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RESUMO 

Desde a década de 70, os Sistemas de Inspeção Visual vêm conquistando espaço em 

aplicações industriais, robôs, etc. Na década de 80, avanços científicos e tecnológicos 

colaboraram definitivamente para o crescimento do desenvolvimento e aplicações dos 

Sistemas de Inspeção Visual. Atualmente, é possível encontrar muitos desses sistemas no 

mercado comercial, com um custo não muito elevado. Normalmente, esses sistemas são 

desenvolvidos para analisar diversos tipos de imagens, incluindo diversas ferramentas 

relacionadas. O presente trabalho descreve o desenvolvimento de um aplicativo de Inspeção 

Visual para analisar imagens extraídas de pesquisas realizadas em três diferentes 

laboratórios. Um dos objetivos desse projeto foi manter, de forma periódica e continuada, 

interações com os usuários, sendo que estes sugeriram idéias para o desenvolvimento ao 

esclarecerem suas necessidades particulares. Isso permitiu o desenvolvimento de soluções 

efetivas, incluindo interfaces gráficas e algoritmos específicos, aperfeiçoados pelo uso 

pelos pesquisadores. 



ABSTRACTS 

Since the 70's Visual Inspection Systems have been finding their way to several 

industrial applications in research laboratories, automobiles, robots, etc. In the 80's 

scientific and technological advances have definitely paved the way toward the growth in 

development and applications of Visual Inspection Systems. Nowadays, many of such 

systems are available off-the-shelf, and at a not too high cost. Normally, these systems are 

developed to analyze a number of types of images, including several related tools. This 

work reports the development of a Visual Inspection software to be used in the analysis of 

images produced by three distinct laboratories. One of the objectives of this project was to 

keep periodical interactions with the users, who suggested their ideas during the 

development of the system, clarifying their specific needs. The system kept its 

characteristics as a tool for dedicated Visual Inspection, once the graphic interfaces and 

some algorithms have been improved from the use by the involved researchers. 
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1. INTRODUÇÃO 

Sistema de Inspeção Visual vêm sendo desenvolvidos desde a década de 70. Na 

década de 80, devido aos diversos avanços tecnológicos o crescimento do desenvolvimento 

desses sistemas aumentaram constantemente [WHITE, 1996]. 

Atualmente, o crescente avanço da tecnologia dos computadores pessoais, a 

evolução dos aplicativos que facilitaram o uso e a construção de interfaces gráficas, às 

novas técnicas de programação, especificamente, a programação orientada a objetos, a alta 

tecnologia dos dispositivos eletrônicos, juntamente com o desenvolvimento de novas 

técnicas de algoritmos para a Visão Computacional tem contribuído para o rápido 

desenvolvimento de Sistemas de Inspeção Visual. Atualmente, há vários sistemas desse 

tipo implantados em diversas indústrias, laboratórios de pesquisas, automóveis, robôs, etc 

[MONTELLESE, 1997]. Os grupos de desenvolvedores de Sistemas de Inspeção Visual 

tem aumentado constantemente e contribuído para a difusão e aplicação desses produtos 

[WHITE, 1996]. As vantagens do uso dos sistemas de inspeção visual é que são robustos, 

objetivos, desenvolvem as tarefas rapidamente e os resultados apresentam repetibilidade 

[BATCHELOR et cd,1985] [LOTUFO, 1996] [SCHALKOFF, 1989]. 

Embora existam no mercado muitos aplicativos comerciais que desenvolvem 

tarefas de Inspeção Visual, algumas desvantagem são relevantes. Muitos aplicativos 

possuem ferramentas adicionais [ZUECH, 1997], sendo que a maioria não são dedicadas 

para uma determinada classe de aplicações. Normalmente, em tais sistemas, o usuário 

utiliza-se de algumas delas para adaptar à solução do seus problemas. Para usuários leigos 

em assuntos pertinentes a Visão Computacional, isso é um problema desanimador. Outra 

desvantagem dos aplicativos encontrados no mercado é que possuem um alto custo, pois 

junto com o aplicativo existem os acessórios, muitas vezes desnecessários, assim como o 

custo da manutenção, dos cursos, que, geralmente, está embutido no pacote adquirido. 

Este trabalho propõe o desenvolvimento de um aplicativo de Inspeção Visual para 

analisar imagens extraídas de pesquisas realizadas em três diferentes laboratórios. Um dos 

objetivos deste projeto, foi manter, periodicamente, interações com os usuários, sendo que 

estes, através de colaborações com sugestões de desenvolvimento e esclarecimentos de suas 

necessidades peculiares, o aplicativo não perdeu as características de uma ferramenta de 
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Inspeção Visual dedicado, pois as interfaces gráficas e alguns algoritmos foram 

aperfeiçoados a partir do acompanhamento pelo uso dos pesquisadores. 

