, um algoritmo de agrupamento chamado K-means, proposto por 

Hartigan e Wong
3
 (1979 apud LIASIS; STAVROU, 2013), que serve de informação 

de entrada para um algoritmo de contorno ativo, proposto por Chan e Vese
4
 (2001 

apud LIASIS; STAVROU, 2013), chamado de modelo C-V (Chan-Vese).  

Ao utilizar o algoritmo K-means, é gerado uma máscara de segmentação que 

identifica a área e o centro de cada objeto, adicionando assim um círculo de raio 

pequeno no centro de cada um. Estes círculos são utilizados no procedimento de 

inicialização do contorno ativo C-V, que permite a sua aplicação em imagens com 

bordas fracas, pois utiliza uma representação geométrica do contorno ao invés de 

uma representação paramétrica. No pós-processamento, são aplicados operadores 

morfológicos, com o objetivo de remover pequenas áreas que não fazem parte dos 

prédios ou ainda restaurar os prédios já identificados. Em seguida são aplicados 

detectores de bordas, demarcando assim as fronteiras dos prédios. Os passos da 

proposta podem ser acompanhados pela Figura 2.15. 

 

Figura 2.15 – Estágios para segmentação dos prédios:�
a) imagem original; b) segmentação K-Means; c) inicialização; d) contorno ativo C-V; �

Operadores morfológicos: e) preenchimento de buracos; f) erosão; g) dilatação; �
h) contagem de prédios; i) detecção das bordas dos prédios. 

a)  

                                                
3
 HARTIGAN, J. A.;  WONG, M. A. A k-means clustering algorithm. Applied Statistics, v. 28, p. 100-

108, 1979. 
4
 CHAN, T.; VESE, L. Active contours without edges. IEEE Trans. on Image Processing, v. 10, n. 2, 

p. 266-277, 2001. 
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b)  

c)  

d)  

e)  

f)  
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g)  

h)  

i)  

Fonte: Liasis e Stavrou (2013, p. 3). 

 

Para avaliar esta nova abordagem, foram escolhidas aleatoriamente 60 

imagens de satélites extraídas do Google Earth e do Bing Maps. Considerando 

todas as imagens, um total de 945 prédios deveriam ser detectados. Aplicando a 

nova proposta, foram identificados corretamente 868 prédios contra 825 prédios 

obtidos pelo C-V original, assim como, foram identificados incorretamente 28 prédios 

contra 132 prédios pelo C-V original.  

A nova proposta mostrou-se mais eficaz, sendo provada facilmente pelos 

valores de acertos e erros. Entretanto, duas interpretações importantes são cabíveis. 

Primeiramente foi provado que a proposta do C-V original é altamente dependente 

de uma boa colocação dos contornos iniciais, sendo a proposta do algoritmo de 

agrupamento por K-Means uma ótima sugestão como processo de inicialização. 

Portanto, como a nova proposta tem uma melhor inicialização, consegue-se 

descartar objetos duvidosos, diminuindo a falsa identificação. Devido ao pós-

processamento realizado com operadores morfológicos, alguns objetos 
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anteriormente descartados foram assegurados e mantidos, aumentando assim a 

correta identificação. 

Freire et al. (2014) desenvolveram uma nova proposta para segmentar 

prédios e extrair informações sobre os mesmos, utilizando para isto o mapeamento 

de padrões, auxiliando assim o monitoramento e atualizações de informações 

urbanas aos municípios.  

Abordagens de segmentação baseada em contexto também estão sendo 

aplicadas. Dey, Zhang e Zhong (2011) utilizaram o conhecimento prévio dos 

edifícios, baseando-se em informações de contexto como: sombras, coloração, 

tamanhos, bordas, características estruturais e geométricas etc. Realizaram análises 

qualitativas e quantitativas, obtendo resultados iniciais promissores, com acurácia 

acima de 70%, sugerindo algumas modificações para aumentar o ganho. 

Um estudo interessante foi realizado por Belgiu e Drǎguţ (2014), que 

investigaram as diferenças, vantagens e desvantagens, em se utilizar abordagens 

para segmentação de prédios de forma supervisionada ou não supervisionada. Após 

os testes e análises, foi identificado uma diferença mínima entre as abordagens, 

sugerindo assim que métodos não supervisionados podem ser utilizados com 

segurança. Os métodos supervisionados, além de exigirem um certo esforço, tempo 

e interação para serem executados, não apresentam ganhos expressivos em 

relação aos não supervisionados, que são bem mais práticos.   

Recentemente os autores Manandhar, Aung e Marpu (2017), propuseram 

uma nova abordagem para detectar prédios com diferentes formas e cores, baseado 

em técnicas clássicas da área de processamento de imagens e afins, tais como: 

morfologia (abertura e fechamento), textura com auxílio de entropia, e por fim, um 

classificador SVM (Support Vector Machine – Máquina de Vetor Suporte). Neste 

trabalho também conseguem detectar e remover sombras e vegetação por meio de 

propriedade espectral. Por fim, confirmam se realmente trata-se de um prédio por 

meio da sombra (oposto do sol) de outras regiões brilhantes. 

 

Segmentação diversas em imagens de satélites 
Outra aplicação que utiliza imagens de satélites é a detecção de zonas de 

assentamento, também chamadas de zonas de colonização. A identificação 

automática dessas regiões, permite a obtenção de informações de áreas remotas e 

de difícil acesso, auxiliando ao governo em tomadas de decisões sobre tais regiões.  
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Iftikhar e Khurshid (2011) desenvolveram uma proposta para extração dessas 

regiões em imagens do Google Earth. A proposta utiliza a combinação de filtro de 

Gabor, operadores morfológicos e CCA (Connected Component Analysis), conforme 

apresentada na Figura 2.16. 

 

Figura 2.16 – Segmentação de zonas de assentamento: a) imagem original (RGB); �
b) imagem em nível de cinza; c) resultado da aplicação do filtro de Gabor; d) binarização;�

e) erosão horizontal; f) dilatação horizontal; g) erosão vertical; h) dilatação vertical;�
i) CCA horizontal; j) CCA vertical; k) AND de i) com j); l) ground truth. 

 

Fonte: Iftikhar e Khurshid (2011, p. 233 e 234). 

 

Para os testes foram adquiridas 50 imagens do Google Earth de diferentes 

regiões do Paquistão, inclusive variando as resoluções. Deste total, 5 imagens foram 

utilizadas como treinamento para ajustar os parâmetros do filtro de Gabor e dos 

operadores morfológicos, enquanto que o restante foi utilizado para os testes. As 

imagens de referência, ground truths, foram criadas baseado na análise de quatro 

peritos da área de sensoriamento remoto, com o critério de maioria de votos, ou 

seja, o pixel era classificado como região de interesse, caso no mínimo três peritos 

tivessem demarcado como tal. 

Para a análise dos resultados foram aplicados métodos de avaliação de 

classificadores, obtendo para as 45 imagens testadas uma média de 7,38% de 
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falsos positivos e 9,44% de falsos negativos, obtendo assim resultados 

encorajadores.  

Posteriormente para verificar se a abordagem proposta era invariante à 

resolução, foram testadas 18 imagens referentes a 9 regiões, sendo que para cada 

região foram extraídas 2 imagens, uma com baixa e outra com alta resolução, 

conforme mostra a  Figura 2.17. Para este conjunto de testes foram obtidos como 

resultados uma média de 7,45% de falsos positivos e 11,5 % de falsos negativos. 

 

Figura 2.17 – Segmentação de zonas de assentamento em diferentes resoluções da mesma região: 

a) e b) imagem de alta resolução; c) e d) imagem de baixa resolução. 

 

Fonte: Iftikhar e Khurshid (2011, p. 235). 

 

Por fim, para comparar a proposta com a literatura, segundo os autores, eles 

utilizaram uma ligeira variação de um método considerado como estado da arte da 

época, trata-se do método de Weizman e Goldberger
5
 (2009 apud IFTIKHAR; 

KHURSHID, 2011), que utiliza o conceito de Visual Words para segmentação de 

imagens de satélite. Aplicando tal metodologia nas mesmas 45 imagens testadas 

anteriormente, foram obtidos 8,46% de falsos positivos (contra 7,38% obtidos com a 

abordagem proposta) e 10,41% de falsos negativos (contra 9,44% obtidos pelos 

autores), ou seja, a nova abordagem mostrou-se ligeiramente superior ao estado da 

arte. A Figura 2.18 exibe uma imagem comparando ambas as propostas. 

 

 

 

 

                                                
5
 WEIZMAN, L.; GOLDBERGER, J. Urban-area segmentation using Visual Words. IEEE Geoscience 

and Remote Sensing Letters, v. 6, n. 3, p. 388-392, 2009. 

a) b) c) d) 
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Figura 2.18 – Comparação visual de propostas para segmentação de zonas de assentamento: �
a) imagem original; b) método de Iftikhar e Khurshid (2011); �

c) método de Weizman e Goldberger (2009 apud IFTIKHAR; KHURSHID, 2011); d) ground truth. 

 

Fonte: Iftikhar e Khurshid (2011, p. 235). 

 

Independente das técnicas ou metodologias aplicadas, o uso de imagens de 

satélites permite auxiliar na solução de uma grande diversidade de problemas, 

gerando pesquisas importantes como: detecção e classificação de pomares 

(AKSOY; YALNIZ; TASDEMIR, 2012); identificação e contabilização de áreas 

verdes, sendo também utilizada como um dos parâmetros para a classificação e/ou 

"ranqueamento" das universidades ao redor do mundo (SARI; SULAIMAN; FAJAR, 

2011); detecção, mapeamento e monitoramento das alterações em vegetações 

(JAMALI et al., 2014), entre outras. 

Com o objetivo de auxiliar no monitoramento de contrabandos ilegais, trânsito 

marítimo ou ainda na gestão da pesca, Yang, Xu e Li (2017) propõe um método para 

detectar navios em alto mar. Para isto, os autores utilizaram a combinação de uma 

segmentação por saliência (distinção de intensidades, distinção de padrões e 

análise contextual), seguida do conhecimento prévio das formas e estruturas dos 

navios, e por fim, com o uso de informações de texturas, este último utilizando a 

técnicas de Local Binary Pattern (LBP). Em seus testes, os autores alcançaram 

95,7% de Recall, superando o próprio LBP, que ao ser utilizado de forma individual, 

alcançou 92,7%. 

Outra aplicação recente foi investigada por Ganesan, Sathish e Sajiv (2016), 

que propõe a identificação e segmentação de incêndios em florestas. Os autores 

testaram dois espaços de cor, RGB e CIELab (CIE - Commission Internationale de 

l’Eclairage; Lab - L*a*b - ‘L’ é a luminosidade, ‘a’ é coordenada vermelho/verde e ‘b’ 

é a coordenada amarelo/azul), propondo modificar o algoritmo de agrupamento 

Fuzzy C-Means, e por fim, compararam com o método de cluster K-Means. 

Chegaram a conclusão que em seus testes foi melhor utilizar o espaço de cor 

a) b) c) d) 
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CIELab. Como trabalhos futuros, os autores pretendem combinar esta abordagem 

com algoritmos genéticos, este último seria o responsável por selecionar os 

melhores pixels da imagem para posteriormente serem agrupados.  

Inspirados em uma área de pesquisa recente, Deep Learning, um trabalho 

chama a atenção ao utilizar CNN (Convolutional Neural Network – Redes Neurais 

Convolucionais), em uma aplicação para mapear vegetações árticas usando a fusão 

de múltiplos sensores remotos (imagens hiper e multi espectrais). Trata-se da 

pesquisa realizada por Langford, Kumar e Hoffman (2017), que como resultado, 

aumentaram a acurácia de 64% para 96%.   

2.3.2. Segmentação/classificação em múltiplas classes 

Com a facilidade de acesso a imagens de satélites, pesquisas para 

segmentação multiclasse estão sendo intensificadas, possibilitando a criação de 

metodologias com diferentes objetivos. Utilizam para isto desde técnicas simples até 

mais sofisticadas, o que permite criar métodos visando ganho na precisão, 

desempenho, robustez etc. Algumas pesquisas recentes e com resultados 

significativos são destacadas. 

Sammouda et al. (2014) utilizaram redes neurais de Hopfield para segmentar 

imagens de satélites em regiões de agricultura, pertencentes a comunidades rurais 

do Reino da Arábia Saudita. O objetivo da segmentação foi auxiliar aos apicultores a 

identificar melhores áreas para seu cultivo, pois devido a problemas de escassez 

sazonais é necessário mover suas colônias continuamente. A dificuldade desta 

segmentação ocorre devido a condições ambientais, baixa resolução ou iluminação. 

Técnicas de agrupamento de pixels foram utilizadas para determinar regiões 

homogêneas, neste caso, regiões de solos semelhantes, permitindo posteriormente 

análises agrícolas e tomadas de decisões.  Os autores realizaram apenas análises 

qualitativas, chegando a conclusão que bons resultados foram alcançados utilizando 

3, 4 e 5 clusters, e que para trabalhos futuros realizarão análises quantitativas. A 

Figura 2.19 exibe o resultado da proposta aplicada para duas imagens.  
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Figura 2.19 – Segmentação com rede neural de Hopfield variando a quantidade de clusters:  

a) imagens originais; b) a f) foram aplicados respectivamente 2, 3, 4, 5 e 6 clusters. 

 

Fonte: Sammouda et al. (2014, p. 438-439). 

 

Barbieri et al. (2011) propuseram uma abordagem para segmentação de 

imagens baseadas na entropia dos canais de cores de imagens extraídas do Google 

Earth, visando identificar e separar as imagens em três regiões, sendo elas: 
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urbanas, rurais e aquáticas. Identificaram como vantagem a fácil aplicação, uma vez 

que é necessário calcular apenas a entropia de cada canal de cor e aplicar um 

classificador estatístico.  O conceito de entropia é utilizado em várias áreas, mas 

segundo Cover et al.
6
 (1991 apud BARBIERI et al., 2011), geralmente é utilizado 

para contabilizar a quantidade de informação necessária para descrever um 

macroestado de um sistema. Porém, nesta abordagem atual, foi utilizado o conceito 

da teoria da informação de Shannon, sendo que a entropia quantifica o mínimo de 

complexidade descritivo de uma distribuição aleatória discreta, definida pela 

equação (2.3), 

 

B C = − C D EFGC D ,H  (2.4) 

 

na qual p(x) é um histograma com a distribuição de intensidade dos níveis de cinza, 

ou ainda, aplicado separadamente para cada canal de cor. Sendo assim, caso os 

pixels de uma região possuam o mesmo nível de intensidade, o valor de entropia 

será baixo. Em contrapartida, caso os níveis sejam diferentes, o valor da entropia 

será alto. Considerando tal informação e baseado no conceito de que os pixels de 

uma imagem estão relacionados com a textura, e por fim, que diferentes texturas 

resultam em diferentes distribuições, a entropia de Shannon pode ser utilizada como 

caracterização de textura e consequentemente de uma região diferente da imagem.  

Aplicar estes conceitos em imagens de satélites é justificável, pois tais 

imagens são formadas por objetos com diferentes texturas, por exemplo, regiões 

urbanas tendem a apresentar altas variações de cor, portanto altos valores de 

entropia. Em contrapartida, regiões aquáticas tendem a ser homogêneas, 

consequentemente apresentando baixos valores de entropia. O primeiro passo da 

sua proposta é dividir a imagem em janelas quadradas, em seguida, para cada 

janela é calculada a entropia de cada canal de cor (RGB), para posteriormente ser 

classificada como uma região urbana, rural ou aquática.  O processo de 

classificação é supervisionado, portanto, inicialmente foi aplicado a proposta em 

regiões conhecidas previamente. Cada janela é representada por um ponto no 

espaço de três dimensões, correspondente ao valor de entropia de cada canal de 

cor. Para cada ponto no espaço é definida uma cor e uma forma, diferindo assim 

                                                
6
 COVER, T. et al. Elements of Information Theory. New York: Wiley, 1991. 
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cada classe. Foram testadas 100 janelas para cada classe conforme ilustrado na 

Figura 2.20. 

 

Figura 2.20 – Representação das entropias para janelas: a) 16x16; b) 30x30; c) 46x46.�
Classes: Aquática (triângulos azuis); Rural (círculos verdes); Urbana (quadrado vermelho). 

 

Fonte: Barbieri et al. (2011, p. 514). 

 

Observando os gráficos é possível identificar uma alta correlação entre a 

entropia dos canais de cores, portanto as janelas serão projetadas em um espaço 

unidimensional por meio de PCA (Principal Component Analysis - Análise das 

Componentes Principais), o que remove os dados redundantes. A classificação é 

sustentada pela teoria de decisão de máxima probabilidade, que considera as 

funções de densidade estimada para cada classe, obtida pela abordagem de janelas 

de Parzen (DUDA; HART; STORK, 2001), que adiciona uma função gaussiana 

normalizada em cada ponto de observação, de modo que as densidades 

interpoladas correspondam à soma destas funções, executada separadamente para 

cada classe, no sentido de minimizar o erro de classificação, demonstrado pela 

Figura 2.21, sendo possível identificar regiões de intersecção entre as classes. 

 

Figura 2.21 – Densidades de probabilidades estimadas para as janelas de tamanho:  

a) 16x16; b) 30x30); c) 46x46. Classes: Aquática (azul); Rural (verde); Urbana (vermelho). 

 

Fonte: Barbieri et al. (2011, p. 515). 
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Para estimar a precisão da classificação os autores utilizaram a matriz de 

confusão, alcançando como porcentagem de acertos a soma da diagonal principal 

dividido pela quantidade total, ou seja, a acurácia. Para isto, foram extraídas 10 

imagens do Google Earth, com altitude de 2000m, de diferentes cidades do planeta 

e posteriormente segmentadas manualmente para serem utilizadas como imagem 

de referência, ou seja, ground truth. A Figura 2.22 exibe um exemplo destas 

imagens, assim como o resultado da segmentação. 

 

Figura 2.22 – Segmentação para a imagem de Londres: a) imagem original; b) 16x16; c) 30x30;  

d) 46x46. Classes: Aquática (azul); Rural (verde); Urbana (vermelho). 

a)  b)  

c)  d)  

Fonte: Barbieri et al. (2011, p. 516). 

 

Foi encontrado como acurácia média os valores de acordo com cada 

tamanho de janela: 16x16 pixels (0,85 ± 0,04), 30x30 pixels (0,85 ± 0,03) e de 46x46 

(0,79 ± 0,07). Posteriormente, aplicou-se a mesma metodologia, porém, ao invés de 

calcular a entropia dos canais de cores, foram considerados apenas os níveis de 

cinza. Os resultados encontrados foram inferiores, sendo eles: 16x16 pixels (0,74 ± 

0,10), 30x30 pixels (0,75 ± 0,10) e de 46x46 (0,73 ± 0,10).  

Analisando-se as matrizes de confusão completas, assim como a Figura 2.20 

e Figura 2.21, é possível notar uma maior confusão entre as regiões rurais e 

urbanas, isto porque áreas urbanas também possuem texturas rurais, como por 

exemplo as árvores e parques. Foi identificado também uma pequena confusão 

entre as classes aquáticas e rurais, isto devido a semelhança de texturas, pois 

alguns lagos possuem alto nível de vegetações como por exemplo algas verdes. 
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A proposta foi comparada com dois métodos populares de segmentação de 

imagens. O primeiro trata-se do colorMRF, proposto por Kato, Pong e Chung-Mong 

Lee
7
 (2001 apud BARBIERI et al., 2011), que se baseia no campo aleatório de 

Markov e alcançou precisão de 81%. O segundo foi um método de segmentação 

supervisionado, disponível no software Fiji, trata-se de um pacote de processamento 

de imagens baseado no ImageJ, alcançando 82% de precisão. Em contrapartida, o 

método proposto pelos autores obteve 85% de precisão, concluindo assim que além 

de superior na precisão, mostrou-se superior também no quesito de esforço 

computacional. 

Outro tipo de abordagem, diferente das apresentadas até o momento, é a 

utilização de imagens de satélite multiespectrais. Apesar de não ser o foco do 

trabalho atual, vale a pena explorar o trabalho de Liu, Li e Wang (2015), que 

combinaram informações espectrais e espaciais, para a segmentação multiclasse de 

imagens multiespectrais de satélite, tornando sua proposta mais robusta, 

diferentemente da maioria dos trabalhos que só utilizam um tipo de informação. 

Todos os detalhes da sua proposta assim como os resultados, qualitativos e 

quantitativos, estão detalhados em seu trabalho. Porém, baseados em resultados 

experimentais que foram comparados com outras duas propostas, a primeira de 

chamada DMP, proposta por Pesaresi e Benediktsson
8
 (2001 apud LIU; LI; WANG, 

2015), que utilizam apenas informações espaciais, e a segunda chamada eCognition 

MRS, proposta por Benz et al.
9
 (2004 apud LIU; LI; WANG, 2015), que também 

utilizam a combinação de informações espectrais e espaciais, os autores chegam a 

conclusão que sua proposta se mostrou significativamente mais precisa. Um 

exemplo de resultados qualitativos é apresentado na Figura 2.23. 

 

 

 

 

 

                                                
7
 KATO, Z.; PONG, T.C.; CHUNG-MONG LEE, J. Color image segmentation and parameter 

estimation in a Markovian framework. Pattern Recognition Letters, v. 22, n. 3–4, p. 309–321, 2001. 
8
 PESARESI, M.; BENEDIKTSSON, J.A. A new approach for the morphological segmentation of high 

resolution satellite imagery. IEEE Trans. Geosci. Remote Sens, v. 39, p. 309–320, 2001. 
9
 BENZ, U. C. et al. Multi-resolution, object-oriented fuzzy analysis of remote sensing data for GIS-

ready information. ISPRS J. Photogramm. Remote Sens, v. 58, p. 239–258, 2004. 
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Figura 2.23 – Segmentação: a) imagem de referência do satélite IKONOS; b) método DMP; �
c) método eCognition MRS; d) Liu, Li e Wang (2015). 

 

Fonte: Liu, Li e Wang (2015, p. 158). 

 

A variação de técnicas para segmentação multiclasses é muito ampla, assim 

como sua importância em auxiliar na solução ou automatização de diversos 

problemas e consequentemente a sua aplicação em áreas estratégicas.  

Nguyen et al. (2014) após extraírem características de co-ocorrência e Haar-

like, aplicaram um classificador AdaBoost e alcançaram 91% de precisão na 

classificação de construções, folhagens, gramados, terras e estradas. 
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Em outro trabalho, para investigar se a entropia não aditiva poderia ser 

utilizada com sucesso na construção de vetores de características, para a 

segmentação e classificação de imagens de satélites do Google Earth, Assirati, 

Martinez e Bruno (2014) utilizaram a entropia não aditiva como entrada para três 

classificadores: K-Nearest Neighbors, SVM e Best-First Decision Tree, visando 

segmentar as imagens em três regiões: aquáticas, urbanas e vegetações. 

Alcançaram como taxa de acerto valores acima de 70%, concluindo assim que a 

entropia não ativa trata-se de uma informação discriminante, podendo ser utilizada 

com segurança nos vetores de características para este tipo de problema. 

Abordagens baseadas em sistemas inteligentes também estão ganhando 

espaço nas pesquisas. Li, Liu e Yin (2011) após realizarem o pré-processamento e 

segmentação, utilizaram regras Fuzzy para classificação de imagens do Google 

Earth em regiões de: área verde, rodovias, água, construções e áreas inutilizadas. 

Como resultados alcançaram 94,17% de precisão e 0,83 de coeficiente Kappa, 

concluindo que sua proposta pode ser utilizada com segurança em GIS. 

Visando não utilizar métodos paramétrios, para não depender de correção de 

parâmetros, assim como, não dependerem de métodos supervisionados, evitando 

assim o conhecimento a priori, Indira e Ramesh (2011) propuseram o uso de redes 

neurais de Kohonen e GA (Genetic Algorithm - Algoritmos Genéticos).  

Na proposta, foram analisadas variações das redes e também quando 

combinadas com GA, formando assim um sistema híbrido. As variações foram: SOM 

(Self Organizing Maps); VSSOM (Variable Structure SOM); PLSOM (Parameterl-

Less SOM). O objetivo foi avaliar a precisão e esforço computacional das técnicas 

quando aplicadas às imagens do satélite IKONOS, visando a classificação em áreas 

de: vegetação, água, solo e urbanas. Analisando os resultados, chegaram a 

conclusão que redes SOM são mais lentas e identificam mais centros de cluster, 

exigindo assim um pós-processamento, exatamente o oposto do que ocorreu com as 

variações, VSSOM e PLSOM. Sugerem como trabalhos futuros investigar a 

combinação de outros sistemas inteligentes no lugar de GA, como ACO (Ant Colony 

Optimization - Otimização de Colônia de Formigas) ou PSO (Particle Swarm 

Optimization - Otimização de Enxame de Partículas). 

Uma pesquisa recente, utilizando CNN, realizada por Isikdogan, Bovik e 

Passalacqua (2017), propõe um método chamado de DeepWaterMap, para mapear 

superfícies de água, separando em regiões de terra, neve ou gelo, nuvens e 
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sombras. Foram simuladas três versões para o DeepWaterMap, variando a sua 

quantidade de camadas convolucionais de 1, para 3 e 5 camadas. Os resultados 

foram comparados com uma ANN (Artificial Neural Network – Rede Neural Artificial) 

de arquitetura MLP (Multilayer Perceptron – Perceptron Multicamadas), esta última 

alcançou apenas 67% de Recall, contra 94%, 88% e 87%, respectivamente para as 

variações do DeepWaterMap de 1, 3 e 5 camadas. 

2.3.3. Segmentação/classificação em múltiplas escalas 

Técnicas para processar imagens em multiescala são fortemente 

pesquisadas quando se trata de sensoriamento remoto, permitindo serem utilizadas 

em diversas áreas, tais como, na agricultura, segurança militar, acompanhamento de 

desastres naturais, estudos meteorológicos, etc.  

Özcan et al. (2015) visando auxiliar na estimativa de colheitas sazonais, 

propõe um método para contar o número de árvores e o diâmetro das mesmas em 

imagens de satélites. Para isto utilizam técnicas relativamente simples, como Filtros 

Gaussianos multiescala, Watershed e thresholding de Otsu. Um resumo da sua 

metodologia por ser observado na Figura 2.24. 

 

Figura 2.24 – Demonstração da metodologia: a) imagem original; b) máximos locais obtidos com 

diferentes tamanhos dos filtros Gaussianos; c) segmentos de árvores extraídos; d) detecção das 

árvores. 

a)       b)  

c)      d)   

Fonte: Adaptação de Özcan et al. (2015, p. 265 a 267). 
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A Figura 2.24a apresenta um exemplo de imagem utilizada nos testes 

realizados pelos autores. Nesta imagem existem 600 árvores com diâmetros de 5 a 

30 pixels. O primeiro passo é aplicar na imagem de entrada alguns filtros 

Gaussianos multiescala, que na prática são filtros com tamanhos diferentes, para 

que retornem os máximos locais das árvores que tenham diâmetros diferentes. Para 

isto, os autores escolheram três tamanhos, considerados como grande, médio e 

pequeno. O resultado pode ser observado na Figura 2.24b. O próximo passo é a 

segmentação, que é realizada com o auxílio da técnica Watershed, aplicada para 

cada resultado de filtragem anteriormente realizada. Na sequência, para determinar 

a extensão de cada segmento obtido, é calculado o valor de threshold pelo método 

de Otsu. Em seguida, pequenos segmentos são removidos ou fundidos (merge), 

baseado no tamanho dos filtros anteriores. A Figura 2.24c mostra a imagem obtida 

após este processo. Para representar o limite das árvores, os autores utilizaram 

formas elípticas, sendo calculadas por meio de cinco parâmetros: localização central 

da elipse, maior e menor comprimentos dos eixos e ângulo de rotação. Para ajustar 

a elipse de forma otimizada, utilizaram o método dos mínimos quadrados. O 

resultado final da metodologia pode ser observado na Figura 2.24d. 

Para as análises estatísticas, os autores utilizaram 3 imagens, que após a 

geração dos ground truth manuais, alcançaram uma taxa de acerto de 84,8%, sendo 

superior a duas propostas, o método de Otsu aplicado diretamente na imagem, com 

68,1%, e por fim, a transformada de Hough, que alcançou apenas 48,4%.  

Além das imagens de satélite em RGB, também podem ser utilizadas 

imagens hiperespectrais. Chen et al. (2015) propõe a combinação de duas técnicas 

que consideram poderosas: Rotation Forest e Segmentação Multiescala. A 

segmentação em várias escalas foi utilizada para modelar a informação espacial 

para diferentes classes, que servem de entrada para o classificador Rotation Forest. 

Ao final é aplicado um sistema de maioria dos votos para alcançar o resultado final 

da classificação.  

Para testar a proposta, os autores utilizaram uma imagem hiperespectral 

obtida pelo sensor Airborne Visible/Infrared Imaging Spectrometer (AVIRIS), sobre 

os pinheiros no noroeste de Indiana nos Estados Unidos. A Figura 2.25a exibe a 

imagem original, seguida da Figura 2.25b correspondente ao seu ground truth. 
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Figura 2.25 – Exemplo de imagem AVIRIS: a) imagem original; b) ground truth. 

 

Fonte: Chen et al. (2015, p. 2). 

 

Para analisar o desempenho da sua proposta, os autores calcularam a 

acurácia do seu método e compararam com outros três métodos. Primeiramente, 

sem utilizar a segmentação em várias escalas, foi aplicado diretamente sobre as 

imagens, um classificador Rotation Forest e um classificador SVM. Posteriormente, 

após a segmentação em várias escalas, foi aplicado um classificador SVM, ou seja, 

combinando os dois métodos, semelhante à sua proposta, mas ao invés do Rotation 

Forest foi escolhido o SVM. A Figura 2.26 mostra o resultado destes testes. 

 

Figura 2.26 – Resultados da classificação: a) Rotation Forest diretamente na imagem; b) SVM 

diretamente na imagem; c) proposta: fusão da Rotation Forest com a Segmentação Multiescala; d) 

fusão do SVM com a Segmentação Multiescala. 

 

Fonte: Chen et al. (2015, p. 4). 
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Os autores concluem que ambas as técnicas, Rotation Forest e SVM, quando 

utilizadas diretamente na imagem, sem a fusão com a Segmentação Multiescala, o 

resultado final é bastante ruidoso, pois alcançaram baixos valores de acurácia, 

sendo 67,98% para a Figura 2.26a e 53,01% para a Figura 2.26b. Em contrapartida, 

os resultados melhoram significantemente quando é realizada a fusão, com 88,06% 

de acurácia para a Figura 2.26c, e por fim 81,59% na Figura 2.26d. 

Ainda sobre processar imagens de satélites multiespectrais para problemas 

multiescala, alguns autores utilizam técnicas de segmentação com escala 

adaptativa. É o caso dos trabalhos de Zhou et al. (2017a) e Zhou et al. (2017b), que 

processam imagens do satélite ZY-3. Primeiramente segmentam as imagens em 

várias escalas, produzindo assim mapas de segmentação com escalas ideais. No 

primeiro trabalho aplicam um classificador SVM. No segundo trabalho, utilizam o 

conhecimento prévio de mapas temáticos históricos, que auxiliam na descoberta da 

complexidade de cada objeto a ser classificado, sendo que, se esta complexidade 

for alta, tais objetos são divididos em múltiplos objetos segmentados em uma escala 

menor, ou seja, tornando os objetos mais simples de forma interativa.  

Ambos os trabalhos se mostraram eficientes após as análises estatísticas, 

quando foram comparados com um método que os autores consideram como estado 

da arte para este tipo de aplicação, trata-se do algoritmo para segmentação em 

múltiplas escalas fixas Mean-Shift. De forma geral, a proposta dos autores no 

primeiro trabalho alcançou uma acurácia de 94,78% contra 91,78% da melhor escala 

do Mean-Shift. E no segundo trabalho, a proposta obteve uma acurácia de 94,52%, 

que foi superior a 89,45% alcançada pelo Mean-Shift. 

Ainda para a segmentação multiescala automática de diferentes classes, 

Sahin e Ulusoy (2013) utilizaram como pré-processamento, técnicas para 

suavização de imagem. Em seguida, para segmentação foi utilizada a transformada 

Wathershed. Por fim, propuseram um pós-processamento, visando combinar ou 

mesclar áreas homogêneas, obtendo como erro de segmentação por pixel um valor 

de 8,5% e erro de segmentação por segmentos de 21,1%. 
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2.4. Considerações finais 

Este capítulo apresentou pesquisas recentes sobre 

segmentação/classificação de imagens digitais coloridas de pele humana e de 

satélites, visando evidenciar a importância de aplicações reais nas diferentes áreas, 

assim como a diversidade de técnicas utilizadas. O que se pode concluir é que as 

aplicações de segmentação de imagens digitais coloridas em múltiplas classes e 

múltiplas escalas apresentam um largo espectro de possibilidades. Da mesma 

maneira, as técnicas empregadas carecem de novas investigações que aumentem o 

desempenho dos métodos desenvolvidos. O próximo capítulo apresenta uma 

revisão sobre o Color Mixture, técnica base utilizada para a nova proposta desta 

tese, e que já demonstrou ser eficiente para a segmentação de imagens digitais 

coloridas. 
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CAPÍTULO 3 

3. COLOR MIXTURE 

3.1. Introdução 

O Color Mixture de Severino Jr. e Gonzaga (2013), é um método que realiza a 

quantização de cores em imagens digitais coloridas, inspirada na técnica de 

composição das camadas de tinta realizada por pintores na elaboração de telas com 

diversas matizes. O método propõe uma “Retina Artificial”, ponderada em potências 

de dois para cada canal de cor (RGB), semelhante à distribuição dos cones da retina 

humana. Aplicado diretamente sobre os pixels dentro do cubo RGB, o Color Mixture 

transforma o espaço de cor RGB, para 256 planos em um novo espaço denominado 

de HSM (Hue, Saturation, Mixture). Este espaço de cor, além de reduzir a 

complexidade dimensional, tem características perceptuais por ter sido inspirado na 

retina humana e sua distribuição de sensores (cones) sensíveis a cores. 

A inspiração da abordagem do Color Mixture, foi baseada na técnica de 

pintura sobre telas, que é realizada em diversas etapas. A Figura 3.1 exibe um 

exemplo. 

 

Figura 3.1 – Etapas para a pintura de uma tela artística. 

 

Fonte: Ribeiro
10

 (2005 apud SEVERINO JUNIOR, 2009, p. 60). 

                                                
10

 RIBEIRO, S. E. M. Ilustrações lápis, nanquim e cores. Silvio Ribeiro, 2005. 

 



 72	

No primeiro passo é traçado um esboço com lápis e adicionado uma camada 

de fixador. No segundo passo os contornos são reforçados e também adicionado 

uma sombra. Em seguida, no terceiro passo realiza-se a pintura do rosto, enquanto 

que no quarto passo pinta-se o fundo e o quinto passo é responsável pelo cabelo, 

barba e roupa. Por fim, no último passo é aplicado uma camada de verniz que altera 

a matiz de cores.  

Em cada novo passo, uma nova camada de pigmentos de cor é misturada 

nas camadas anteriores, dando origem a novas sombras. Esta técnica é repetida até 

que as tonalidades desejadas sejam alcançadas. Ou seja, novos tons emergem 

como novas camadas quando novos pigmentos são adicionados e o valor da mistura 

de cores pode ser expresso pelo número de cores utilizadas. A técnica proposta pelo 

Color Mixture gerou diversas vertentes, que ao serem exploradas, contribuíram para 

novas definições e aplicações. 

3.2. Método de análise da cor por camadas binárias 

Baseado no conceito de decomposição em camadas, o Color Mixture 

considera uma cor, C = (R, G, B), representada de forma binária por 24 bits, 

conforme a equação (3.1). 

 

C = (R7R6R5R4R3R2R1R0,
G7G6G5G4G3G2G1G0,
B7B6B5B4B3B2B1B0 )

 (3.1) 

 

Define então, oito camadas Ki usando a equação (3.2). 

 

Ki = (Ri,Gi,Bi ) , para i = 0 ... 7 (3.2) 

 

Cada camada é responsável por uma cor, ou seja, como são 8 camadas, 

também são 8 cores: 
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• K0 = (0,0,0) à ausência de cores, portanto, cor preta; 

• K1 = (0,0,1) à cor azul; 

• K2 = (0,1,0) à cor verde; 

• K3 = (0,1,1) à mistura de verde e azul, portanto, cor ciano; 

• K4 = (1,0,0) à cor vermelha; 

• K5 = (1,0,1) à mistura de vermelho e azul, portanto, cor magenta; 

• K6 = (1,1,0) à mistura de vermelho e verde, portanto, cor amarela; 

• K7 = (1,1,1) à mistura todas as cores, portanto, cor branca; 

 

Portanto, qualquer imagem pode ser representada pelas 8 camadas binárias. 

A Figura 3.2 exibe este processo de representação da imagem do druida. 

 

Figura 3.2 – Decomposição da imagem do druida por camadas binárias. 