Esta dissertação tem como uma das principais motivações a solução dos problemas 

de análises de imagens obtidas de pesquisas realizadas no Departamento de Química da 

Universidade Federal de São Carlos, imagens obtidas de pesquisas realizadas no 

Departamento de Terapia Ocupacional da Universidade Federal de São Carlos e imagens 

obtidas de pesquisas realizadas na Faculdade de Medicina de ribeirão Preto — USP. 

Diversos algoritmos encontrados na literatura foram implementados, inclusive a extração 

do "Bending Energy", técnica desenvolvida por pesquisadores do nosso grupo de trabalho. 

Os cinco capítulos que integram essa dissertação estão organizados como exposto 

a seguir. 

O capítulo 1 introduz a motivação e os objetivos a serem alcançados com o 

desenvolvimento dessa dissertação. 

O capítulo 2 apresenta os conceitos básicos necessários para uma compreensão 

mais completa dos temas a serem apresentados no decorrer dessa dissertação. Esse capítulo 

trata de um comentário dos tipos de imagens existentes, destacando as imagens digitais, 

uma abordagem sobre visão, a Visão Computacional como uma área multidisciplinar, uma 

breve descrição dos principais campos relacionados com a Visão Computacional, algumas 

aplicações da Visão Computacional que são Sistemas de Inspeção Visual, uma breve 

definição desses sistemas e alguns exemplos de aplicações foram abordados. Também no 

capítulo 2, foram discutidos os diversos conceitos matemáticos e os algoritmos 

implementados neste trabalho, conceitos sobre as interfaces gráficas, linguagem de 

programação orientada a objetos e uma revisão de alguns aplicativos que desenvolvem 

tarefas de inspeção visual encontrado no mercado. 

O capítulo 3 apresenta a metodologia utilizada para a construção do aplicativo 

como um todo, detalhando as interfaces gráficas desenvolvidas, a implementação dos 

algoritmos e ferramentas básicas que as compõe. 

O capítulo 4 foram apresentadas as três aplicações para as quais o aplicativo foi 

desenvolvido. Para cada uma delas, são abordados descrições dos problemas, as imagens 

adquiridas, as análises realizadas pelo aplicativo e um breve comentário dos resultados 

obtidos. 
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O capítulo 5 conclui este trabalho apresentando as principais dificuldades 

encontradas e as principais vantagens alcançadas nas imagens das três aplicações propostas 

neste trabalho. Apresenta ainda demais conclusões, inclusive os benefícios adquiridos pelo 

desenvolvedor deste trabalho. Também apresenta sugestões e orientação para projetos que 

poderão dar continuidade a esta dissertação. 



IMAGENS FÍSICAS NÃO 
VISÍVEIS (rEmpERATuRA, 

PRESSÃO, ETC) 
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2 - REVISÃO 

2.1 - Visão, análise e processamento de imagens 

2.1.1 - Imagens 

A definição da palavra "imagem" é um tanto imprecisa. Por exemplo, no 

dicionário Aurélio de língua portuguesa, a definição da palavra imagem é: 

"Representação gráfica, plástica ou fotográfica de pessoa ou de objeto". Uma definição 

intuitiva é: qualquer representação no espaço bidimensional de uma cena fisica ou de 

uma outra imagem [CASTLEMAN, 1996] [SCHALKOFF, 1989]. Por cena entende-se, 

geralmente, um conjunto de objetos e fundo ("background") representada no espaço 

tridimensional [HEIJDEN, 1994] [SCHALKOFF, 1989]. 

Imagens ocorrem em várias formas, algumas visíveis, algumas abstratas, outras 

físicas, algumas adequadas para análises em computadores. Veja Figura 2.1 

[CASTLEMAN, 1996] [GOMES, VELHO,1994]. 

Figura 2.1. Tipos de imagens [CASTLEMAN,19961. 

Do ponto de vista matemático, pode-se definir uma imagem como urna função 

contínua I(x,y), bidimensional, definida numa certa região. Para a maioria das imagens 

(imagens visuais), a região de definição é um subconjunto limitado do plano, e os 

valores assumidos pela função são números reais limitados e não-negativos (imagens 

contínuas ou analógicas) [GOMES, VELHO, 1994] [MASCARENHAS, VELASCO, 

1989] [ROSENFELD, KAK, 1982]. Portanto, os valores x e y são as coordenadas 
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espaciais e os valores de f para pontos (x,y) quaisquer são proporcionais ao brilho da 

imagem no ponto [GONZALES, WINTZ, 1987]. 

Neste trabalho estamos interessados somente no conjunto das imagens que 

podem [CASTLEMAN, 1996] [GONZALES, WINTZ, 1987] [MASCARENHAS, 

VELASCO, 1989] ser processadas por computador: o conjunto das imagens digitais . 