 

Fonte: Severino Jr. e Gonzaga (2013, p. 610). 

3.3. Mistura de cores 

Os seres humanos percebem cores ativando sensores chamados de cones 

na retina. Cones são responsáveis pela visão de cores, e estas células funcionam 

melhor com luz fraca. Os seres humanos têm três tipos de cones que respondem 

mais à luz de comprimento de onda longo (L - comprimento de onda de pico entre 

564-580 nm), comprimento médio de onda (M - comprimento de onda de pico entre 

534-545 nm) e luz de curto comprimento de onda (S - comprimento de onda de pico 



 74	

entre 420-440 nm). Hofer et al. (2005) caracterizou a proporção de cones L 

(Vermelho), M (Verde) e S (Azul) na retina humana e concluiu que o número de 

cones vermelhos (R) é maior que os verdes (G) e os azuis (B) em indivíduos que 

têm visão de cor normal. A relação de cones L:M:S em toda a retina dos seres 

humanos é próxima de 5:2:1.  

Inspirado no sistema de visão humana, sendo a retina composta por maior 

quantidade de cones para a cor vermelha, seguida do verde e por fim, com menor 

quantidade de cones para a cor azul, a abordagem do Color Mixture definiu um novo 

modelo de mistura de cores, NKi, gerando computacionalmente uma “Retina 

Artificial”, ponderada por pesos binários, resultando num valor decimal referente aos 

bits que a compõe, representada pela equação (3.3). 

 

NKi = 2
2Ri + 2

1Gi + 2
0Bi , para i = 0 ... 7 (3.3) 

 

Visando uma aproximação da realidade das pinturas de telas, em que as 

camadas inferiores possuem menor influência na visualização da obra final, assim 

como, as camadas superiores contribuem mais para as noções de cores, formas, 

sombras e tom, definiu-se Ni, que são pesos para as camadas da retina artificial, que 

posteriormente são convertidos de binários para decimais, e por fim, normalizados. 

A equação (3.4) exibe a equação final, sendo que a demonstração completa pode 

ser encontrada em Severino Junior (2009, p. 65). 

 

Ni =
2i

28 −1 , para i = 0 ... 7 (3.4) 

 

Aplicando-se a equação (3.4) para todo i, encontram-se os pesos de cada 

camada, que serão sempre fixos, para respeitar a relação das contribuições entre as 

camadas de nível inferior e superior. Os valores dos pesos são os seguintes: 0,5020, 

0,2510, 0,1255, 0,0627, 0,0314, 0,0157, 0,0078 e 0,0039, respectivamente da 

camada superior (K7) até a camada inferior (K0). Portanto, cada camada Ki será 

ponderada por Ni, representando a influência da cor na camada. 

Para entender este processo de mistura de cores, as tabelas (Tabela 3.1 e 

Tabela 3.2), apresentam um exemplo para a cor C = (109, 146, 137). 
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Tabela 3.1 – Conversão da cor decimal para binário. 

 

Fonte: Severino Junior (2009, p. 67). 

 

Tabela 3.2 – Cálculo das camadas, cores e pesos. 

 

Fonte: Severino Junior (2009, p. 67). 

 

Analisando-se a Tabela 3.2, para representar a cor C = (109, 146, 137) por 

meio da mistura de cores, foi necessário utilizar na primeira camada (K0) a cor 

magenta, a cor verde na segunda camada, em seguida vermelho e assim por diante. 

Isso demonstra sua inspiração com o processo de pintura por camadas nas telas. 

Além disso, por derivar do espaço de cor baseado no modelo RGB, a mistura de 

cores também é considerada aditiva, assim, cores que se repetem entre as 

camadas, podem ser somadas e consideradas como valor único.  
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Por fim, é definido como valor de mistura de cores, representado por I, dado 

pela equação (3.5). 

 

I = )JK)K
L
KMN  (3.5) 

 

Substituindo as variáveis pelas equações (3.3 e 3.4) é obtida a equação (3.6). 

 

I = (4"K + 2+K +
L
KMN .K)

OP

OQRS
 (3.6) 

 

Portanto, ao se calcular o valor da mistura de cores I, considerando-se a cor 

C = (109, 146, 137), o resultado é 3,3923, ou seja, I é associado a valores reais 

entre 0 e 7, que correspondem a oito plano na proporção de 0 a 255 no espaço de 

cor HSM baseado no modelo RGB. 

3.4. Quantização 

A primeira aplicação direta, logo após a definição do conceito de mistura de 

cores, foi proposta por Severino Jr. e Gonzaga (2005) como a quantização de 

imagens coloridas de 24 bits para apenas 8 cores, aplicando-se a equação (3.6), 

sendo que os resultados reais devem ser convertidos para inteiros, entre 0 e 7, com 

intervalos proporcionais a 7/8. Cada valor inteiro representa uma cor, conforme a 

Tabela 3.3. 

 

Tabela 3.3 – Valores reais da mistura de cores convertidos para inteiro, seguidos da sua cor. 

Valor real de v Valor inteiro de v Cor 

0 ≤ v < 0,875 0 Preto 

0,875 ≤ v < 1,75 1 Azul 

1,75 ≤ v < 2,625 2 Verde 

2,625 ≤ v < 3,5 3 Ciano 

3,5 ≤ v < 4,375 4 Vermelho 
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4,375 ≤ v < 5,25 5 Magenta 

5,25 ≤ v < 6,125 6 Amarelo 

6,125 ≤ v ≤ 7 7 Branco 

 

Na Figura 3.3, é apresentada a aplicação desta quantização em uma imagem 

do banco de faces AR (MARTINEZ; BENAVENTE, 1998). 

 

Figura 3.3 – Aplicação da quantização por meio da mistura de cores. 

 

Fonte: Severino Junior (2009, p. 70). 

 

Ao histograma gerado a partir desta nova imagem é dado o nome de 

Misturograma, exibido na Figura 3.4. 

 

Figura 3.4 – Misturograma normalizado da imagem quantizada da Figura 3.3. 

 

Fonte: Severino Junior (2009, p. 71). 
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A quantização de cores é uma técnica que pode ser aplicada em diferentes 

áreas e problemas, que visa separar regiões semelhantes, ou seja, com baixa 

variação em suas cores e tons. 

A Figura 3.5, apresenta uma aplicação para segmentação de pele 

(denominado por auto-pele), pois foi identificado que os pixels quantizados das 

camadas mais altas, equivalentes às cores ciano, vermelho, magenta, amarelo e 

branco são responsáveis pela coloração da pele humana. O processo completo é 

detalhado em Severino Jr. e Gonzaga (2006, 2013). 

 

Figura 3.5 – Aplicação do Misturograma para detecção de pele (auto-pele). 

 

Fonte: Severino Jr. e Gonzaga (2013, p. 614). 

 

Em contrapartida, as camadas mais baixas, com as cores preto, azul e verde, 

representam regiões de não pele, formando um esboço da face (denominada auto-

esboço), detalhado em Severino Jr. e Gonzaga (2006) e exemplificado na Figura 

3.6. 

 

Figura 3.6 – Aplicação do Misturograma para esboço de face (auto-esboço). 

 

Fonte: Severino Jr. e Gonzaga (2006, p. 6). 
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3.5. Espaço de cor HSM (Hue, Saturation e Mixture) 

A técnica do Color Mixture gerou também um novo espaço de cor (HSM) com 

características perceptuais devido ao seu equacionamento baseado na distribuição 

de cones na retina humana (SEVERINO JR.; GONZAGA, 2009). Para isto, a 

equação (3.6) pode ser simplificada para a equação (3.7). 

 

I =
TUVOWVX

OYY
 , para  0 ≤ (R,G,B) ≤ 255 (3.7) 

 

 

Considerando-se a cor de exemplo, C = (109,146,137), ao substituir-se na 

equação (3.7), tem-se o valor calculado pela equação (3.8). 

 

I =
T×SN[VO×ST\VS×S]L

OYY
 = 3,3923 (3.8) 

 

O valor da mistura I pode ser normalizado para gerar valores entre 0 e 1 por 

meio da equação (3.9). 

 

^ =
_

L
  (3.9) 

 

A equação (3.7) é a equação de um plano que intercepta o espaço de cor 

RGB, e o valor de I encontrado na equação (3.8), corresponde ao valor da mistura 

deste plano. Tais planos são únicos para determinadas combinações de cores, ou 

seja, um mesmo plano pode ser composto por várias cores desde que os valores de 

R, G e B retornem o mesmo valor de mistura, definiu-se então um novo espaço de 

cor denominado HSM (Hue, Saturation, Mixture), e suas respectivas conversões, 

RGB para HSM e HSM para RGB. 

 



 80	

3.5.1. Conversão de RGB para HSM 

Para calcular H e S, é necessário analisar a forma geométrica da intersecção 

do plano m com o cubo do espaço de cor RGB, nos vértices correspondentes a cada 

uma das 8 cores do Misturograma, ou seja, nas cores: preto, azul, verde, ciano, 

vermelho, magenta, amarelo e branco. As cores preto e branco não são planos, mas 

sim apenas pontos no vértice do cubo RGB. Todas as demonstrações são 

detalhadas em Severino Junior (2009, p. 73-84). O equacionamento para calcular h 

(valor numérico para o canal H) é apresentado nas equações (3.11), (3.12) e (3.13), 

assim como para o s (valor numérico para o canal S) pela equação (3.14) e m (valor 

numérico para o canal M) pela equação (3.10), foram extraídos de Severino Jr. e 

Gonzaga (2009). 

 

 (3.10) 

 

 (3.11) 

 

 (3.12) 

 

 (3.13) 

 



	

	

81	

 (3.14) 

 

A representação gráfica dos planos interceptando o cubo do espaço de cor 

RGB, gerando assim o espaço de cor HSM é exibido na Figura 3.7. 

 

Figura 3.7 – Modelo do espaço de cor HSM. 

 

Fonte: Severino Jr. e Gonzaga (2013, p. 605). 
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3.5.2. Conversão de HSM para RGB 

A conversão do espaço de cor HSM para RGB considera HSM normalizado, 

ou seja, para 0 ≤ (H,S,M) ≤ 1.Todas as demonstrações são detalhadas em Severino 

Junior (2009, p. 73-84). O equacionamento para o calcular r (valor numérico para o 

canal R) é apresentado na equação (3.15), assim como para o g (valor numérico 

para o canal G) pela equação (3.16) e por fim o b (valor numérico para o canal B) 

pela equação (3.17), extraídos de Severino Jr. e Gonzaga (2009). 

 

 

 (3.15) 

 

 (3.16) 

 

 (3.17) 

 

3.5.3. Comparação do HSM com outros espaços de cores 

Para validar o uso do espaço de cor RGB na formulação do Color Mixture 

gerando o espaço de cor HSM, Severino Jr. e Gonzaga (2013), testaram outros 

espaços de cores com características perceptuais. Para isto, realizaram testes com 

segmentação de árvores de diferentes cores, e com os espaços HSV e YCbCr, 

apresentados na Figura 3.8. 
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Figura 3.8 – Segmentação de árvores com diferentes espaços de cores:�
a) imagem original, b) HSV, c) YCbCr, d) HSM. 

 

Fonte: Severino Jr. e Gonzaga (2013, p. 610). 

 

Com apenas uma análise qualitativa é visível o melhor desempenho do 

espaço de cor HSM frente aos demais espaços de cores. Entretanto, para reforçar 

esta afirmação foram realizadas análises quantitativas, obtendo-se a acurácia de 

97,5% para o HSM, de 70,1% para o YCbCr e apenas 64,5% para o HSV. 

3.6. Considerações Finais 

O Capítulo 3 apresentou uma revisão sobre o Color Mixture, abordando sua 

proposta original, advinda da inspiração em pinturas por camadas de telas artísticas, 

e, correlacionando-a com os planos de bits em imagens digitais. Baseado na 

hipótese da mistura de cores, o modelo Color Mixture propõe a quantização de todas 

as 16 milhões de cores possíveis (24-bits) em 256 planos. A equação desses planos 

é baseada na proporção dos cones existentes na retina humana. Isso, dá uma 

característica perceptual ao modelo proposto para a segmentação de cores. O Color 

Mixture foi aplicado na identificação de pele humana (auto-pele) e na geração do 

esboço da face (auto-esboço). Esta metodologia, que foi baseada no espaço de cor 

gerado pelo modelo RGB, definiu também um novo espaço de cor, denominado 
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HSM, permitindo a conversão entre os dois espaços de cores. No entanto, o que se 

observa do modelo proposto no Color Mixture baseado em um classificador 

Gaussiano, é sua capacidade de classificação em apenas duas classes 

(classificação binária).  

Portanto, o próximo capitulo apresenta a metodologia proposta nesta tese que 

usa o conceito do Color Mixture, mas define uma nova “Retina Artificial” e um novo 

classificador, visando a solução de problemas de segmentação de imagens 

coloridas multiclasse e multiescala. 
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CAPÍTULO 4 

4. MATERIAL E MÉTODO PROPOSTO 

4.1. Introdução 

A abordagem proposta nesta tese, denominada aqui de Neural Color Mixture (NCM), 

foi dividida em três etapas, conforme é apresentado no diagrama da Figura 4.1. 

 

Figura 4.1 – Etapas do método proposto. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

A primeira etapa é a responsável por fornecer os pixels para treinamento da 

metodologia proposta. É necessário que o pixel seja de uma imagem digital colorida 

no formato RGB (24 bits). 

A tarefa da segunda etapa é quantizar as imagens baseado no conceito do 

Color Mixture. Para isto são gerados 256 planos que interceptam o espaço de cores 

RGB, por meio de uma nova “Retina Artificial”. 

A última etapa é responsável pela classificação das amostras, utilizando uma 

rede neural para cada um dos 256 planos, tornando-se necessário encontrar a 

melhor topologia de rede para cada um deles. 

No treinamento (Figura 4.2) os parâmetros da rede são ajustados de acordo 

com o domínio do problema, e na execução (Figura 4.3) os pixels de cor são 

classificados,  segmentando a imagem em análise. 

 

 

 

 

Amostras para	o	
treinamento

Quantização	
(Color	Mixture)

Classificação
(Neural	Network)

Neural	Color	Mixture (NCM)
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Figura 4.2 – Treinamento (ajuste dos parâmetros). 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INÍCIO

Selecionar 1 pixel (RGB) do banco 

de dados para o treinamento

QUANTIZAÇÃO

Aplicar a equação: m = (4R + 2G + B) / 7

para descobrir a qual plano pertence o pixel.

Arredondar (real para o inteiro mais próximo)

Armazenar o valor RGB do pixel em um 

estrutura de dados que corresponda ao 

plano que ele pertence

Em outra estrutura de dados, 

armazene na mesma posição a classe a 

qual o pixel pertence

Ainda existe pixel 

para realizar o 

treinamento? 

DEFINIR UMA TOPOLOGIA

Criar uma RNA para cada um dos 256 

planos, definindo a quantidade de neurônios

TREINAMENTO

Treinar a RNA de cada plano, recebendo 

como entrada os pixels da primeira estrutura 

de dados, e como saída a outra estrutura

Ainda existe 

topologia que não 

foi utilizado para 

o treinamento? 

TESTE

Testar a RNA de cada plano, armazenando 

as estatísticas referentes a seu desempenho

ESCOLHER A MELHOR TOPOLOGIA

Para cada um dos 256 planos, comparar as 

estatísticas de cada topologia, escolhendo a 

que obteve o melhor desempenho

FIM

SIM NÃO

SIM

NÃO

Quantização
(Color Mixture)

Classificação
(Neural Network)

Quantização + Classificação
(Neural Color Mixture - NCM)
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Figura 4.3 – Segmentação da imagem. 

 

Fonte: Autoria própria. 

4.2. Quantização das amostras em planos 

Com base na "Retina Artificial" proposta pela abordagem original do Color 

Mixture, é proposto nesta tese, uma nova maneira de gerar a mistura de cores. Em 

vez de usar os três canais de cores do HSM para quantizar e classificar, conforme 

definido pela metodologia original, foi utilizado apenas o canal M para quantizar, 

utilizando para isto a equação (3.10), que mesmo apresentada anteriormente, pode 

ser visualizada a seguir novamente.  

^ =
TUVOWVSX

L
      (3.10)  

INÍCIO

Selecionar 1 pixel (RGB) da 
imagem (entrada) que 

será segmentada

QUANTIZAÇÃO
Aplicar a equação: m = (4R + 2G + B) / 7

para descobrir a qual plano pertence o pixel. 
Arredondar (real para o inteiro mais próximo)

CLASSIFICAÇÃO
Aplicar a RNA que corresponda ao plano 

que o pixel pertence

SEGMENTAÇÃO
Aplicar na imagem (saída) uma cor desejada 

que represente aquela classe

Ainda existe pixel 
para ser 

segmentado? 

FIM

SIM

NÃO

Quantização
(Color Mixture)

Classificação
(Neural Network)

Quantização + Classificação
(Neural Color Mixture - NCM)
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Esta "Retina Artificial" gera 256 planos para valores inteiros de ^ no intervalo 

de 0 a 255, que interceptam o cubo RGB e cada plano contém um ponto da diagonal 

principal (escala de cinza). A Figura 4.4 mostra o exemplo de alguns desses planos 

dentro do cubo RGB.  

Figura 4.4 – Planos de intersecção com o cubo RGB para valores de ^ = 1, 26, 51, 76, 101, 126, 

151, 176, 201, 226, 251. 

 

Fonte: Moraes, Casati e Gonzaga (2016). 

 

Ao se usar a "Retina Artificial" definida na equação (3.10), cada uma das 

cores possíveis é projetada por arredondamento (quantizada), para apenas um dos 

256 planos dentro do cubo RGB (o mais próximo). Os pixels coloridos que são 

próximos em sua aparência (percepção), da maneira como são “observados pela 

Retina Artificial" proposta, terão o mesmo valor de ^, ou seja, permanecerão no 

mesmo plano. Assim, a "Retina Artificial" coloca no mesmo plano, pixels de cores 

semelhantes na aparência de cor, gerando regiões diferentes em cada plano, 

definidas pelas dissimilaridades inter-classes. De fato, por esse método, a 

distribuição tridimensional de pixels de cores dentro do cubo RGB é redimensionada 

para 256 distribuições bidimensionais, definindo regiões similares ou classes em 

cada um dos planos. 

A Figura 4.5 exemplifica uma distribuição tridimensional de pixels de quatro 

classes de imagens de satélite dentro do cubo RGB. Como pode ser observado 

visualmente, as distribuições das classes no espaço 3D estão espacialmente muito 

próximas e interpenetradas, o que é tratado pela “Retina Artificial” que projeta pixels 

vizinhos em planos de similaridade perceptual. 
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Figura 4.5 – Exemplo de distribuição de amostras de pixels multiclasse no cubo RGB. �
Quantidade de pixels por classe: Árvore (302.498); Solo (400.819); Rua (92.165); Água (1.126.747). 

 

Fonte: Moraes e Gonzaga (2017). 

 

Para quantizar as amostras dos pixels em planos, considera-se os valores 

RGB do pixel em análise, utilizando-se a equação (3.10) que retorna um valor de ^ 

entre 0 e 255, que arredondado para o inteiro mais próximo indica, assim, em qual 

dos 256 planos aquele pixel deve ser projetado. A Figura 4.6 mostra um exemplo. 

 

Figura 4.6 – Amostra (pixel) de árvore sendo projetada em um plano. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Esse procedimento é repetido para todas as amostras (pixels) disponíveis, 

independente da classe.  Cada um dos 256 planos, poderá ou não, possuir amostras 

de uma ou de mais classes, pois isso depende da disposição espacial das dos pixels 

(x,y) = [R,G,B]
(3,3) = [75,92,63]

! = 4×% + 2×( + (1×()
7 ! = 4×75 + 2×92 + (1×63)

7 = 78,1429 ≈ 78
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em análise. A Figura 4.7 exibe a intersecção do plano ^=78 com amostras de pixels 

coloridos de 4 classes. 

 

Figura 4.7 – Exemplo de distribuição de amostras multiclasse no plano ^ =78 dentro do cubo RGB.  

Quantidade de pixels por classe: Árvore (5.296); Solo (6.900); Rua (404); Água (1.504). 

 

Fonte: Moraes e Gonzaga (2017). 

 

Esta etapa é o que diferencia a proposta desta tese, Neural Color 

Mixturegram, com o Color Mixturegram original. O original precisa das informações 

dos três canais de cores do HSM. O M é para descobrir a qual plano o pixel 

pertence. Os canais H e o S são utilizados para estimar a posição no plano M onde 

será projetado o pixel.  

Para classificar os pixels, a abordagem original usa uma única função de 

distribuição Gaussiana 3D dentro do cubo RGB, atuando como um classificador 

binário e definindo o limite entre as duas classes pela intersecção deste classificador 

com cada um dos 256 planos.  

Como o objetivo desta tese é melhorar a acurácia da segmentação em 

problemas multiclasse e multiescala, propõe-se usar um classificador neural 

aplicado a cada um dos 256 planos, em vez de um único classificador Gaussiano 3D 

ao longo do cubo RGB. Dessa maneira, é estabelecido um limite mais preciso entre 

todas as classes, permitindo melhor discriminação entre elas. Assim, usando a 

"Retina Artificial" proposta nesta tese, semelhante à do Color Mixture original, os 

pixels são segmentados/classificados por meio de 256 ANNs diferentes aplicadas a 
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cada um dos planos. A Figura 4.8  mostra um esboço do processo de quantização e 

classificação. 

 

Figura 4.8 – Exemplo de quantização em planos, usando apenas a informação do canal M, seguida 

da classificação, utilizando uma rede neural para cada plano. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Resumindo, a proposta desta tese utiliza apenas o canal M do espaço de cor 

HSM, pois precisa saber a qual plano o pixel pertence. Descobrindo o plano, basta 

passar para a rede neural os valores de RGB do pixel, ou seja, a rede neural não 

usa como sinal de entrada as informações do espaço de cor HSM, mas sim, os 

próprios valores de cada canal do RGB, com a diferença de que precisa saber qual 

das 256 redes será utilizada, e para isto utiliza o canal M. Portanto, vale ressaltar 

que os pixels selecionados para cada rede na Figura 4.8 são apenas para 

demonstração, para diferenciar a projeção do método original com o método 

proposto. Na prática, para todos os pixels, um a um, deve ser aplicada a equação 

(3.10) para descobrir a qual plano pertence, e por fim, selecionar a rede neural 

correspondente ao plano. 

O espaço de cores definido pela "Retina Artificial", proposta nesta tese, dentro 

do cubo RGB, é semelhante ao espaço de cores HSM anteriormente publicado e, 

portanto, reflete cores perceptivas de maneira mais eficiente do que outros espaços 

Plano	A

Plano	B

Plano	C

Rede	Neural
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de cores amplamente utilizados, fato este já comprovado por Severino Jr. e 

Gonzaga (2013). 

4.3. Classificação das amostras em cada plano 

Para cada um dos 256 planos foi projetada uma ANN com arquitetura do tipo 

MLP e aprendizado supervisionado, ou seja, para cada amostra de entrada é 

conhecida a saída desejada, que correspondente à classe previamente definida. As 

ANNs foram definidas separadamente para cada aplicação, ou seja, imagens de 

pele humana e imagens de satélite. 

4.3.1. Definição das ANNs para a segmentação de pele humana 

Para a segmentação de pixels da cor da pele (classificador binário), foi 

utilizado uma ANN do tipo MLP, aplicado em cada um dos 256 planos da "Retina 

Artificial". Para treinar a rede, o MLP utiliza uma arquitetura chamada 

backpropagation, com aprendizagem supervisionada; em outras palavras, para cada 

amostra de entrada, é conhecida a saída desejada, que na prática corresponde a 

uma classe previamente definida. Cada rede recebe três sinais de entrada (x1, x2 e 

x3), que são, respectivamente, os valores de pixel, normalizados e projetados em 

cada plano, para cada um dos três canais do cubo de cores RGB. A saída da rede 

foi prototipada utilizado o método one of c-classes (DUDA; HART; STORK, 2001), 

que consiste em associar cada neurônio da camada de saída diretamente a uma 

classe, razão pela qual dois neurônios (y1 e y2) são necessários. 

Para selecionar a melhor topologia de rede, foi aplicada a técnica de 

validação cruzada, com 3 sessões de treinamento para cada uma das 20 diferentes 

topologias, ao mesmo tempo em que se varia o número de neurônios na camada 

oculta de 1 a 20 (Figura 4.9), o que resulta em até 60 treinamentos para cada um 

dos 256 planos. 
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Figura 4.9 – Arquitetura e topologias candidatas para segmentação de pele humana. 

 

Fonte: Moraes, Casati e Gonzaga (2016). 

 

Foi utilizada a função logística para ativação na camada oculta e a função 

linear na camada de saída. Os pesos sinápticos e os limiares de ativação são 

iniciados aleatoriamente com valores entre 0 e 1. Aplicou-se o algoritmo Levenberg-

Marquardt Backpropagation (HAGAN; MENHAJ, 1994) para o treinamento, que é 

considerado um algoritmo otimizado na literatura, e requer menos esforço 

computacional. O valor da taxa de aprendizado foi definido para 0,5 e a acurácia 

necessária para 10
-6

. 

Para cada sessão de treinamento, foram calculados os seguintes parâmetros 

estatísticos: Sensibilidade, Especificidade, Precisão, Acurácia e F1-Score. Além 

disso, a Acurácia foi escolhida como critério para selecionar a melhor topologia 

porque representa a capacidade de classificar corretamente os pixels nas classes de 

pele ou não-pele. 

4.3.2. Definição das ANNs para a segmentação de imagens de satélite 

As imagens de satélite representam um problema multiclasse e multiescala. 

Da mesma maneira que no caso anterior, são definidas 256 redes, uma para cada 

plano dentro do cubo RGB. Cada ANN recebe 3 sinais de entrada (x1, x2 e x3), sendo 

respectivamente o valor do pixel referente a cada um dos 3 canais do espaço de cor 

RGB, normalizados e presentes em cada plano. Foram prototipadas 4 saídas 

desejadas (y1, y2, y3, e y4), referentes às quatro classes das amostras.  
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Na camada de saída, tem-se a premissa de que apenas 2 neurônios seriam 

suficientes para classificar as 4 classes disponíveis. Entretanto, segundo Hampshire 

e Pearlmutter
11

 (1991 apud SILVA; SPATTI; FLAUZINO, 2010, p.130), a adoção de 

codificação sequencial das classes pode tornar o processo de treinamento mais 

difícil, pois as classes poderiam ser representadas espacialmente por pontos muito 

próximos entre si, demandando um acréscimo substancial ao número de neurônios 

nas camadas intermediárias e uma maior dificuldade em seus ajustes. 

Portanto, para evitar isso, foi utilizado o método one of c-classes, que 

consiste em associar cada neurônio da camada de saída diretamente a uma classe, 

ou seja, foram utilizados 4 neurônios, cada um responsável por cada uma das 4 

classes, ativando apenas o neurônio correspondente a uma classe específica. A 

Tabela 4.1 exibe esta codificação. 

 

Tabela 4.1 – Classificação one of c-classes. 

y1 y2 y3 y4 Classe 

1 0 0 0 Árvore 

0 1 0 0 Solo 

0 0 1 0 Rua 

0 0 0 1 Água 

 

Na fase de operação, caso seja inserida uma amostra com sinais de entrada 

que estejam fora do domínio de treinamento, pode ocorrer de ativar mais de um 

neurônio para a camada de saída, impossibilitando assim a correta classificação. 

Neste cenário, primeiramente o ideal seria analisar a amostra para ver se não se 

trata de um ruído, que em caso afirmativo deveria ser descartado, mas caso 

contrário, existiria duas opções. A primeira opção seria incluir esta amostra no grupo 

de treinamento, alterando assim o domínio da aplicação. A outra opção seria 

priorizar uma das classes ativadas de acordo com a necessidade ou prioridade em 

se detectar determinada classe numa aplicação.  

Para a seleção da topologia foi desenvolvida uma rotina que varia 

automaticamente a quantidade de neurônios da camada neural escondida, de 1 a 20 

                                                
11

 HAMPSHIRE II, J.B.; PEARLMUTTER, B. Equivalence proofs for multi-layer perceptron classifiers 

and the Bayesian discriminant function. In: CONNECTIONIST MODELS: PROCEEDINGS OF THE 

1990 SUMMER SCHOOL, 1991, San Mateo. Proceedings… San Mateo: Morgan Kaufmann, 1991. 
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neurônios, assim como executa 3 treinamentos para cada uma das topologias, 

visando evitar os mínimos locais referentes a superfície da função erro quadrático 

adotada na aprendizagem da rede. As topologias são apresentadas na Figura 4.10. 

 

Figura 4.10 – Arquitetura e topologias candidatas para segmentação de imagens de satélite. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Nos testes iniciais, não foram treinadas topologias com mais de uma camada 

escondida, isto porque existem teorias contraditórias, as quais ora afirmam que 

redes MLP de apenas uma camada escondida é capaz de mapear problemas de 

classificação de padrões, cujos elementos estejam dispostos em regiões convexas, 

deduzindo assim que redes MLP de duas ou mais camadas classificam padrões em 

qualquer tipo de região geométrica, incluindo não-convexas e conjuntos disjuntos, ou 

seja, desconexos (LIPPMANN
12

, 1987 apud SILVA; SPATTI; FLAUZINO, 2010, 

p.126-128). Aliado a estas afirmações, existem ainda as situações em que se 

utilizam mais de duas camadas ocultas, associadas ao propósito de incrementar o 

desempenho do treinamento ou ainda reduzir a topologia estrutural da rede e 

consequentemente reduzir o esforço computacional. Por outro lado, alguns autores 

afirmam também que redes MLP com apenas uma camada oculta são capazes de 

                                                
12

 LIPPMANN, R.P. An introduction to computing with neural nets. IEEE ASSP Magazine, v. 4, p. 4-

22, 1987. 

1 

2 

3 

20 

1 

2 

3 

4 

x1 = R 

x2 = G 

x3 = B 

y1 = Árvore 

y2 = Solo 

y3 = Rua 

y4 = Água 



 96	

mapear padrões em regiões não-convexas (MAKHOUL; EL-JAROUNDI; 

SCHWARTZ
13

, 1989 apud SILVA; SPATTI; FLAUZINO, 2010, p.129). 

Portanto, para identificar a melhor topologia para cada um dos 256 planos, 

foram realizados 60 treinamentos, armazenando diversos parâmetros como: 

Verdadeiro Positivo (TP – True Positive), Falso Positivo (FP – False Positive), 

Verdadeiro Negativo (TN – True Negative), Falso Negativo (FN – False Negative), 

Taxa de Falsa Aceitação (FAR – False Accept Ratio), Taxa de Falsa Rejeição (FRR 

– False Reject Ratio), Sensibilidade (S - Sensitivity), Especificidade (E - Specificity), 

Acurácia (A - Accuracy), Precisão (P - Precision), F1-Score (F1). Como critério de 

seleção da melhor topologia, a Sensibilidade apresentou variações mais 

significativas quando aplicada no conjunto de testes das amostras de satélite, 

diferente das amostras de pele que foi utilizada a Acurácia. 

Como função de ativação, para a camada escondida foi aplicada a função 

Logística e para a camada de saída a função Linear. Os pesos sinápticos e os 

limiares de ativação foram iniciados aleatoriamente com valores entre 0 e 1. Para o 

treinamento foi utilizado o algoritmo Backpropagation de Levenberg-Marquardt, 

considerado como algoritmo mais otimizado na literatura, proporcionando menor 

esforço computacional. O valor para a taxa de aprendizagem foi definido como 0,5 e 

a precisão requerida foi de 10
-6

. 

4.4. Material utilizado e desenvolvido para esta tese 

Para a implementação de todos os métodos, simulações, testes e análises 

estatísticas, foi utilizada a plataforma MATLAB (versão R2013b de 64-bits) devido a 

sua versatilidade, executada em um computador com processador Intel Core i7 de 

2.5 Ghz, 24 GB de memória RAM e sistema operacional Ubuntu de 64-bits. 

Foram utilizados dois bancos de imagens com diferentes quantidades de 

pixels. Estes pixels foram divididos aleatoriamente em 70% para treinamento, 15% 

para validação e 15% para testes. 

 

                                                
13

 MAKHOUL, J.; EL-JAROUNDI, A.; SCHWARTZ, R. Formation of disconnected decision regions 

with a single bidden layer. In: INTERNATIONAL JOINT CONFERENCE ON NEURAL NETWORKS, 

1989, Massachusetts. Proceedings... Massachusetts: Cambridge, 1989, p. 455-460. 
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4.4.1. Banco de dados de imagens de pele humana 

Como amostras de treinamento, foi utilizado o banco de dados de imagens de 

pele humana SFA desenvolvido por Casati, Moraes e Rodrigues (2013), construído 

com imagens faciais de humanos de duas bases clássicas na literatura, o AR 

(MARTINEZ; BENAVENTE, 1998) e o FERET (PHILLIPS et al., 2000). O SFA é 

composto por ambos os gêneros (masculino e feminino), assim como diferentes 

grupos étnicos e diferentes cores de pele. O diferencial do SFA é que foram 

extraídas amostras de Pele e Não-Pele com tamanhos diferentes das imagens 

originais do AR e FERET, além de terem sido criados os ground truths das mesmas 

imagens originais, o que os bancos originalmente não oferecem. 

O SFA possui uma estrutura com quatro grupos, sendo eles: 1.118 imagens 

originais; 1.118 ground truths da segmentação de pele; 3.354 amostras de pele; 

5.590 amostras de não pele. Para cada imagem de pele ou não pele, o banco 

oferece novas amostras com diferentes tamanhos, iniciando com dimensão 1x1 

pixel, com variação de janelas de 2 pixels, até 35x35 pixels, conforme ilustrado pela 

Figura 4.11. 

 

Figura 4.11 – Exemplo de amostras de pele com múltiplas janelas do banco SFA. 

 

Fonte: Casati, Moraes e Rodrigues (2013). 

 

Considerando que a entrada para o treinamento será pixel a pixel, o número 

de amostras para treinamento e testes varia conforme o tamanho das janelas 

disponibilizadas pelo banco. Para este trabalho formou-se o Conjunto de Dados 1 

com amostras de 1x1 pixels, o Conjunto de Dados 2 com amostras de 5x5 pixels, o 
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Conjunto de Dados 3 com amostras de 15x15 pixels e, por fim, o Conjunto de Dados 

4 com amostras de 25x25 pixels. Portanto, os algoritmos serão aplicados e 

avaliados quatro vezes, uma para cada conjunto de dados, permitindo assim 

verificar o comportamento e o desempenho das técnicas desenvolvidas ao se variar 

a quantidade de amostras na etapa de treinamento. O número de amostras para os 

treinamentos e para os testes são dados na Tabela 4.2. 

 

Tabela 4.2 – Quantidade de amostras (pixels) do banco de dados de pele humana. 

 

 

Observando-se a quantidade de amostras para treinamento (70%) da Tabela 

4.2, inicia-se com poucos milhares, 2.348 pixels da classe Pele e 3.914 pixels da 

classe Não-Pele, alcançando aproximados 4 milhões de amostras, sendo elas 

1.467.376 de Pele e 2.445.626 de Não-Pele. Essa quantidade alta de amostras 

tende a uma melhor representação das classes, pois apresenta ao treinamento uma 

boa variação de valores dos pixels.  

Do mesmo modo, a quantidade de amostras de teste e validação, cada qual 

com 15%, também varia, evidenciando que os resultados da classificação poderão 

ser investigados tanto para poucas amostras (Conjunto de Dados 1 e 2), quanto 

para muitas amostras (Conjunto de Dados 3 e 4). Estatisticamente isto oferece maior 

confiança para avaliar as classificações. 

Esta variação na quantidade de amostras foi escolhida pois, em metodologias 

que dependem de amostras para ajustarem seus parâmetros, são desconhecidos os 

números mínimos, máximos ou ideais referentes à quantidade de amostras para um 

melhor ajuste. Assim, pode ser investigado o comportamento e avaliar o 

desempenho das técnicas ao aumentar ou diminuir a quantidade de amostras no 

treinamento. 
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4.4.2. Banco de dados de imagens de satélite 

Este banco de dados é uma das contribuições desta tese e foi gerado com 

imagens de satélite extraídas do Google Earth, devido a inexistência para download 

da internet, de um banco de imagens com as características e especificações 

desejadas, em especial a disponibilidade das mesmas imagens em várias escalas, 

ou seja, com diferentes alturas de aquisição.  

Este banco de imagens foi disponibilizado na internet e pode auxiliar futuras 

pesquisas com imagens de satélite em visão computacional. É composto por 120 

imagens coloridas de alta resolução no espectro visível, extraídas pela ferramenta 

do Google Earth de 10 cidades de diferentes países, são elas: Berlim (Alemanha), 

Buenos Aires (Argentina), Foz do Iguaçu (Brasil), London (Canadá), Hong Kong 

(China), Londres (Inglaterra), Veneza (Itália), Varsóvia (Polônia), Nova Iorque 

(Estados Unidos) e Distrito de Colúmbia (Estados Unidos).  