2.1.1.1 - Imagens digitais ou discretas 

Uma imagem digital pode ser obtida a partir de uma imagem não-digital 

(analógica). Para isso existem diversos tipos de equipamentos digitalizadores: 

microdensitômetros, "scanners", câmeras vidicon, CCD, CID [BATCHELOR et 

cd,1985] [CASTLEMAN, 1996] [GONZALES, WINTZ, 1987] "tablet digitizers" 

[PAVLIDIS, 1982], NMR, aparelhos de raio-X [COSTA, 1994]. Desse modo, uma 

imagem digital é uma imagem f(x,y) que tenha sido discretizada tanto espacialmente 

como em amplitude. A discretização das coordenadas espaciais é definida como 

amostragem da imagem ("sampling") e a discretização da amplitude como quantização 

de níveis de cinza [GONZALES, WINTZ, 1987] (Figuras 2.2 e 2.3 , respectivamente). 

Podemos considerar uma imagem digital como sendo uma matriz bidimensional, cujos 

índices linha (y) e coluna (x) identificam um ponto na imagem e seu correspondente 

valor identifica o nível de cinza. Os elementos de tal matriz digital são comumente 

conhecidos por "pixels" (do inglês "picture elements"). 

Quando o número de níveis de cinza é igual a 2 (geralmente temos os níveis : O e 

1), a imagem é conhecida como "binária". Em aplicações de análise de imagens, 

imagens binárias têm grande importância, pois possuem uma classe de algoritmos 

relacionados, bem conhecidos e de fácil processamento para extração de propriedades 

("features') geométricas e topológicas dos objetos [JAIN et al, 1995] 

[MASCARENHAS, VELASCO, 1989] [ZENZO et a/,1996]. Quando os níveis de cinza 

são codificados em cores, temos imagens coloridas. Neste caso, cada pixel será um 

vetor contendo geralmente três componentes [COSTA, 1994] [GOMES, VELHO, 

1994] [RUSS, 1995]. 
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IMAGEM FÍSICA 
	

MATRIZ ( X COLUNAS, Y LINHAS ) 

Figura 2.2 Imagem física discretizada em x colunas por y linhas 
(discretização espacial) ( Modificada de [LOTUF0,1996] ). 

142 174 164218 250 255 250 252 255 255 
107 107 102 80 127 174 237 218 252 255 
90 34 24 34 34 24 51 88 127 164 
83 26 19 53 34 19 24 85 117 137 
78 76 34 44 26 26 34 24 71 TI 
95 85 90 26 26 26 23 34 76 83 
93 102 90 53 26 26 34 73 85 78 

102 110 105 93 98 105 105 110 107 93 
107 115 110 110 110 117 115 110 107 102 
105 110 110 117 110 132 115 110 107 105 

VALORES DOS NÍVEIS DE CINZA DA MATRIZ 

Figura 2.3. Valores de níveis de cinza da imagem discretizada na Figura 2.2 
(discretização da amplitude) (Modificada de [LOTUFO, 1996]). 

A imagem digital produzida pelo digitalizador é armazenada em dispositivos 

adequados de memória, para posteriores processamentos [CASTLEMAN, 1996] 

[GONZALES, WINTZ, 1987]. 

2.1.2 - Visão 

Desde tempos antigos, a compreensão do papel desempenhado pelos olhos em 

perceber o mundo ao seu redor sempre apresentou dificuldades para os cientistas. A 

princípio, essa habilidade era atribuída apenas aos olhos, mas avanços no estudo do 

cérebro descobriram que esse processo faz parte de um sistema "olho-cérebro" 

[ARBIB, HANSON, 1987] [LEVINE, 1985]. Portanto, visão não somente permite aos 

humanos perceber mas também entender o mundo ao seu redor [SONKA et ai,1993]. 

Através da visão temos o acesso à realidade concreta com a sua lógica geométrica, 
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riqueza de formas, cores e texturas, incluindo também uma enorme quantidade de 

estruturas biológicas (neurônios) que interagem compondo um complexo sistema pouco 

conhecido' [COSTA,1994] [KOVÁCS, 1997]. 

Resumidamente, visão compreende a equação : 

Visão = Interpretação(geometria) + Análise (medidas) + Reconhecimento 

[JAIN et al, 19951 [LOTUFO, 19961. 

A visão humana parece ser caracterizada por uma hierarquia de processos. Tais 

processos são consideravelmente influenciados por fatores cognitivos [COSTA, 1994] 

[KOVÁCS, 1997] [LEVINE, 1985]. Já a visão computacional, que visa duplicar 

eletronicamente o efeito da visão humana em perceber e compreender uma imagem, 

inicia-se apenas com uma matriz de valores numéricos, pelo qual deverá entender e 

extrair informações. Isso é uma tarefa nada fácil [SONKA et a1,1993]. Uma dificuldade 

ainda encontrada no esforço em tentar simular eletronicamente a visão humana, é que os 

inúmeros detalhes da visão humana e seus processos perceptuais ainda não foram 

completamente desvendados [LEVINE,1985] [SCHALKOFF,1989] [SONKA et al, 

1993]. Outra grande dificuldade para a visão computacional é que vivemos em um 

mundo tridimensional, e quando os computadores tentam analisar os objetos no espaço 

3-D, tendo apenas imagens no espaço 2-D, fornecidas pelos sensores, esta projeção em 

um número menor de dimensões incorre em uma enorme perda de informações [JAIN 

et al. , 1995] [SCHALKOFF,1989] [SONKA et al ,1993]. 