Esta diversificação de lugares é proposital, pois tem-se como premissa que 

imagens adquiridas de forma bem controlada, ou seja, mesma região geográfica e 

com o mesmo satélite, tem maior chance de se encontrar um padrão e/ou correlação 

entre as cores e textura das imagens. Portanto, é possível investigar a correlação 

em diferentes regiões geográficas, capturadas por diferentes satélites, o que 

influencia diretamente na variação da cor e textura das imagens. 

Para cada cidade foram escolhidos 3 pontos para realizar a aquisição das 

imagens. Para cada ponto foram extraídas 4 imagens com altitude do ponto de 

aquisição variável (500m, 1000m, 1500m e 2000m), permitindo assim realizar testes 

com escalas diferentes (multiescala). Cada imagem possui obrigatoriamente no 

mínimo as 4 classes utilizadas neste trabalho: tree (árvore), soil (solo), street (rua) e 

water (água); com dimensão de 1280x580 pixels, tendo sido removidas informações 

de legendas. As imagens foram salvas no formato TIFF para não sofrerem nenhum 

tipo de compressão. Um exemplo de imagem é exibido na Figura 4.12. 
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Figura 4.12 – Imagem extraída de Berlim (Alemanha) na altitude de 500m. 

 

Fonte: Moraes e Gonzaga (2017). 

 

Para cada imagem foi gerada manualmente uma imagem de referência 

(ground truth) com auxílio do software Photoshop, atribuindo cores diferentes para 

cada classe e preto para o restante. A Figura 4.13 exibe um exemplo de ground truth 

da imagem da Figura 4.12. 

 

Figura 4.13 – Imagem ground truth e suas 4 classes (árvore, solo, rua e água) e suas respectivas 

cores (verde, amarelo, vermelho e azul). Em preto são regiões de não interesse. 

 

Fonte: Moraes e Gonzaga (2017). 
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Para todas as imagens adquiridas foram extraídas regiões de amostras de 

cada classe com tamanhos variados por meio de recortes manuais, organizados 

também pela escala. A Figura 4.14 mostra alguns exemplos dessas amostras. 

 

Figura 4.14 – Exemplos de amostras de cada classe na escala de 500m: �
a) árvore; b) solo; c) rua; d) água. 

 

Fonte: Moraes e Gonzaga (2017). 

 

Para a criação do banco seguiu-se um protocolo planejado anteriormente, 

padronizando-se assim desde a aquisição das imagens, até a nomenclatura dos 

arquivos e pastas. Complementando este processo, para cada imagem foi criado um 

registro com diversas informações, sendo elas: nome da cidade e do país, latitude e 

longitude (em graus), escala (resolução: pixels/metro), nome do satélite e data de 

aquisição. Todos os marcadores utilizados na ferramenta do Google Earth foram 

salvos e estão disponíveis para acesso junto ao banco. A estrutura final do banco 

pode ser observada na Figura 4.15. 

 

 

 

 

a) 

b) 

c) 

d) 
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Figura 4.15 – Estrutura de pastas do banco de dados. 

 

Fonte: Moraes e Gonzaga (2017). 

 

O banco está disponível para download em: 

http://imagem.sel.eesc.usp.br/base/Satellite/Satellite.zip. 

A Tabela 4.3 exibe a quantidade de amostras (pixels individuais), disponíveis 

para cada classe (Árvore, Solo, Água e Rua), de acordo com a altura que a imagem 

foi capturada (zoom: 500m, 1000m, 1500m e 2000m). 

 

Tabela 4.3 – Quantidade de amostras (pixels) do banco de dados de satélite por escala e classe. 

 

 

Na Tabela 4.3 é contabilizada um total de 2.288.684 de amostras (pixels) para 

a escala de 500m, 822.213 para 1000m, 546.970 para 1500m e 429.507 para 

2000m. Uma observação importante é que, ao variar a altura de aquisição das 

imagens, quanto mais distante é a altura, menores são os objetos, e isto dificulta a 

seleção dos pixels correspondentes a cada classe, pois, a olho nu, os objetos ficam 

tão pequenos que geram dúvidas a qual classe pertencem. 

As amostras foram agrupadas por escala, formando, assim, quatro grupos, 

cada um referente a uma altura de aquisição da imagem. O total de amostras por 

2000m
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escala pode ser encontrado na segunda coluna da Tabela 4.4, identificada como 

100%. 

Tabela 4.4 – Divisão das amostras (pixels) em conjuntos. 

 

 

Para os experimentos deste trabalho, cada conjunto de 100% foi dividido em 

3 novos conjuntos, também apresentados na Tabela 4.4. O conjunto de treino foi 

composto por 70% das amostras disponíveis, sendo este utilizado no processo de 

treinamento dos métodos. O conjunto de Teste ficou com 15% das amostras que 

restaram após a formação do conjunto de Treino, ou seja, essas amostras de teste 

não fizeram parte do treinamento. Isto permitiu uma análise mais confiável 

estatisticamente, pois avaliou se realmente os métodos treinados generalizaram o 

seu conhecimento, sendo capazes de resolver problemas semelhantes. Por fim, 

formou-se o conjunto de Validação, com o restante das amostras que não foram 

utilizadas no conjunto de Treino e no conjunto de Teste, ou seja, os últimos 15% das 

amostras totais. Este grupo é utilizado por técnicas de ANN, funcionando como 

critério de parada do treinamento caso o erro comece a subir consecutivamente. Na 

comparação realizada com o classificador SVM (Capítulo 5), este conjunto de 

Validação foi somado ao conjunto de Treino, pois, assim como auxiliam o processo 

de treinamento das ANN’s, seria injusto não auxiliarem também o SVM. 

 

Características das imagens de satélite 
Neste trabalho buscou-se relacionar cada classe com as cores 

predominantes, azul para água, cinza para as ruas, verde para árvores e novamente 

verde para solos, quando são gramados ou afins, com pequenas variações caso 

este solo seja arenoso. 

Entretanto, na Figura 4.5 observa-se que as amostras de classes diferentes 

das imagens de satélite estão realmente muito próximas umas das outras – em 

alguns casos, até misturadas e/ou sobrepostas. Uma das vantagens do Neural Color 

Mixture frente aos demais classificadores é que, antes de classificar, as amostras 
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são quantizadas em planos, e isto melhora a separação entre amostras de classes 

diferentes que estão muito próximas no espaço 3D do cubo RGB. 

Algumas classes apresentam maior dificuldade de separação, como por 

exemplo árvores e solos. Os histogramas da Figura 4.16 mostram a distribuição dos 

canais de cores por classe de todas as amostras na escala de 500m. 

 

Figura 4.16 – Histogramas dos canais de cores por classe de todas as amostras na escala de 500m.  

a) Canal Vermelho (R); b) Canal Verde (G); c) Canal Azul (B); d) Níveis de Cinza. 

a)  

b)  
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c)  

d)  

Fonte: Autoria própria. 

 

Estes histogramas mostram um comportamento muito semelhante na 

distribuição do número de pixels entre as classes de árvore e solo, em especial entre 

os níveis 25 e 100, independente do canal de cor, dificultando assim a classificação. 

Após a quantização das amostras de pixels coloridos em 256 planos, é 

possível visualizar um novo histograma referente à quantidade de amostras por 

plano para cada classe, conforme mostra a Figura 4.17. 
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Figura 4.17 – Histograma por classe referente à quantidade de amostras em cada plano. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Neste histograma, que apresenta a quantidade de amostras de cada classe 

em cada um dos 256 planos, identifica-se uma maior concentração de amostras de 

água dos planos 10 a 70, de árvores e solos entre os planos 40 e 100, e as 

amostras de ruas ocupam mais os planos de 80 a 150. Isso significa que os planos 

com maior número de amostras de uma determinada classe devem contribuir mais 

significativamente na separação de tais classes. A análise do histograma por plano, 

no entanto, não permite uma avaliação da separabilidade entre as classes, mas dá 

uma idéia sobre os planos de maior importância e quais os que praticamente não 

influenciam no processo por não possuírem amostras de classes suficientes 

(Exemplo: do plano 0 ao 10 e acima do plano 200). 
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4.5. Métricas utilizadas nas análises estatísticas 

Para investigar o desempenho de todas as técnicas utilizadas neste trabalho, 

assim como, permitir compará-las, foram aplicados métodos de avaliação de 

classificadores, baseados na tabela de contingências. A cada elemento de entrada é 

atribuído pelo classificador o rótulo de saída positivo (genuíno) ou negativo 

(impostor).  

 

As contingências avaliadas são: 

TP (True Positive - Verdadeiro Positivo): o elemento de entrada é genuíno 

(positivo) e o classificador o classifica como genuíno (positivo) . 

TN (True Negative - Verdadeiro Negativo): o elemento de entrada é impostor 

(negativo) e o classificador o classifica como impostor (negativo). 

FP (False Positive - Falso Positivo): o elemento de entrada é impostor 

(negativo) e o classificador o classifica como genuíno (positivo). 

FN (False Negative - Falso Negativo): o elemento de entrada é genuíno 

(positivo) e o classificador o classifica como impostor (negativo). 

 

As métricas utilizadas são:  

FPR (False Positive Rate - Taxa de Falsa Aceitação): FP em uma classe 

específica, conforme a equação (4.2): 

 

`a" =
bc

deVbc
  (4.2) 

 

FNR (False Negative Rate - Taxa de Falsa Rejeição): FN em uma classe 

específica, conforme a equação (4.3): 

 

`)" =
be

dcVbe
  (4.3) 

 

TPR (True Positive Rate – Taxa de Verdadeira Aceitação) ou R (Recall): 

também chamada na literatura de Sensibilidade, é a proporção de genuínos de uma 

classe (TP), que foram corretamente classificados como genuínos, ou seja, é a 
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probabilidade de uma amostra relevante ser classificada corretamente, conforme a 

equação (4.4): 

 

fa" = " =
dc

dcVbe
  (4.4) 

 

TNR (True Negative Rate – Taxa de Verdadeira Rejeição): também chamada 

na literatura de Especificidade, é a proporção impostores (TN), que foram 

corretamente classificados como impostores, ou seja, é a probabilidade de uma 

amostra não relevante ser classificada corretamente, conforme a equação (4.5): 

 

f)" =
de

deVbc
  (4.5) 

 

P (Precision – Precisão): é a proporção de TP classificados, considerando 

assim os FP, ou seja, é a probabilidade de uma amostra classificada ser relevante, 

conforme a equação (4.6): 

 

a =
dc

dcVbc
  (4.6) 

 

A (Accuracy – Acurácia): é a proporção de classificações corretas para o total 

de elementos classificados (genuínos e impostores), ou seja, é a capacidade de 

classificar adequadamente todas as classes, conforme a equação (4.6): 

 

( =
dcVde

dcVbeVbcVde
  (4.6) 

 

F1 (F1-Score): é a média harmônica do Recall e Precision, conforme a 

equação (4.7): 

 

`1 = 2×
c×U

cVU
  (4.7) 
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Um ponto muito importante que precisa ser ressalto é que no caso do Neural 

Color Mixture, para cada plano, consequentemente, para cada uma das 256 redes, 

foi gerado uma matriz de confusão. Posteriormente, as matrizes de confusão foram 

somadas, resultando em uma única matriz de confusão. Desta matriz de confusão 

foram extraídas as demais métricas. Em contrapartida, para as demais técnicas 

comparadas, isto não se faz necessário, tendo em vista que é gerado apenas uma 

matriz de confusão, e desta mesma são extraídas as outras métricas. 

4.6. Experimentos realizados com as imagens de pele humana 

Foram realizados dois experimentos com este banco de imagens. O primeiro 

experimento é quantitativo, pois utiliza os quatro conjuntos de dados disponíveis, 

aplicando as metodologias apenas no conjunto das amostras de teste, as quais 

nunca foram apresentadas ao processo de treinamento. Isso permite que as 

técnicas sejam avaliadas estatisticamente, também de acordo com sua capacidade 

de generalização para um mesmo domínio. 

O segundo experimento faz uma análise qualitativa, que inicialmente utiliza 

imagens do banco de dados SFA, visando observar o comportamento da 

segmentação para imagens semelhantes às amostras utilizadas no treinamento, por 

se tratarem de imagens em ambientes controlados. Em seguida, utiliza-se uma 

imagem adquirida na internet, investigando, assim, a capacidade de generalização 

das classificações para amostras fora do domínio. Como tal imagem foi adquirida 

por uma câmera diferente da utilizada para as amostras de treinamento, surgem 

variações no espaço de cor RGB, na resolução, na iluminação etc. 

Como a proposta desta tese foi inspirada no Color Mixture, mas usando um 

classificador neural do tipo MLP, a mesma é comparada com ambas as técnicas 

aplicadas diretamente sobre os pixels separadamente. Isto permite investigar, se a 

fusão das duas técnicas formando o Neural Color Mixture melhora o desempenho de 

segmentação do que quando as mesmas técnicas são utilizadas individualmente.  

Duas outras abordagens também foram consideradas: uma utilizando como 

classificador uma ANN do tipo RBF (Radial Basis Function – Função de Base 

Radial), e outra utilizando um classificador SVM. Primeiramente, ambos os 



 110	

classificadores foram aplicados individualmente sobre os pixels, em seguida foram 

propostas novas fusões, ou seja, quantizar com a “Retina Artificial” proposta nesta 

tese e em seguida aplicar tais classificadores. 

Além disso, os resultados foram comparados com dois métodos clássicos da 

literatura, que por meio de thresholds identificam pixels de pele, são eles Kovac et 

al. (2003) e Chaddad et al. (2009). 

4.7. Experimentos realizados com as imagens de satélites 

Visando investigar o desempenho dos métodos para segmentação 

multiclasse e multiescala, são realizados quatro experimentos, variando-se, assim, a 

formação dos conjuntos de Treino e de Teste. 

No Experimento 1, é testado o desempenho dos métodos para realizar 

segmentação multiclasse. Para isto, são executados 4 ensaios, conforme ilustrado 

na Figura 4.18. 

 

Figura 4.18 – Experimento 1: 4 ensaios. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Cada um dos ensaios é composto por escalas separadas, ou seja, caso o 

conjunto de Treino seja composto por amostras da escala de 500m, o conjunto de 

Teste também possui apenas amostras da mesma escala. O mesmo acontece para 

as demais escalas, que foram treinadas e testadas separadamente, sem haver a 

mistura entre elas.  
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Os outros experimentos (2, 3 e 4), investigam o desempenho dos métodos 

realizarem segmentação em multiclasse e em multiescala. Para cada experimento, 

são definidas quantidades diferentes de ensaios. 

Para o Experimento 2, são realizados 12 ensaios, sendo que em cada um, as 

amostras são treinadas em uma escala e testadas separadamente em todas as 

demais escalas, menos com ela mesma, pois este último trata-se do Experimento 1. 

A Figura 4.19 exibe os ensaios realizados. 

 

Figura 4.19 – Experimento 2: 12 ensaios. 

 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

O objetivo deste experimento é investigar o desempenho do método ao se 

treinar com amostras em menor escala. Isso devido ao fato que é mais fácil adquirir 

pixels quando a altura da aquisição é realizada mais próxima do alvo, possuindo, 

assim, a chance de se obter maior quantidade de pixels para o treinamento. Além 

disso, este experimento permite avaliar se pixels adquiridos em menor escala, 

podem ser utilizados para segmentar pixels em escala maior, cuja aquisição foi 

realizada mais distante do alvo, o que na prática, torna mais difícil a inspeção visual. 

Para os Experimentos 3 e 4, são misturadas amostras das quatro escalas 

para formar o conjunto de Treino. O que os difere é a formação dos conjuntos de 

Teste. 

No Experimento 3, o conjunto de Teste também é composto por amostras 

mistas, ou seja, com apenas 1 ensaio é treinado e testado com amostras mistas. A 

Figura 4.20 mostra este ensaio. 
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Figura 4.20 – Experimento 3: 1 ensaio. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

No Experimento 4, são testadas as escalas individuais, e, para isto, são 

executados 4 ensaios. O conjunto de Treino é composto com amostras de escalas 

mistas, mas testado com as quatro escalas separadas, conforme ilustrado na Figura 

4.21. 

 

Figura 4.21 – Experimento 4: 4 ensaios. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Para todos os experimentos referentes às imagens de satélites são 

comparadas três metodologias: o Neural Color Mixture que é a proposta desta tese, 

uma ANN e um classificador SVM. A redução da quantidade de metodologias 

comparadas nestes experimentos é justificada pelos resultados alcançados nos 

testes com pele humana, onde foi identificado que alguns métodos não executaram 
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bem devido ao alto esforço computacional, esgotamento de recursos (memória 

RAM), ou ainda, resultados insatisfatórios. 

4.8. Considerações finais 

Este capítulo apresentou a metodologia proposta neste trabalho bem como os 

bancos de dados utilizados nos experimentos. Um banco referente a imagens de 

pele humana e outro referente a imagens de satélite. O primeiro banco já existente e 

o segundo banco criado durante a realização deste trabalho. O processo de criação 

e padronização do banco foi também apresentado neste capítulo, sendo uma das 

contribuições desta tese. Foi detalhada também a proposta para a quantização das 

amostras, inspirando-se na “Retina Artificial” do Color Mixture, em que são gerados 

256 planos que interceptam o cubo RGB. Nesta tese foi proposta uma nova “Retina 

Artificial”, visando uma separação mais eficiente entre as classes. Para a 

classificação das amostras, propôs-se neste capítulo utilizar 256 ANNs do tipo MLP, 

uma para cada um dos planos, diferentemente do classificador Gaussiano 3D 

utilizado no Color Mixture original. Foi detalhado aqui também, o processo de 

prototipagem da arquitetura, topologias e treinamentos da ANN. Além disso, foram 

apresentadas as métricas utilizadas para as análises estatísticas e a descrição dos 

experimentos realizados com os dois bancos de imagens, pele humana e satélite. 

No próximo capítulo serão apresentados os resultados referentes à metodologia 

proposta. 

 

  



 114	

 

 

 

 

  



	

	

115	

CAPÍTULO 5 

5. RESULTADOS 

5.1. Introdução 

Os resultados obtidos envolvem desde as características dos bancos de 

imagens utilizados até a classificação das amostras, comparando-se a proposta do 

Neural Color Mixture com os demais métodos. Para facilitar a exibição e 

compreensão, os resultados foram também divididos em sessões diferentes, uma 

referente as imagens de pele humana e outra sobre as imagens de satélites. 

5.2. Segmentação de imagens de pele humana (classificação binária) 

Para esta avaliação de desempenho dos métodos comparados, são testados 

três classificadores, dois deles são classificadores por ANNs (MLP e RBF) e um 

classificador SVM. Estes classificadores são utilizados com o método de 

quantização proposto baseado no Color Mixture e cada um dos métodos é 

denominado de: NCM-MLP (Neural Color Mixture – Multilayer Perceptron), NCM-

RBF (Neural Color Mixture – Radial Basis Function) e CM-SVM (Color Mixture – 

Support Vector Machine). 

Os resultados estão divididos em duas partes. A primeira é uma análise 

quantitativa (estatística), aplicada sobre as amostras do conjunto de Teste que 

pertencem ao domínio do problema, mas não ao conjunto de Treino. Os resultados 

de classificação em duas classes (Pele ou Não-pele), são avaliados pelas métricas: 

Sensibilidade (S ou TPR), Especificidade (E ou TNR), Precisão (P), Acurácia (A) e 

F1-Score (F1). A segunda parte exibe uma análise qualitativa (visual), com imagens 

dentro e fora do domínio de aplicação, ou seja, com imagens pertencentes ao banco 

SFA, assim como, com uma imagem extraída da internet. 
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5.2.1. Experimento 1: Análise Quantitativa 

A quantidade de amostras de pixels utilizadas para comparação do 

desempenho dos métodos, aumenta radicalmente do Conjunto de Dados 1 para o 

Conjunto de Dados 4, sendo aproximadamente 625 vezes maior, conforme mostrado 

na Tabela 4.2 Isto permite investigar se as quantidades de amostras de treinamento 

podem influenciar, significativamente ou não, na classificação das amostras de 

testes. 

Todas as análises estatísticas foram baseadas apenas no grupo de amostras 

de testes, que nunca foram apresentadas ao processo de treinamento. As 

metodologias foram aplicadas nos quatro conjuntos de dados disponíveis, com os 

resultados apresentados nas tabelas (Tabela 5.1 a Tabela 5.4). 

 

Tabela 5.1 – Resultados obtidos sobre o Conjunto de Dados 1  

(6.262 pixels de Treino e 1.341 pixels de Teste). 

 

 

Analisando-se a Tabela 5.1, fica evidente que a metodologia proposta, NCM-

MLP, apresenta o melhor desempenho para classificação, pois além de superar 

todos os demais métodos, alcançou 100% em todas as métricas calculadas.  

O que chama a atenção são os baixos valores de TPR para o Color Mixture 

(38,17%), pois amostras de Pele foram consideradas como Não-Pele, elevando 

assim o número de falsos negativos. Porém, obteve ótima classificação de Não-Pele 

(TNR = 98,93%).  O oposto aconteceu com o CM-SVM, que obteve baixo valor de 

TNR (36,08%), pois amostras de Não-Pele foram consideradas como Pele, elevando 
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assim o número de falsos positivos. Em contrapartida, para a classe Pele, alcançou 

boa classificação (TPR = 96,22%). 

As demais metodologias alcançaram valores acima de 93% para TNR, e 

valores acima de 91% para TPR, com exceção de Chaddad et al. (2009) que obteve 

81,11% de TPR. Consequentemente os valores de Acurácia e F1 Score são baixos 

para os métodos do Color Mixture, CM-SVM e Chaddad et al. (2009), pois ambas as 

métricas utilizam direta ou indiretamente os resultados obtidos por TPR ou TNR. 

Aumentando-se a quantidade de pixels nos conjuntos de dados sob análise, 

os métodos em comparação são aplicados sobre o Conjunto de Dados 2, 

investigando seus desempenhos de taxa de classificação correta. 

 

Tabela 5.2 – Resultados obtidos sobre o Conjunto de Dados 2 

(156.522 pixels de Treino e 33.539 pixels de Teste). 

 

 

Antes de analisar e comparar os resultados da Tabela 5.2, ressalta-se que 

infelizmente não foi possível testar o método ANN-RBF para o Conjunto de Dados 2, 

pois antes mesmo de iniciar o treinamento, ocorreu um erro de falta de memória. Tal 

erro foi investigado, propondo alterações nas configurações e nos parâmetros do 

método, porém mesmo testando com 24 GB de memória RAM, o processo não 

inicializou. Este mesmo fato ocorreu para este e outros métodos quando aplicados 

aos próximos conjuntos de dados, que são maiores. Portanto, os métodos que 

apresentarem os caracteres “---“ devem ser desconsiderados nas análises, pois não 

permitem ser utilizados para bases com grande quantidade de amostras de 

treinamento. 
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Na Tabela 5.2, pode-se observar que o NCM-MLP, apresentou maior 

desempenho do que as demais técnicas comparadas, mesmo reduzindo os valores 

dos resultados de todas as suas métricas de 100%, obtidas com o Conjunto de 

Dados 1, para aproximadamente 98%, com o Conjunto de Dados 2. Este resultado é 

estatisticamente esperado, pois, aumentando-se o número de amostras, maior é a 

probabilidade de elementos da mesma classe caírem em regiões de indefinição do 

classificador. 

O desempenho do Color Mixture original e do CM-SVM aumentou 

significativamente, considerando os valores de TPR (para o Color Mixture) e TNR 

(para o CM-SVM) do Conjunto de Dados 1 para o Conjunto de Dados 2, ao se 

aumentar a quantidade de amostras. Em contrapartida houveram algumas perdas, a 

mais significativa de 8% de TNR para o Color Mixture e quase 3% de TPR tanto para 

o método de Kovac et al. (2003) quanto para o de Chaddad et al. (2009). As demais 

métricas do restante dos métodos se mantiveram estáveis, obtendo ganhos de no 

máximo 1%. 

Aumentando-se novamente a quantidade de amostras, a Tabela 5.3 

apresenta os valores das métricas aplicadas ao Conjunto de Dados 3. 

 

Tabela 5.3 – Resultados obtidos sobre o Conjunto de Dados 3 

(1.408.682 pixels de Treino e 301.859 pixels de Teste). 

 

 

Observando-se a Tabela 5.3, o NCM-MLP foi superior em quase todas as 

métricas dentre todas as técnicas comparadas. A única exceção foi com relação ao 

TPR do Color Mixture, que apresentou resultado superior, pouco mais de 4% 
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quando comparado ao Conjunto de Dados 2, porém, com perda de desempenho 

significativa em seu TNR de quase 12%. Ou seja, o Color Mixture classificou melhor 

os pixels positivos (Pele), perdendo qualidade na segmentação de pixels negativos 

(Não-Pele). Os demais métodos mantiveram seu desempenho ao se aumentar o 

número de amostras, com desvios máximos de pouco mais de 1%. 

Por fim, um último aumento na quantidade de amostras foi investigado, 

utilizando o Conjunto de Dados 4, que é 625 vezes maior do que o Conjunto de 

Dados 1. Os resultados são exibidos na Tabela 5.4. 

 

Tabela 5.4 – Resultados obtidos sobre o Conjunto de Dados 4 

(3.913.002 pixels de Treino e 838.499 pixels de teste). 

 

 

Mais uma vez o NCM-MLP foi superior a todos outros métodos em quase 

todas as métricas utilizadas. O Color Mixture original aumentou seu desempenho na 

classificação de positivos, saindo de TPR = 38,17% obtido sobre o Conjunto de 

Dados 1 com poucas amostras, alcançando o valor expressivo de TPR = 99,57% no 

Conjunto de Dados 4. Observa-se, porém, a redução de 8% na sua capacidade de 

classificação de negativos (TNR = 70,42%), valor este muito baixo para um 

classificador.  

Os resultados obtidos com a ANN-MLP foram considerados bons, girando em 

torno de 95% para todas as métricas. O CM-SVM não se mostrou bom para 

segmentação de Não-Pele, pois o TNR foi de apenas 76,67%. Kovac et al. (2003) e 

Chaddad et al. (2009) não se mostraram bons para segmentação de Pele, 

apresentando valores baixos de TPR, 88,47% e 78,91%, respectivamente.  
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Baseado nos resultados das tabelas (Tabela 5.1 a Tabela 5.4), foram gerados 

gráficos, para facilitar a visualização dos comportamentos das métricas individuais 

ao se variar a quantidade de amostras no treinamento. Para isto foram investigadas 

apenas a Sensibilidade (TPR) que é capacidade de classificar Pele, a Especificidade 

(TNR) que é a capacidade de classificar Não-Pele e a Acurácia (A), ou seja, a 

capacidade de classificar ambas as classes. São consideradas apenas as técnicas 

que foram possíveis simular em todos os conjuntos de Dados. Assim, além de 

identificar o comportamento, pode-se decidir qual dos métodos é o melhor de acordo 

com a aplicação na prática. Os resultados são exibidos e discutidos logo a seguir 

das figuras (Figura 5.1 a Figura 5.3). 

 

Figura 5.1 – Sensibilidade: Classificação de Pele. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

A Sensibilidade (TPR) é responsável pela capacidade de classificação de 

amostras de verdadeiro positivo, que neste caso, são amostras da classe Pele. 

Portanto, se numa determinada aplicação prática, fosse prioridade identificar a 

classe Pele como região de interesse, tem-se as conclusões a seguir. 

Caso fosse considerado apenas o treinamento com o Conjunto de Dados 1, o 

Color Mixture não seria confiável para a classificação, pois atingiu valor muito baixo 

de Sensibilidade. Entretanto, ao se considerar o Conjunto de Dados 2, este valor 

aumentou significantemente, permitindo assim o seu uso. Para os Conjuntos de 

Dados 3 e 4, o valor de TPR continuou aumentando, sendo melhor que todas as 
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demais metodologias. Portanto, isto prova que o Color Mixture foi afetado pela 

quantidade de amostras de treinamento, exigindo assim um número maior de 

amostras para conseguir ajustar seu classificador Gaussiano. O que não aconteceu 

com os outros métodos, que se mantiveram estáveis ao variar esta quantidade  

Em paralelo, independentemente da quantidade de amostras utilizadas no 

treinamento, descarta-se o uso de Kovac et al. (2003) e Chaddad et al. (2009), pois 

apresentaram valores inferiores a 90% de Sensibilidade, diferente dos demais 

métodos que alcançaram valores que permitem sua aplicação na prática. 

A Figura 5.2 apresenta o comportamento da Especificidade (TNR), 

classificação das amostras de verdadeiro negativo, ou seja, amostras de Não-Pele. 

 

Figura 5.2 – Especificidade: Classificação de Não-Pele. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

É fato que o universo de amostras de Não-Pele na prática é mais abrangente 

do que a classe Pele, pois a pele humana tende a ser mais homogênea. Por tal 

motivo, tem-se como premissa que a probabilidade de erros de classificação de 

todas as técnicas deveria aumentar. Isto não aconteceu de forma unânime nos 

testes, pois, o SFA é um banco de imagens controlado, com pouca variação da 

classe Não-Pele, pois foi construído baseado nos bancos AR e FERET, que na 

prática são diferentes roupas, acessórios como óculos, cores de cabelos e mesmo 

fundo, geralmente branco. 
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Apenas duas técnicas foram influenciadas pela quantidade de amostras. O 

Color Mixture, que atingiu quase 100% de Especificidade com poucas amostras, 

mas que teve reduzida sua taxa de classificação, chegando a TNR = 70% com o 

número máximo de amostras consideradas, e o CM-SVM, que obteve apenas 40% 

de Especificidade com poucas amostras, alcançando TNR = 80% com o número 

máximo de amostras utilizadas.  As demais metodologias não sofreram variações, 

mantendo suas taxas de classificação de negativos acima de 90%, com destaque 

para a abordagem proposta nesta tese, o NCM-MLP. 

Por fim, dentre todas as métricas calculadas, a Acurácia é a que melhor 

representa o potencial de classificação de cada metodologia, pois trata-se da 

capacidade de classificar corretamente ambas as classes, Pele e Não-Pele. É 

calculada considerando o número de acertos sobre o conjunto total de amostras 

disponíveis. A Figura 5.3 apresenta os valores calculados de Acurácia de todas as 

metodologias sobre cada conjunto de dados. 

 

Figura 5.3 – Acurácia: Classificação de Pele e Não Pele. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

O Color Mixture e o CM-SVM foram os únicos afetados ao se variar a 

quantidade de amostras. Isto era esperado, pois foram eles que sofrerem alterações 

ao se avaliar a Sensibilidade e a Especificidade, o que reflete diretamente na 

Acurácia. Apesar dos outros métodos não terem sofrido grandes variações, o 

método proposto por Chaddad et al. (2009), não superou os 90% de Acurácia.  
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O método de melhor desempenho global é o NCM-MLP, uma das propostas 

deste trabalho, pois superou todas as metodologias comparadas para os quatro 

conjuntos de dados, demonstrando não necessitar de um grande número de 

amostras em seu conjunto de Treino. 

Foram computados os tempos de treinamento de cada metodologia referente 

a cada conjunto de dados. A Tabela 5.5 exibe os tempos computados considerando 

um computador com processador Intel Core i7 de 2.5 Ghz, 24 GB de memória RAM, 

sistema operacional Ubuntu de 64-bits e Matlab 2013b de 64-bits. 

 

Tabela 5.5 – Tempo de Treinamento para cada método. 

 

 

 

Ao analisar a Tabela 5.5, nota-se que o treinamento do Color Mixture é muito 

rápido, e que em poucos segundos consegue ajustar seu classificador Gaussiano. 

As demais técnicas gastaram minutos, horas ou até dias, com exceção de Kovac et 

al. (2003) e Chaddad et al. (2009), que não possuem a fase de treinamento. 

Entretanto, vale ressaltar que para métodos que utilizam redes neurais (ANN-

MLP e ANN-RBF), é necessário definir a topologia que melhor classifica as 

amostras, ou seja, a quantidade de neurônios necessárias para realizar as 

classificações. Sendo assim, foi implementada uma rotina de validação cruzada, 

com 20 topologias candidatas e 3 treinamentos para cada topologia, ou seja, são 

necessários executar 60 treinamentos para escolher a melhor topologia. Para as 

propostas que quantizam em planos e depois aplicam redes neurais (NCM-MLP e 
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NCM-RBF), este número de treinamentos é ainda maior, pois são necessários 60 

treinamentos para cada um dos 256 planos, totalizando 15.360 treinamentos.  

Por se tratar de um alto número de treinamentos, é esperado um acréscimo 

de tempo proporcional quando comparado apenas com as redes. Entretanto, ao 

realizar a quantização em 256 planos, diminui-se a quantidade de amostras por 

treinamento. Por isto o aumento não foi exatamente proporcional, ou seja, não foi 

256 vezes maior do que quando aplicado apenas redes neurais. 

Um fato interessante é que até o Conjunto de Dados 3, o método ANN-MLP 

se mostrou bem mais rápido do que o NCM-MLP, premissa esperada devido a 

quantidade de treinamentos explicada acima. Porém, no Conjunto de Dados 4, os 

papéis se inverteram. Portanto, para uma quantidade muito alta de amostras, o 

treinamento das redes neurais demora bem mais do que a proposta de quantizar as 

amostras e aplicar a rede depois.  

Este fato ocorre, pois, ao utilizar apenas redes neurais, que é o caso do 

método ANN-MLP, o classificador neural ajusta seus hiperplanos para atender todas 

as amostras de treinamento. Sendo assim, quanto maior for a quantidade de 

amostras, mais tempo ele precisará para realizar o treinamento. Em contrapartida, 

ao se quantizar as amostras em 256 planos, apesar de aumentar a quantidade de 

redes e consequentemente os treinamentos, diminui-se o esforço de ajustar os 

hiperplanos, pois serão ajustados para uma quantidade menor de amostras.  

Isto incentiva mais ainda o uso da proposta, que além de estatisticamente se 

mostrar mais eficiente do que a rede neural, mesmo que com pouca diferença, ainda 

assim, acaba sendo mais rápida para grandes quantidades de amostras. 

5.2.2. Experimento 2: Análise Qualitativa 

O Experimento 2 visa aplicar as metodologias treinadas e ajustadas de 

acordo com o Experimento 1 (Análise quantitativa), baseado no Conjunto de Dados 

4, pois tal conjunto possui a maior quantidade de amostras, consequentemente, a 

maior variação nos domínios de ambas as classes, porém, foram aplicadas apenas 

as metodologias que obtiveram mais de 90% de Acurácia, ou seja, apenas a ANN-

MLP, Kovac et al. (2003) e NCM-MLP. 
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Para este experimento foram utilizadas imagens do banco AR e FERET com 

resultados qualitativos de segmentação apresentados na Figura 5.4, e uma imagem 

extraída da internet (https://goo.gl/aTLT6a), com resultados mostrados na Figura 5.5. 

O objetivo é avaliar qualitativamente os resultados de segmentação para imagens 

dentro do domínio de treinamento, bem como, fora de tal domínio. Isto permite 

investigar a capacidade de generalização das técnicas, ou seja, analisar o 

comportamento das segmentações para uma imagem totalmente diferente das 

amostras utilizadas no treinamento. 

 

Figura 5.4 – Avaliação qualitativa: (a) original; (b) Segmentação por ANN-MLP; (c) Segmentação por 

Kovac et al. (2003); (d) Segmentação por NCM-MLP. 

 

 

Fonte: Moraes, Casati e Gonzaga (2016). 

 

(a) (b) (c) (d)
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A Figura 5.4 comprova os resultados obtidos de Acurácia do Experimento 1. 

Utilizando imagens dentro do domínio de treinamento, obteve-se uma boa 

segmentação para todas as técnicas. Foi mantida inclusive a ordem de melhor 

classificação, com o Kovac et al. (2003) apresentando uma pequena inferioridade na 

segmentação, e uma diferença sutil entre a segmentação com ANN-MLP e NCM-

MLP, entretanto, favorecendo ainda a metodologia proposta. 

 

Figura 5.5 – Avaliação qualitativa: segmentação de pele humana numa imagem extraída da internet, 

sendo (a) imagem original; (b) Segmentação por ANN-MLP; (c) Segmentação por Kovac et al. (2003); 

(d) Segmentação por NCM-MLP. 

 

Fonte: Moraes, Casati e Gonzaga (2016). 

 

A premissa da análise da Figura 5.5, é encontrar uma maior dificuldade na 

segmentação para as técnicas, pois trata-se de uma imagem fora do domínio de 

treinamento, que foi obtida por uma câmera diferente, com prováveis variações de 

valores dos canais de cor do espaço RGB, adquirida num ambiente não controlado, 

com variação de iluminação, sombras, etc. 
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Todas as técnicas comparadas alcançaram bons resultados visuais de 

segmentação de pele. O método ANN-MLP, Figura 5.5b, classificou muito bem 

ambas as classes, tendo pouca confusão em alguns objetos de cores vermelha, 

amarela e verde, sendo confundidos como pele.  