2.1.3 - Visão computacional 

Visão computacional tem por objetivo interpretar, a partir de uma imagem, 

informações geométricas, topológicas ou físicas sobre a cena que deu origem a esta 

imagem [GOMES, VELHO, 1994]. 

Trata-se de um campo bem desenvolvido [JAIN et al , 1995] e em permanente 

crescimento, o que tem sido causado por diversos fatores, tais como : baixo custo dos 

1  "Estima-se que o cérebro humano, do qual mais da metade é relacionada ao processamento de visão, 
possui entre dez e cem bilhões de neurônios, cada um apresentando em média 1000 sinapses. Um total de 
104857613  estados binários são possíveis em nosso cérebro, uma quantia que é maior que o total de 
partículas elementares( isto é, elétrons e prótons ) existentes no universo conhecido!"[COSTA,19941. 
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equipamentos envolvidos; geração contínua de novas tecnologias tanto de hardware 

[CASTLEMAN, 1996] [MONTELLESE, 1995] [WHITE, 1996] como de software 

[MESSINA, TRICOMI, 1994] [WHELAN, BATCHELOR, 1996] e a estabilidade e 

constante fluxo das aplicações [JAIN et al, 1995] [KAPLAN, 1996] [MONTELLESE, 

1995] [SONKA et al, 1993] [WHITE, 1996]; bem como o crescimento das disciplinas 

correlacionadas ministradas em diversas universidades ao redor do mundo [SONKA et 

al, 1993]. 

Sendo um campo multidisciplinar, Visão Computacional requer experiências em 

diversas áreas de conhecimentos. "É como se fosse um grande "guarda-chuva"" 

[CASTLEMAN,1996] abrangendo diversos aspectos da óptica, eletrônica, matemática, 

fotografia, engenharia computacional, aspectos da visão perceptual humana 

[MASCARENHAS, VELASCO, 1989] [PAVLIDIS, 1982], introduzindo dificuldades 

aos pesquisadores desse campo [PAVLIDIS, 1982]. 

Há diversos campos que se relacionam com a visão computacional. Tais campos 

são descritos abaixo, bem como seus inter-relacionamentos . Veja a Figura 2.4. 

e+ Processamento de Imagens : inicia-se com uma imagem de entrada que, após 

processada , produz outra imagem na saída [CASTLEMAN, 1996] [GOMES, 

VELHO, 1994] [PAVLIDIS, 1982]. Duas principais classes de processos são : 

radiométricos  - onde os valores de níveis de cinza dos pontos da imagem são 

alterados, sem modificação da geometria e geométricos  - onde a geometria da 

imagem é alterada, mantendo-se o máximo possível os valores dos níveis de cinza 

[JAIN et al, 1995] [MASCARENHAS, VELASCO, 1989] [ROSENFELD, KAK, 

1982]. Algoritmos de processamento de imagens são igualmente úteis nos primeiros 

estágios (processamento de baixo-nível [SONKA et cd,1993]) de um sistema de visão 

computacional, envolvendo tarefas como : realçar imagens  (aumentar contraste, 

realçar bordas), compressão de imagens  (para melhor armazenamento e transporte), 

restauração de imagens  (filtragem de ruídos, borramento de imagens), extração de 

features  (que caracterizam as imagens) [JAIN et cil,1 995] [HEIJDEN, 1994]; 
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Figura 2.4. Relações entre visão computacional, processamento de imagens, 

análise de imagens, computação gráfica e visualização científica. 

a. Reconhecimento de Padrões Visuais: classificar objetos ("patterns") de interesse 

dentro de um número de categorias, tipos ou classes. Os objetos podem ser letras 

impressas ou caracteres, células biológicas [JAIN et al, 1995] [HIBBARD et ai. 

1996] [THERRIEN, 1989] [SCHALKOFF, 1989], componentes industriais 

[EDINBAROUGH, RADHAKRISHNAN, 1995], objetos coloridos [WANG et 

a41994] [UCHIYAMA, ARBIB, 1994], etc. Portanto, inicia-se com uma imagem e a 

transforma dentro de uma descrição abstrata, logo após, designando-a à urna 

determinada classe [PAVLIDIS, 1982]. O relacionamento entre reconhecimento de 

padrões e processamento de imagens é fundamental, porque é possível transformar 

uma imagem de tal modo que o problema da classificação torna-se fácil para um 

sistema de visão computacional [PAVLIDIS, 1982]. 