O método de Kovac et al. (2003), Figura 5.5c, classificou erroneamente 

alguns objetos de cor vermelha e amarela como pele. O NCM-MLP, Figura 5.5d, 

obteve ótima classificação de Pele, porém, um pouco menos de classificação para 

amostra de Não-Pele, principalmente confundindo as cores verde e vermelha das 

camisas com a classe de Pele. 

Apesar do NCM-MLP ter se mostrado pouco mais eficiente do que o ANN-

MLP no Experimento 1, foi o ANN-MLP que mostrou melhores resultados no 

Experimento 2. Este comportamento pode ser justificado, pois, para se ajustar, a 

ANN-MLP considera-se todo o cubo RGB. Isto permite uma maior flexibilidade frente 

a amostras fora do domínio de treinamento, pois as regiões de separabilidade são 

mais abrangentes. 

Em contrapartida, o NCM-MLP cria regiões de separabilidade dentro de cada 

plano, ajustando, limitando e restringindo assim a região de cada classe, de acordo 

com o conjunto das amostras de treinamento no mesmo plano. Isto dificulta a 

classificação de amostras fora do domínio de treinamento, que eventualmente 

poderiam cair numa região próxima da separabilidade.  

Este fato não é ruim, pois criar técnicas com boa capacidade de 

generalização é uma tarefa desafiadora na literatura, mas que facilmente pode ser 

corrigida acrescentando novas amostras ao conjunto de treinamento, processo este 

comum na área de processamento de imagens, que se faz necessário treinar as 

técnicas com amostras do domínio atual para cada aplicação. 

5.3. Segmentação de imagens de satélite (multiclasse e multiescala) 

Visando a aplicação do Neural Color Mixture na segmentação de imagens 

com várias classes de regiões ou objetos (multiclasse) e também adquiridas em 

diversas escalas (multiescala), foram propostos 4 experimentos quantitativos. Por se 

tratar de problemas de múltiplas classes, optou-se por utilizar como critério de 
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avaliação a matriz de confusão, e o cálculo da sensibilidade. Além disso, foram 

comparados os resultados de três métodos: de um classificador SVM, de uma rede 

neural ANN-MLP e do NCM-MLP proposto nesta tese, devido aos resultados obtidos 

na segmentação de pele humana. Para o Experimento 3, considerado multiclasse e 

multiescala, foram apresentados alguns resultados qualitativos, ou seja, foram 

exibidas algumas imagens resultantes da segmentação nas quatro escalas.  Por fim, 

foram investigadas outras perspectivas da metodologia proposta, analisando-se os 

resultados plano a plano, por meio de tempo de treinamento, curva ROC (Receiver 

Operating Characteristic), análises de sensibilidade e quantidade de neurônios em 

cada um dos 256 planos. 

Cumpre salientar que será utilizado a partir daqui, por razões de simplicidade, 

o nome Neural Color Mixture (NCM), referindo-se ao NCM-MLP, que foi a fusão do 

classificador MLP com a “Retina Artificial” inspirada no Color Mixture original e que 

apresentou melhores resultados na segmentação de imagens de pele humana.   

5.3.1. Experimento 1 - Segmentação de imagens em múltiplas classes com 

treino e teste dentro de cada escala 

Neste experimento, investiga-se o desempenho dos métodos na 

segmentação de imagens multiclasse, mas sem a variação da escala. Para isto, são 

executados 4 ensaios, sendo que em cada um, as amostras são treinadas e 

testadas dentro da mesma escala. Os resultados são exibidos na Tabela 5.6. Vale 

ressaltar que a sensibilidade foi calculada baseada na diagonal principal da matriz 

de confusão, ou seja, considerando as quatro classes desejadas, e também de 

forma individual de acordo com cada escala. 
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Tabela 5.6 – Sensibilidade de cada método em cada escala. 

 

 

A Tabela 5.6 mostra que o NCM foi mais eficiente do que os outros dois 

métodos para qualquer altura de aquisição da imagem de satélite, ficando em 

segundo lugar o SVM, e, por fim, a ANN-MLP.  

O NCM atingiu sensibilidade de 93,69% para a escala de 500m, superando 

em 4% o SVM e 6% a ANN-MLP. Seu pior desempenho foi na escala de 1000m, 

alcançando 90,77% de sensibilidade, mas mesmo assim superando os métodos 

comparados. Em cada escala o NCM foi superior aos outros métodos, seguido do 

SVM, e, por fim, da ANN-MLP.  

O gráfico da Figura 5.6 mostra o comportamento da sensibilidade média 

(TPR) para as quatro classes ao se variar a altura na aquisição das imagens. 

 

Figura 5.6 – Variação da sensibilidade média em cada escala. 

 

Fonte: Autoria própria. 
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Observa-se, na Figura 5.6, que, para qualquer escala, o NCM é mais eficiente 

na segmentação de verdadeiros positivos, seguido do SVM, e, por fim, da ANN-

MLP. A Tabela 5.7 exibe os resultados do cálculo da média global de Sensibilidade, 

ou seja, que considera todas as escalas para cada método. 

 

Tabela 5.7 – Sensibilidade média global de cada método. 

 

 

O NCM superou os demais métodos comparados, alcançando mais de 92% 

de sensibilidade, valor este considerado expressivo se observada a grande 

diversidade das amostras de pixels de imagens de satélite.  

A Matriz de Confusão apresentada na Tabela 5.8 mostra as classificações 

corretas em cada classe e os erros cometidos pelo NCM. Foi selecionada a pior taxa 

de Sensibilidade (90,77%) encontrada na escala de 1000m, pois, assim pode-se ter 

uma idéia mais clara entre as principais confusões entre classes. 

 

Tabela 5.8 – Matriz de Confusão: NCM para a escala de 1000m. 

 

Fonte: Moraes e Gonzaga (2017). 

 

A diagonal principal da Tabela 5.8 mostra o número de pixels de cada classe 

de entrada, classificados corretamente em sua correspondente classe de saída, 

permitindo também o cálculo da sensibilidade para cada classe. Pode-se observar 

uma maior confusão entre as classes de árvore e solo, tanto por amostras de 

árvores que foram classificadas erroneamente como solos, quanto como de solos 

que foram confundidos com árvores.  
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A confusão entre as amostras de árvore e água, representando praticamente 

a metade da confusão entre árvores com solos deve-se ao fato que, nas imagens 

originais, as regiões de água (rios e lagos), quando adquiridas por satélites, acabam 

ficando de certa forma “esverdeadas”, e não azuis e/ou transparentes como seria de 

se esperar, exemplo visto na Figura 4.14d. 

Outra confusão importante é a ocorrida entre ruas e solos, que pode ser 

justificada pelo fato de que, nas imagens do banco, quase sempre ao lado de uma 

rua existe um gramado ou canteiro, correspondente ao solo. Estas confusões 

elevaram o número de Falsa Rejeição (razão de uma classe não classificada como 

ela mesma) a valores de 19% para árvore, 13% para solo e 11% para ruas. A classe 

melhor segmentada pelo NCM na escala de 1000m foi a de água (97,48% de 

sensibilidade) que apresenta um número maior de amostras positivas. É importante 

salientar também que a Taxa de Falsos Positivos (FPR) por classe foi bastante 

reduzida, não ultrapassando 4,2% de amostras negativas classificadas 

erroneamente como positivas.  

Foram também calculados os tempos dos treinamentos de todas as 

simulações, sendo utilizado, para isto, um mesmo computador, com processador 

Intel Core i7 de 2.5 GHz, 24 GB memória RAM e sistema operacional Ubuntu de 64-

bits e Matlab 2013b de 64-bits. A Tabela 5.9 mostra os tempos computados. 

 

Tabela 5.9 – Tempo aproximado para o treinamento de cada metodologia por escala. 

 

 

Na Tabela 5.9, pode ser visto que, para qualquer escala, o SVM mostra-se 

mais rápido do que os demais métodos. Isto acontece porque os classificadores 

neurais exigem a definição da melhor topologia (quantidade de neurônios), 
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executando rotinas de validação cruzada. No entanto, o NCM foi mais rápido do que 

a ANN-MLP, principalmente para um maior número de amostras, que é o caso da 

escala de 500m. A justificativa é que, apesar do NCM ter que ajustar a topologia de 

256 redes neurais, uma para cada plano, a quantidade de amostras por plano é 

muito menor do que se consideradas todas as amostras dentro do cubo RGB.  

Em contrapartida, a ANN-MLP, por não fazer a quantização, se sobrecarrega 

no processo de treinamento, pois precisa ajustar seus pesos para atender as mais 

de 1,6 milhão de amostras de treinamento na escala de 500m, tendo levado para 

isto 92 dias de treinamento, valor muito superior às 47 horas consumidas pelo NCM. 

Lembrando que este mesmo comportamento entre a abordagem proposta e a ANN-

MLP aconteceu também com as imagens de pele humana. Isso reforça que o NCM 

é superior nos dois requisitos de desempenho, tanto na taxa de classificações 

corretas, medida pela sensibilidade, quanto no tempo de treinamento. 

5.3.2. Experimento 2 - Segmentação de imagens em múltiplas classes com 

treino e teste em diferentes escalas 

No segundo experimento, é avaliado o desempenho dos métodos 

comparados quando o treinamento do classificador é realizado em uma escala e o 

teste em outra. Para isto, são realizados 12 ensaios, treinando-se com uma escala e 

testando-se com as outras três (menos com a própria escala), repetindo-se o 

processo de treinamento para as demais escalas.  

Como são muitos valores, 12 ensaios para cada um dos três métodos 

comparados, totalizando assim 36 valores, os resultados das sensibilidades médias, 

considerando-se as quatro classes, são exibidos por meio de gráficos, apresentados 

da Figura 5.7 até a Figura 5.10. 
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Figura 5.7 – Sensibilidades médias obtidas para cada método, treinando-se com amostras na escala 

de 500m e testando-se com amostras de cada escala (500m, 1000m, 1500m e 2000m). 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Figura 5.8 – Sensibilidades médias obtidas para cada método, treinando-se com amostras na escala 

de 1000m e testando-se com amostras de cada escala (500m, 1000m, 1500m e 2000m). 

 

Fonte: Autoria própria. 
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Figura 5.9 – Sensibilidades médias obtidas para cada método, treinando-se com amostras na escala 

de 1500m e testando-se com amostras de cada escala (500m, 1000m, 1500m e 2000m). 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Figura 5.10 – Sensibilidades médias obtidas para cada método, treinando-se com amostras na escala 

de 2000m e testando-se com amostras de cada escala (500m, 1000m, 1500m e 2000m). 

 

Fonte: Autoria própria. 
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500m, e as sensibilidades alcançadas durante a etapa de teste reduz 

sequencialmente da escala de 1000m, 1500m até a escala de 2000m. Esta 

observação se repete para todas as outras figuras (Figura 5.8, Figura 5.9 e Figura 

5.10). Este comportamento é devido ao fato que um pixel sozinho, sem informação 

dos seus vizinhos, sofre interferência da escala e da iluminação, sendo assim mais 

difícil de possuírem cores similares dentro do cubo RGB. Por isto, o recomendado é 

que na fase de treinamento existam amostras de todas as escalas, e, sempre que o 

cenário variar, refazer os treinamentos ou ajustes necessários. 

Baseado nesta análise é que são realizados os Experimentos 3 e 4, que, em 

sua fase de treinamento, misturam-se as amostras de todas as escalas desejadas. 

5.3.3. Experimento 3 - Segmentação de imagens em múltiplas classes com 

amostras de todas as classes no Treino e no Teste 

Para o experimento 3, são gerados dois novos conjuntos de Treino e de 

Teste, ambos formados com a união de todas as amostras das escalas individuais 

de 500m, 1000m, 1500m e 2000m, ou seja, são os mesmos conjuntos utilizados nos 

Experimentos 1 e 2, entretanto, desta vez, juntos no mesmo conjunto de Treino e de 

Teste. A Tabela 5.10 mostra o novo quantitativo de amostras por grupo, valores 

estes que também podem ser alcançados somando as colunas da Tabela 4.4, 

apresentada no Capítulo 4 (item 4.4.2). 

 

Tabela 5.10 – Nova formação das amostras (pixels) e divisão em novos conjuntos. 

 

 

Como pode ser observado na Tabela 5.10, a quantidade de amostras de 

treinamento é muito grande, aproximando-se de 2,9 milhões, quase o dobro da 

maior quantidade testada até o momento, que foi pouco mais de 1,6 milhão de 

amostras na escala de 500m. A palavra “Misto” nas tabelas refere-se à mistura de 

amostras de todas as escalas. Os valores obtidos para a Sensibilidade são exibidos 

na Tabela 5.11. 
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Tabela 5.11 – Sensibilidade com amostras de todas as escalas tanto no treinamento como no teste. 

 

 

Comparando-se a Tabela 5.11 (escalas mistas) com a Tabela 5.7 (média 

globais das escalas separadas), nota-se que a sensibilidade do SVM caiu 

bruscamente de 88% para 55%, tornando-o inadequado para aplicações em 

múltiplas escalas. Em contrapartida, a ANN-MLP teve a sensibilidade reduzida de 

apenas 0,5%, e o NCM de 3%, apesar disso, a sensibilidade do NCM foi superior a 

ANN-MLP em quase 5%. Este experimento mostra com realismo a capacidade dos 

métodos serem multiescala e multiclasse. 

5.3.4. Experimento 4 - Segmentação de imagens em múltiplas classes com 

amostras de todas as classes apenas no Treino 

Para este experimento, o conjunto de Treino utilizadas as amostras de todas 

as escalas misturadas, exatamente o mesmo do Experimento 3 (Tabela 5.10), 

porém, os testes são executados individualmente com amostras de cada uma das 

escalas individualmente (500m, 1000m, 1500m e 2000m). Os valores obtidos para 

as sensibilidades são exibidos na Tabela 5.12. 

 

Tabela 5.12 – Sensibilidade média de cada método com amostras de todas as escalas na etapa de 

treinamento, mas testando-se nas escalas individuais. 
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Analisando-se as sensibilidades obtidas, observa-se o mesmo 

comportamento mostrado na Tabela 5.11, na qual os métodos são avaliados com 

amostras de todas as escalas tanto no Treino quanto no Teste.  O resultado 

demonstra que, o NCM é mais eficiente para segmentação multiescala e multiclasse 

com ganho de sensibilidade superior a 5% sobre a ANN-MLP. A título de uma 

comparação visual, a Figura 5.11 mostra um gráfico com as sensibilidades médias 

obtidas.  

 

Figura 5.11 – Gráfico comparativo das sensibilidades médias para cada método: treinamento com 

amostras mistas e testes individuais com cada uma das escalas (500m, 1000m, 1500m e 2000m). 

 

Fonte: Autoria própria. 
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(menor escala), tanto para o NCM quanto para a ANN-MLP, ou seja, para os pixels 

com menos detalhes (que foram adquiridos a uma distância maior), as técnicas 

comparadas perdem desempenho, mesmo que a etapa de treinamento contenha 

amostras de todas as escalas. O interessante é que para o SVM esta observação 

não é verdade em adição à sua baixa sensibilidade que não ultrapassou 58% de 

sensibilidade. 

A Tabela 5.13 exibe as sensibilidades médias globais obtidas para cada 

método comparado, considerando-se todas as escalas e todas as quatro classes 

segmentadas neste experimento, confirmando que o NCM é superior em 5% à ANN-

MLP, e em 31% ao SVM.   
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Tabela 5.13 – Sensibilidade média global obtida para cada método. 

 

 

As figuras (Figura 5.12 a Figura 5.15) mostram alguns resultados qualitativos, 

referentes à mesma imagem, porém, nas suas 4 escalas disponíveis (500m, 1000, 

1500m e 2000m), permitindo assim, observar o comportamento da segmentação 

multiescala. Entretanto, são exibidos apenas os resultados obtidos pelo NCM e pela 

ANN-MLP, pois o SVM apresentou valor muito baixo de sensibilidade (55,09%). 

 

Figura 5.12 – Resultado qualitativo para a escala de 500m: Imagem “ALE_Berlin_03_500m.tiff”.�
a) original; b) ground truth; c) NCM; d) ANN-MLP. 

Cores de saída: verde (árvores); amarelo (solos); vermelho (ruas); azul (água). 

 a) b) 

   

   

 c) d) 

 

Fonte: Autoria própria. 
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Figura 5.13 – Resultado qualitativo para a escala de 1000m: Imagem “ALE_Berlin_03_1000m.tiff”.�
a) original; b) NCM; c) ANN-MLP. 

Cores de saída: verde (árvores); amarelo (solos); vermelho (ruas); azul (água). 

a)  

b)  

c)  

Fonte: Autoria própria. 
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Figura 5.14 – Resultado qualitativo para a escala de 1500m: Imagem “ALE_Berlin_03_1500m.tiff”.�
a) original; b) NCM; c) ANN-MLP. 

Cores de saída: verde (árvores); amarelo (solos); vermelho (ruas); azul (água). 

a)  

b)  

c)  

Fonte: Autoria própria. 
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Figura 5.15 – Resultado qualitativo para a escala de 2000m: Imagem “ALE_Berlin_03_2000m.tiff”.�
a) original; b) NCM; c) ANN-MLP. 

Cores de saída: verde (árvores); amarelo (solos); vermelho (ruas); azul (água). 

a)  

b)  

c)  

Fonte: Autoria própria. 
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Como pode ser observado em todas as figuras (Figura 5.12 a Figura 5.15), o 

NCM apresentou uma melhor segmentação frente a ANN-MLP. Ambos os métodos 

confundiram algumas regiões de árvore como sendo água, entretanto, com o NCM 

houve numa menor confusão. Isto ocorre, pois conforme já comentado, nas imagens 

originais, as regiões de água quando adquiridas por satélites, acabam ficando de 

certa forma “esverdeadas”, e não azuis como se espera, acentuando-se este efeito 

com a variação de escala devido à influência da iluminação e de pixels vizinhos. 

Outra observação importante é a melhor segmentação das ruas apresentada pelo 

método proposto, o que com certeza mostra-se útil para aplicações afins. 

5.3.5. Análise de desempenho das topologias de rede 

Além das análises estatísticas exploradas anteriormente, que representam de 

forma geral o desempenho do modelo desenvolvido, são avaliadas neste item, as 

características da topologia de rede encontrada para cada plano, assim como o seu 

comportamento na classificação correta ou ainda nas confusões realizadas entre as 

classes. As análises podem ser realizadas para qualquer experimento realizado, 

entretanto, com o objetivo de apenas avaliar o comportamento do NCM, é utilizado o 

Experimento 1, com as amostras em escalas de 500m, pois trata-se da maior 

quantidade de amostras disponíveis para uma mesma escala no banco. 