9.►  Análise de imagens : tem por objetivo produzir descrições tais como forma, 

quantidade, posição, tamanho, textura, cores, etc, de objetos de uma dada imagem 

[EKSTROM, 1984] [HEIJDEN, 1994] [MASCARENHAS, VELASCO, 1989]. O 

processamento de imagens e segmentação (extração de regiões, features ou objetos), 

normalmente, são tarefas básicas que antecedem o processo de análise. Aplicações de 

análise de imagens são numerosas e diversas, e as técnicas envolvidas variam 

largamente de uma aplicação para outra [SCHALKOFF, 1989]. As diversas técnicas 

utilizadas para análise de imagens podem ser utilizadas em conjunção com 
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aplicações de reconhecimento de padrões. Em cada caso, um padrão ("panem") pode 

ser uma ou mais descrições extraídas da análise de imagem. Como exemplos , em 

reconhecimento de caracteres, a entrada é uma imagem de caracteres impressos e a 

saída pode ser uma seqüência de códigos ASCII; em análise de células biológicas, a 

entrada pode ser uma imagem de neurônios extraída de um microscópio, e a saída 

poderá ser a área ou o perímetro dessas células, que poderão ser utilizadas para 

classificação em diferentes tipos de classes de neurônios. 

Análise de imagens é o elemento primordial para sistemas de inspeção visual, porque 

baseado nos resultados da análise, tais sistemas poderão interagir automaticamente 

sobre o objeto de análise, ou de forma indireta, gerar informações a uma determinada 

pessoa para que esta tome algumas providências; 

e+ Computação Gráfica : geração de imagens através de primitivas gráficas, tais como 

círculos, linhas, superficies, etc [JAIN et cd,1995]. Portanto, computação gráfica 

consiste na síntese de imagens a partir de descrições [MASCARENHAS, 

VELASCO, 1989] [PAVLIDIS, 1982], sendo um relacionamento inverso ao 

processamento de imagens e visão computacional [JAIN et al, 1995] 

[SCHALKOFF,1989]; 

e ►  Visualização : processo de conversão de descrições em uma imagem, sendo que, 

quando as descrições são, geralmente, provenientes do meio científico, esta é 

chamada Visualização Científica [GOMES ,VELHO,1994]. O papel final da 

visualização científica é auxiliar o cientista a ver e entender melhor os dados obtidos 

de uma experiência, gerando imagens. Durante a visualização, identificar, extrair ou 

localizar regiões importantes e estruturas dos objetos de interesse, ou acompanhar a 

progressão ao longo do tempo de um vendaval ou um buraco na camada de ozônio, 

ou o movimento do fluxo do ar na asa de um avião, até mesmo de forma interativa 

com o computador, são objetivos necessários e ambiciosos para a maioria dos 

pesquisadores [SILVER, ZABUSKY, 1994]. Computação gráfica e processamento 

de imagens desempenham um papel importante nesse campo. Outros exemplos são : 

em imagens de sondas espaciais, climáticas e jatos de propulsão [MOORHEAD, 

ZHU, 1995] [WOLFF, YAEGER, 1993] imagens de radionuclídeo [THALMANN, 
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1990], medicina nuclear [THALMANN, 1990], fractais em imagens naturais 

[FORREST, 1995], bem como rotação, translação de imagens; 

e+ Inteligência Artificial : aplicada à imagens, consiste na análise de cenas pela 

representação e manipulação de símbolos ou descrições. Possui três estágios : 

percepção  - traduz sinais do mundo em símbolos, cognição  - manipulação dos 

símbolos e ação  - traduz símbolos dentro de sinais para efetue ações de controle 

sobre o mundo físico [JAIN, et cd,1995]. Diversas técnicas da inteligência artificial 

são importantes em todos os aspectos da visão computacional [KARATHANASSI et 

al, 1996]. Pode-se mesmo considerar visão computacional como um subcampo da 

inteligência artificial [JAIN et al, 1995] [SCHALKOFF, 1989]. 

D. Psicologia da Visão : junto com a ciência cognitiva, têm estudado a visão humana 

por muito tempo. Muitas técnicas de visão computacional são relacionadas com 

conhecimentos da visão humana. Muitos pesquisadores em visão computacional 

estão mais interessados em desenvolver modelos computacionais da visão humana 

do que sistemas de visão computacional [JAIN et a1,1995]. 

A maioria das aplicações dos sistemas de visão computacional, cerca 60 a 90%, 

desenvolvem tarefas de inspeção visual [LOTUF0,1996] e são largamente utilizados 

para inspecionar produtos industriais (processos de controle e controle de qualidade) 

[FITZGERALD, 1996] [JAIN et al, 1995] [KARATHANASSI et a1,1996] [ KAPLAN, 

1996] [ SCHALKOFF, 1989] assim como aplicações na agricultura [JAIN et cd,1995] e 

outros produtos. Em aplicações onde a inspeção é feita automaticamente, ou seja, sem a 

intervenção humana, tais sistemas são conhecidos como sistemas de inspeção visual 

automática. Já em aplicações onde há a intervenção humana, esses sistemas são 

conhecidos como sistemas de inspeção semi-automática. 

Sistemas de inspeção, geralmente, desenvolvem tarefas de inspeção "on-line", 

monitoramento contínuo do processo, verificação de 100% dos objetos, tornando-se 

importantes em aplicações , tanto industriais como governamentais (Forças Armadas) 

[SCHALKOFF, 1989], objetivando a competitividade mercadológica e defesa, 

respectivamente. As principais vantagens desses sistemas , em relação ao manual, são : 
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objetividade , suporta ambientes robustos, e repetibilidade [BATCHELOR et a/,1985] 

[LOTUFO, 1996] [SCHALKOFF, 1989]. A principal desvantagem é que são limitados 

à programação computacional pré-definida, não tendo uma inteligência própria 

[LOTUF0,1996] . 

Tarefas como detecção de defeitos, realização de medidas, localização, orientação, 

contagem, verificação (presença de), checagem (montagens ou calibrações) 

[BATCHELOR et al, 1985] são comuns em sistemas de inspeção visual que têm por 

objetivo verificar se um produto , ou parte dele, reúne certos critérios ou especificações 

[BATCHELOR et a1,1985] [MARSHALL, ROBERTS, 1995]. Embora existam 

diversas técnicas de análise de imagens, inspeção visual, geralmente, atua em aplicações 

que realizam tarefas específicas, muitas vezes exigindo o desenvolvimento de novas 

técnicas mais sofisticadas [PETROU, BOUKOUVALAS, 1995]. Alguns exemplos 

típicos de aplicações e esforços em desenvolver novos algoritmos, são encontrados na 

detecção de defeitos [KAPLAN, 1996] [ZHU et al, 1996], inspeção de circuitos 

impressos, impressões digitais [PAVLIDIS, 1978], circuitos integrados [KAPLAN, 

1996], controle de qualidade de produtos farmacêuticos [KARATHANASSI et cd,1996], 

utilização de cores para auxiliar na inspeção de objetos complexos [KAPLAN, 1996] 

[MONTELLESE,1995] [PETROU, BOUKOUVALAS, 1995 ] [WANG et cd,1994 ] e 

utilização de visão estéreo para inspecionar objetos em 3-D [MARSCHALL, 

ROBERTS, 1995]. 

2.2 - Processamento de imagens 

Processamento de imagens está relacionado com a manipulação dos "pixels" de 

uma imagem de entrada, produzindo outros "pixels" da imagem de saída , de forma que 

tal processamento represente modificações favoráveis na imagem original. 

Os métodos de processamento de imagens podem ser divididos em : 

• Espaço no tempo :  métodos pelo qual trabalham diretamente com os "pixels" 

da própria imagem de entrada; 

• Espaço na Freqüência  : métodos que realizam primeiramente uma nova 

representação dos "pixels" de entrada desenvolvendo uma Transformada de Fourier, 

logo após processados, e finalmente, aplica-se a Transformada Inversa de Fourier 

resultando nos "pixels" finais da imagem. 
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2.2.1 — Definições 

Algumas definições básicas serão abordadas nesta seção para a melhor 

compreensão das técnicas de processamento de imagens utilizadas nesta dissertação. 

2.2.1.1 — Tipos de vizinhanças de pixels 

Em uma imagem digital, um pixel p de coordenadas (x,y) é espacialmente 

próximo à outros. Em imagens digitais, um pixel é comumente limitado por quatro 

pixels vizinhos: (x+1,y), (x,y-1), (x-1,y) e (x,y+1). Esse conjunto de pixels é chamado 

de vizinhança-4 de p. No caso da vizinhança-4, essa distância de um pixels ao seu 

vizinho coincide com a distância Euclidiana. Além dos vizinhos na vizinhança-4, há 

mais quatro pixels vizinhos na diagonal: (x+1,y-1), (x-1,y-1), (x-1,y+1) e (x+1,y+1) 

[JAIN et al, 1995]. Quando somados aos pixels da vizinhança-4, esses pixels formam a 

vizinhança-8 de p. Então o ponto p está a uma distância de 1 (um) pixel dos pixels 

situados na diagonal, mas a distância Euclidiana no caso dos pixels situados na diagonal 

é de -á . Veja a Figura 2.5 para ver a representação gráfica destas relações de 

vizinhança.. 