Para todos os treinamentos executados, considerando-se as variações e 

repetições das topologias, foram armazenadas todas as contingências e métricas. 

Uma rotina foi então desenvolvida para realizar análises nas matrizes de confusão, 

identificando a melhor topologia para cada plano por meio da comparação da maior 

sensibilidade encontrada. Foram selecionadas as 256 redes correspondentes à 

melhor topologia para cada um dos 256 planos quantizados. A Figura 5.16 mostra 

um gráfico com o valor de sensibilidade encontrado para a melhor topologia de cada 

plano. 
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Figura 5.16 – Sensibilidade referente ao melhor treinamento de cada plano. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Os planos com sensibilidade de 0%, ou não possuem amostras ou possuem 

uma quantidade pequena delas, insuficientes para convergir o treinamento da rede. 

Isso pode também ser observado ao se confrontar a Figura 5.16 com a Figura 4.17 

que exibe a quantidade de amostras por planos ou ainda com a Figura 4.5 que 

apresentada a distribuição das amostras dentro do cubo RGB. 

O menor valor de sensibilidade encontrado, nesta análise, é de 0,8578 

referente ao plano 75, ou seja, na pior classificação existe uma probabilidade de 

aproximadamente 86% de acerto para uma nova amostra analisada quando for 

quantizada no plano 75, independente da classe. 

Ainda baseado na Figura 5.16 é possível calcular a quantidade de planos que 

possuem sensibilidades maiores que algum limiar definido. A Tabela 5.14 exibe a 

quantidade de planos variando-se alguns limiares, assim como uma sensibilidade 

média para este mesmo limiar, ou seja, fazendo a média de todas as sensibilidades 

dos planos que alcançarem pelo menos um determinado valor mínimo de 

sensibilidade. 
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Tabela 5.14 – Quantidade de planos e sua respectiva sensibilidade média conforme cada limiar. 

Limiar de Sensibilidade Quantidade de Planos Sensibilidade Média 

0,00 57 0 % 

0,85 199 95 % 

0,90 154 97 % 

0,95 110 99 % 

1,00 59 100 % 

 

Baseado na menor sensibilidade de 86% encontrada para o plano 75, serão 

apresentados e discutidos os resultados referentes a este treinamento, vale salientar 

que tais resultados representam apenas o conjunto de amostras de testes, ou seja, 

15% de amostras disponíveis no plano, que não foram utilizadas no treinamento e 

validação, portanto, são amostras inéditas para a rede.  

Outra análise importante é obtida pela curva ROC (Receiver Operating 

Characteristic), apresentada na Figura 5.17.  

 

Figura 5.17 – Curva ROC para a melhor topologia do plano 75. 

 

Fonte: Autoria própria. 
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Analisando-se a curva ROC, identifica-se uma maior dificuldade na 

classificação das amostras de árvore e solo, sendo que o EER (Equal Error Rate) 

das classes água e rua são os menores demonstrando maior facilidade do método 

proposto na segmentação destas duas classes de pixels. 

Avaliando-se os resultados obtidos no treinamento da rede para o plano 75, 

foi encontrado como melhor topologia o terceiro treinamento com 17 neurônios na 

camada oculta, sendo necessários 54 épocas, ou seja, 54 iterações para ajustes nos 

pesos da rede, sendo o menor erro na época igual a 48. Um dos processos de 

parada foi por validação, o que neste caso ao se aumentar o erro seis vezes 

seguidas, o treinamento é parado. A Figura 5.18 mostra a curva de aprendizado. 

 

Figura 5.18 – Curva de aprendizado para a melhor topologia do plano 75. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Após o treinamento, é possível identificar uma distribuição referente à 

quantidade de redes com a mesma topologia, ou seja, investigar qual a quantidade 

de neurônios para a melhor topologia de cada plano. Um histograma foi criado e é 

apresentado na Figura 5.19. 
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Figura 5.19 – Histograma da quantidade de redes com a mesma topologia. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Como pode ser visto, 99 das 256 redes possuem topologias com apenas 1 

neurônio na camada escondida. Inicialmente esta informação pode ser mal 

interpretada, pois segundo as definições de ANN na literatura, cada neurônio é 

capaz de gerar uma reta ou um plano de separação entre as classes, geralmente 

aplicado para problemas de no máximo 2 classes linearmente separáveis, afinal, 

tem-se disponível apenas 1 plano para separá-las. Este resultado poderia sugerir 

que as topologias com apenas 1 neurônio correspondem aos planos com apenas 1 

ou no máximo 2 classes. Portanto, é necessário investigar quais planos possuem 

apenas 1 neurônio. A Figura 5.20 exibe esta informação. 
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Figura 5.20 – Melhor topologia (quantidade de neurônios) para cada plano. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Nesta figura, o que pode ser observado é que apenas os planos iniciais ou 

finais possuem topologias com apenas 1 neurônio, mas, em tais planos, não existem 

amostras ou as amostras não são suficientes para o treinamento, conforme 

apresentado também nos gráficos da Figura 5.16, Figura 4.17 e Figura 4.5. 

Na rotina de treinamento foi adicionada uma verificação para caso de não 

existirem amostras suficientes, assumir a topologia com a menor quantidade de 

neurônios, ou seja, apenas 1 neurônio, pois a probabilidade de novas amostras 

serem quantizadas para estes planos é extremamente baixa, pois na elaboração do 

banco, apesar da diversificação de imagens, nenhuma ou tão poucas amostras 

foram quantizadas para esta região. Esta decisão de definir 1 neurônio para estes 

cenários foi tomada para que exista uma rede para cada plano, assumindo o erro 

dos falsos positivos e falsos negativos caso uma ou mais novas amostras sejam 

quantizadas para esta região. 
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5.4. Considerações finais 

Neste capítulo foram apresentados e discutidos os resultados referentes ao 

método proposto nesta tese e demais métodos utilizados para comparação. Por 

terem sido aplicados em duas bases de imagens diferentes, pele humana e satélite, 

os resultados também foram divididos em tópicos diferentes, favorecendo uma 

melhor compreensão das análises. Primeiramente foram apresentados os resultados 

referentes à segmentação de imagens digitais coloridas de pele humana, divididos 

em experimentos quantitativos e qualitativos. Posteriormente foram apresentados os 

resultados sobre segmentação de imagens digitais coloridas de satélite. Foram 

avaliados estatisticamente os resultados de quatro experimentos que demonstram a 

hipótese desta tese do Neural Color Mixture ser aplicável na segmentação de 

imagens de múltiplas classes e em múltiplas escalas com bom desempenho. No 

final deste capítulo foram realizadas considerações sobre o desempenho do Neural 

Color Mixture referente às topologias de rede. Em todo o capítulo estão disponíveis 

os gráficos e tabelas que expressam a Sensibilidade, ou Razão de Verdadeiros 

Positivos (TPR), análises específicas sobre as classificações, acertos e erros por 

meio da tabela de confusão e curvas ROC, assim como características sobre a rede, 

como curva de aprendizagem e quantidade de neurônios das topologias. 
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CAPÍTULO 6 

6. CONCLUSÕES 

6.1. Considerações 

Este trabalho apresentou uma nova abordagem para segmentação de 

imagens coloridas chamada Neural Color Mixture. Esta nova proposta trata-se de 

uma evolução do Color Mixture original, alterando-se o seu único classificador 

Gaussiano, que antes travessava todos os 256 planos do espaço de cor HSM, por 

256 classificadores neurais, um para cada plano. Como esta nova “Retina Artificial” é 

inspirada pela proporção da distribuição de cones, que são os sensores da retina 

humana ligados à percepção das cores, os planos gerados por ela dentro do cubo 

RGB recebem pixels coloridos que são perceptualmente similares. Estes pixels são 

então classificados por meio de redes neurais específicas a cada plano, permitindo a 

segmentação de maneira mais eficiente. 

O modelo proposto foi aplicado em dois tipos de problemas diferentes: na 

segmentação de imagens digitais coloridas de pele humana, visando a comparação 

direta com o Color Mixture original, e em imagens digitais coloridas de satélite, 

adquiridas em quatro diferentes escalas, para validação da hipótese desta tese que 

o Neural Color Mixture pode ser aplicado a problemas de segmentação multiclasse e 

multiescala. Os resultados obtidos foram comparados com outros métodos 

existentes na literatura. 

6.2. Segmentação de imagens de pele humana 

Para investigar o desempenho do Neural Color Mixture nesta aplicação de 

classificação binária (Pele ou Não-Pele) foram realizados dois experimentos, um 

quantitativo e outro qualitativo. No primeiro experimento, quantitativo, visando-se 

analisar o comportamento de todas as técnicas comparadas ao se variar a 

quantidade de amostras de treinamento, conclui-se que: 
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Para o Color Mixture, uma menor quantidade de amostras utilizadas no 

treinamento influencia negativamente seus resultados, em especial a Sensibilidade 

(TPR), ou seja, a capacidade de se classificar corretamente amostras da classe 

Pele. Em contrapartida, para muitas amostras de treinamento, ou seja, maior 

variação no domínio, o método mostra-se eficiente para a detecção desta classe, 

porém, não muito apropriado para segmentar a classe Não-Pele. O que era 

esperado, pois, nas publicações consultadas, o Color Mixture mostra-se eficiente 

para classes homogêneas, o que não é o caso da classe de Não-Pele, que pode 

conter amostras de muitos objetos, compostos por diferentes cores e texturas. 

Ao se analisar o método ANN-MLP, mesmo aumentando-se a quantidade de 

amostras, todas as métricas se mantiveram com valores próximos a 95% com 

desvio de 1%. Isto mostra que este método não altera sua classificação de acordo 

com a variação da quantidade de amostras no seu treinamento. 

Nesta aplicação foram modelados dois Neural Color Mixture: o NCM-MLP e o 

NCM-RBF. 

O NCM-MLP, mesmo obtendo melhor classificação frente as demais 

abordagens, quando analisado seu comportamento ao se aumentar a quantidade de 

amostras, reduziu cerca de 1% em todas as métricas, conforme se aumentou o 

número de amostras. Mas, atingiu Acurácia de 96,28% com o maior número de 

amostras utilizadas, ou seja, uma excelente taxa de classificação para as duas 

classes, Pele e Não-Pele. 

Para o método ANN-RBF, foi possível aplicar apenas o conjunto de dados 

com o menor número de amostras de treinamento, alcançando valores para todas as 

métricas, em média de 96%. 

Para a outra proposta desta tese, o NCM-RBF, não foi possível aplicar 

apenas o último conjunto de dados com o maior número de amostras. No entanto, 

seu comportamento foi semelhante ao do NCM-MLP, ou seja, também reduziu cerca 

de 1% nas métricas conforme se aumentou a quantidade de amostras de 

treinamento, com desempenho menor, mas próximo ao do NCM-MLP. 

O SVM mostrou-se eficiente apenas para baixas quantidades de amostras de 

treinamento com valores próximos a 96% e com baixo desvio. 

O CM-SVM, um outro modelo avaliado nesta tese que apenas troca o 

classificador Gaussiano por um do tipo SVM, manteve o valor de TPR próximo a 

97%, ou seja, com bom desempenho para segmentar a classe Pele. Porém, 
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apresentou muita variação para segmentar a classe Não-Pele, com média de 68% 

para TNR, ou seja, sua capacidade de classificar a classe Não-Pele (negativos) 

corretamente. Isso influencia diretamente no cálculo da Acurácia, alcançando uma 

média de apenas 84% de classificações de ambas as classes corretamente. 

Para a abordagem de Kovac et al. (2003), também foi possível executar os 

testes com todos os conjuntos de dados. Este método apresentou pouca variação 

em suas métricas, com valores médios de 88% para TPR e 96% de TNR, ou seja, 

mostrou-se melhor para a classificação de amostras de Não-Pele do que para a 

segmentação da classe de Pele. 

Para o método proposto por Chaddad et al. (2009), após testados todos os 

conjuntos de dados, identificou-se que também não houveram variações 

significativas nas métricas. Porém, assim como no método de Kovac et al. (2003), 

esta abordagem obteve baixa taxa de TPR e TNR, sendo em média 79% e 93%, 

respectivamente, e também mostrando ser melhor para classificar amostras de Não-

Pele (negativos) do que de Pele (positivos). Sua Acurácia, ficou abaixo dos demais 

métodos comparados, com média de 88%. 

No segundo experimento, analisando-se os resultados qualitativos, nota-se 

que todas as metodologias obtiveram bons resultados de segmentação. A proposta 

desta tese mostrou-se superior às demais para amostras dentro do domínio de 

treinamento. Entretanto, para amostras de fora deste domínio, ocorreram confusões, 

pois pixels de Não-Pele foram classificados como Pele. Isto pode ser corrigido com a 

inclusão de amostras de diferentes domínios na etapa de treinamento. 

Portanto, baseado em todos os resultados, conclui-se que a proposta do 

NCM-MLP foi superior a todas as demais técnicas comparadas, que utilizam 

diferentes tipos de classificadores, sendo eles Gaussianos, neurais, SVM e 

thresholds. O Neural Color Mixture, portanto, é eficiente para ser utilizado em 

aplicações de segmentação de pele humana quando diferentes amostras de 

treinamento podem ser inseridas em seu domínio.  

A metodologia proposta é uma evolução do Color Mixture, pois obteve 

melhores resultados na classificação, com a troca do classificador Gaussiano por um 

classificador neural. 
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6.3. Segmentação de imagens de satélite 

Uma outra característica do Neural Color Mixture é a possibilidade de ser 

aplicado em problemas de segmentação multiclasse e multiescala, o que não pode 

ser feito com o Color Mixture original (classificador binário). Para isso, o método 

proposto foi aplicado na segmentação de imagens de satélites. Este tipo de imagem 

tipicamente multiclasse, apresenta maiores dificuldades entre classes semelhantes, 

permitindo avaliar a influência de iluminação e variação de escala. A segmentação 

de imagens de satélites tem aplicabilidade em áreas urbanas e rurais. Neste 

trabalho, o objetivo foi segmentar quatro classes: árvore, solo, rua e água. Para isto, 

foi criado e disponibilizado um banco de dados de imagens de satélites, imagens 

estas extraídas do Google Earth, de dez cidades de diferentes países, sendo 

armazenadas 3 imagens para cada uma das cidades, e cada imagem foi adquirida 

em 4 escalas diferentes (500m, 1000m, 1500m e 2000m), totalizando, assim, 120 

imagens. 

Com o objetivo de identificar o desempenho da proposta em problemas 

multiclasse e multiescala, foram realizadas diversas avaliações. A maior dificuldade 

em classificação neste tipo de imagem mostrou ser entre as classes de árvore e 

solo. 

O resultado da classificação dos pixels com o Neural Color Mixture foi 

comparado com os resultados de outros dois métodos, um classificador SVM e uma 

ANN do tipo MLP, pois são métodos utilizados em diversas aplicações, com 

excelentes resultados.  

 O Neural Color Mixture foi mais eficiente que os outros dois métodos, 

mostrando maior índice de classificações corretas medidas por meio da 

Sensibilidade, quando o treinamento e o teste foram realizados dentro da mesma 

escala. Superou, em média, o SVM em mais de 3%, e a ANN-MLP em mais de 6%, 

alcançando valor máximo de Sensibilidade de 93,69% para a escala de 500m e valor 

mínimo de 90,77% para a escala de 1000m.  

Quando o treinamento é realizado com pixels de uma escala e o teste é 

realizado com as outras quatro escalas, nenhuma das técnicas comparadas 

apresentou bom desempenho. A sensibilidade de todos os métodos variou de 62% 

até 90%, com uma média de 79%. O problema aqui é que as diferentes escalas 

apresentam influência tanto da iluminação como da vizinhança do pixel, e como, o 



	

	

153	

valor de um pixel presente em uma escala apenas no treinamento não aparece no 

teste, isso influencia drasticamente a classificação em todos os métodos. 

Mas, para uma aplicação real, na qual não se pode determinar a altura de 

aquisição, ou mesmo para aplicações em que não se conhece as escalas das 

imagens utilizadas, os métodos comparados podem ser testados para múltiplas 

classes e múltiplas escalas. Para isso, foram realizados experimentos com amostras 

de todas as escalas e classes tanto no conjunto de Treino como no conjunto de 

Testes. Os valores de sensibilidades obtidos para o NCM (89,04%), a ANN-MLP 

(84,20%) e o SVM, (55,09%) mostraram que o Neural Color Mixture foi superior do 

que as demais técnicas para aplicações multiclasse e multiescala. A média global da 

sensibilidade para o NCM alcançou 87,10%, sendo superior em 31% ao SVM e 

superior em 5% a ANN-MLP. 

Baseado nos resultados obtidos, conclui-se que o método do Neural Color 

Mixture foi superior aos métodos comparados para segmentação de imagens 

coloridas multiclasse e multiescala. 

6.4. Sugestões para trabalhos futuros 

Como trabalhos futuros, esta pesquisa permite investigar:  

• Aplicar o Neural Color Mixture em outros tipos de problemas, diferentes 

de pele humana e imagens de satélite, que já foram testados e 

comprovados eficientes, reforçando, assim, que seu uso pode ser 

estendido para qualquer classe de problema com imagens coloridas. 

• Investigar se a proposta é invariante à iluminação. 

• Propor novas evoluções do Neural Color Mixture, trocando o seu 

classificador neural atual por um AdaBoost ou ainda por uma rede 

neural convolucional (Deep Learning). Outras opções é utilizar redes 

neurais do tipo SOM ou alguma outra técnica de agrupamento, 

verificando-se o desempenho. Isto tornaria a proposta automática, sem 

a necessidade de treinamento, ou seja, deixaria de ser um processo 

supervisionado para não supervisionado. 
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• Modificar a equação dos planos (4*R + 2*G + B), proposta no Color 

Mixture original, utilizada no processo de quantização, ou seja, 

identificar alguma outra equação que melhor separe as amostras de 

classes diferentes no cubo. Espera-se que regiões de confusão 

anteriormente identificadas possam ser melhor separadas, facilitando e 

aumentando o ganho do classificador. 

• Visando aumentar a sensibilidade, ou seja, mais precisão e menos 

confusão entre as classificações, em especial entre árvores e solos, 

podem ser incluídas informações de textura. 

• Comparar a proposta final, que obtiver melhor desempenho, com 

outras metodologias da literatura, identificando pontos fortes e fracos. 

Isto servirá como base para investigar possíveis melhorias, assim 

como para validar o seu uso como uma técnica de segmentação e 

classificação multiclasses, invariante à escala e talvez invariante a 

iluminação. 
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