(x-l,y+l) (x,y+1) (x+1,y+1) 

(x-1,y) (x,y) (x+1,y) 

(x-1,y-1) (x,y-1) (x+1,y-1) 

(x-1,y) (x,y) (x+1,y) 

4 vizinhos 
	 8 vizinhos 

Figura 2.5. Representação gráfica de 4 vizinhos e 8 vizinhos de um pixel 

(x,y) de uma imagem digital 
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2.2.1.2 — Caminho-4 e caminho-8 

Define-se o caminho ("path") de um pixel em (xi , yi) a outro em (x n, yn) corno 

urna seqüência de pixels indexados (xi , yi) , (xi+i, yi+i), 	(x., yn), onde um pixel (xk,yk) 

é vizinho de outro pixel 	yk+i) para todos os valores de k, com O k n —I. Se os 

pixels formam vizinhança-4, então o caminho é denominado caminho-4. Para 

vizinhança-8 o caminho é caminho-8. Exemplos da representação gráfica desta relação 

podem ser vistos na Figura 2.6. 

      

 

•••• 
DE 	111111111e 
DE •••• 
linella•••• 
111111111M11111111M 

I 

   

     

     

     

 

Caminho-8 

   

Caminho-4 

Figura 2.6 . Representação gráfica do caminho-4 e caminho-8. 

2.2.2 - Modificação da escala de cinza 

Modificações da escala de cinza são transformações radiométricas que 

desenvolvem operações pontuais, ou seja, além do novo valor do pixel depender 

somente do seu valor antigo, as suas relações espaciais (localização original dos pixels) 

são mantidas [CASTLEMAN,1996] [MASCARENHAS, VELASCO, 1989] 

[ROSENFELD, KAK, 1982]. Uma importante aplicação dessas transformações é 

realçar detalhes visuais de uma imagem. No presente trabalho foram usadas as técnicas 

de transformação dos níveis de cinza, complementação dos níveis de cinza e 

equalização de histograma. 
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2.2.2.1 - Transformação dos níveis de cinza 

Uma transformação dos níveis de cinza mapeia diretamente os níveis de cinza de 

uma imagem aplicando uma função de transformação [MASCARENHAS, VELASCO, 

1989] [ROSENFELD, KAK, 1982], ou através de tabelas ("look-up tables') [SONKA 

et al, 1993]. Como exemplo, considere a função linear 2.1 abaixo: 

g(x,y) = a . f(x,y) + b 
	

( 2.1 ) 

onde f(x,y) define o nível de cinza para uma dada localização x,y da imagem original, a 

e b são variáveis que ajustam, respectivamente, o contraste e brilho da imagem e g(x,y) 

representam os níveis de cinza da imagem transformada. Veja Tabela 2.1 

[CASTLEMAN, 1996]. 

TABELA 2.1. Transformações lineares dos níveis de cinza, utilizando-se a Equação ( 2.1 ) 

VALOR DE ( a ) VALOR DE ( b ) RESULTADO DA'TRANSFORMAÇÃO NA IMAGEM 

a =1 b = O operação identidade (copia f(x,y) para g(x,y)) 

a > 1 b > O aumento do contraste e aumento do brilho 

a > 1 b < O aumento do contraste e diminuição do brilho 

O < a < 1 b > O redução do contraste aumento do brilho 

O < a < 1 b < O redução do contraste diminuição do brilho 

a < 1 b # O complemento da imagem (ver tópico 2.3.2.1) 

Quando a transformação é escolhida automaticamente , de forma a preencher 

uma faixa dinâmica [Cmim , Cmaxj dos níveis de cinza (Cz) da imagem f(x,y) ,esse 

processo é conhecido como autoescalamento do histograma (Histogram Stretching) 

[MYLER, WEEKS,1993], e sua função de transformação pode ser dada como : 

Cz  
g(x,y) = 

Cmax — Cmim 
	 (f(x,y) — Cmim) ( 2.2 ) 

onde g(x,y) é a imagem transformada. 

Wy;.) 	'N'113'LA O E G.A 
INFORMAÇÃO 



16 

O efeito percebido dessa transformação é o aumento global do brilho e contraste 

da imagem. 

Um procedimento para calcular o autoescalamento de urna imagem que possui 

Cz níveis de cinza variando entre [Cmin , Cmax] , pode ser expressa corno : 

se ( Cmax - Cmim ) de O, 
faça 	K := Cz / ( Cmax - Cmim ); 
senão faça, K := 1; 

para cada nível de cinza P := f(x,y) da imagem, 
faça 	g(x,y) := K * (P - Cmim) 

onde g(x,y) são os níveis de cinza da imagem remapeada. 

2.2.2.2 - Complementação dos níveis de cinza 

Complementar os níveis de cinza de uma imagem é urna transformação (veja tópico 

2.2.1.1, tabela 2.1) onde os níveis de cinza são recolocados com o inverso dos seus 

valores. Os pixels escuros tornam-se claros e os pixels claros tornam-se escuros, ou seja, 

o efeito é similar ao "negativo de fotografia". 

O procedimento para calcular o complemento de uma imagem que possui Cz 

níveis de cinza , pode ser expressa como : 

para cada nível de cinza P := f(x,y) da imagem, 

faça 	g(x,y) := Cz - P 

onde g(x,y) são os níveis de cinza da imagem complementada. 

2.2.2.3 - Modificação do histograma 

Existem técnicas onde o mapeamento dos níveis de cinza têm como objetivo 

produzir uma imagem cujo histograma poderá ter um formato pré-definido 

[CASTLEMAN, 1996] [MASCARENHAS, VELASCO, 1989]. Uma dessas técnicas é 

a Equalização do Histograma. 
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2.2.2.3.1- Histograma 

Uma das ferramentas mais simples e úteis em processamento de imagens é o 

histograma dos níveis de cinza da imagem. O histograma de uma imagem é 

simplesmente um conjunto de números, sendo que cada elemento desse conjunto ou 

vetor representa a porcentagem de pixels de cada um dos níveis de cinza dessa imagem. 

Uma abordagem matemática do histograma poderá ser encontrada em [CASTLEMAN, 

1996] e [MASCARENHAS, VELASCO, 1989]. 

Para imagens coloridas é possível mostrar três histogramas, que correspondem 

aos três componentes de cores. Como exemplo, na representação de cores no espaço 

RGB, um histograma da componentes R (Vermelho), o outro da componente G (Verde) 

e o terceiro da componente B (Azul) de uma imagem colorida. Isso pode ser feito 

igualmente para as três componentes em sistemas de coordenadas HIS e YUV 

[RUSS,1995]. Normalmente o histograma dos níveis de cinza é representado 

graficamente, conforme Figura 2.7. 

o 

(F ) 

255 

M . 1898 

( A ) 
Max --, 2175 

Figura 2.7. (A) Imagem de músculo ue 
rato ; (B), (C), (D), (E), (F) são os 
histogramas dessa imagem das 
componentes H, I, R, G, B , 
respectivamente. 
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Um procedimento para calcular o histograma de uma imagem, com Cz níveis de 

cinza, pode ser expressa como : 

para 	i:=Oto(Cz-1), 
faça 	H[i] := O; 

para cada nível de cinza P := f(x,y) da imagem, 
faça 	H[P] := H[P] +1; 

para 	i := O to ( Cz-1 ), 
faça 	H[i] := Hlil / N; 

onde H é o histograma e N o número total de pixels da imagem. 

A distribuição dos níveis de cinza no histograma revelam características 

importantes de uma imagem [CASTLEMAN, 1996] [EKSTROM, 1984] 

[MASCARENHAS, VELASCO, 1989]. Por exemplo, os picos descrevem o brilho 

relativo, enquanto que a largura desses picos correspondem ao contraste da imagem 

[JAIN et al, 1995] [MYLER, WEEKS,1993] ; quanto ao posicionamento, nas imagens 

escuras, essas distribuições tendem a concentrar-se na região negra, enquanto nas 

imagens claras concentram-se na região clara. 

2.2.2.3.2 - Equalização de histograma 

Equalização de histograma é urna transformação não linear , e têm por objetivo 

redistribuir uniformemente os valores de cinza da imagem, tal que a quantidade de 

pixels para qualquer valor de cinza, seja aproximadamente o mesmo. 

Quando se deseja medir certas propriedades da imagem, com o intuito de 

classificá-la ou descrevê-la, tais medidas dependem dos níveis de cinza presentes na 

imagem, que por sua vez, são sensitivos às condições de iluminação sobre os quais 

foram obtidos. Essa sensibilidade poderá ser reduzida, "normalizando" a imagem 

através da equalização de seu histograma [CASTLEMAN, 1996] [ROSENFELD, KAK, 

1982] [SCHALKOFF, 1989]. Outro efeito percebido dessa transformação é o aumento 

global do brilho e contraste da imagem [JAIN, et al, 1995] [ROSENFELD, KAK, 1982] 

[MYLER, WEEKS, 1993]. Veja a Figura 2.8. 

Um procedimento para realizar a equalização do histograma de uma imagem que 

possui níveis de cinza variando entre ICmin , Cmaxl , pode ser expresso como : 



(F) Max=1192 

Max = 2465 

Figura 2.8. (A) Imagem de músculo de 
rato equalizada e seus respectivos 
histogramas. 55 1 

rffi.~1 
Max = 1610 (C) 
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Determine o histograma H conforme descrito no tópico 2.2.1.3.1; 
Para cada nível de cinza P := f(x,y) , 

faça 	:= Soma de Mi], 
para 	i := Cmin To P; 

Para cada nível de cinza P := f(x,y), 
faça 	g(x,y) := KIP] * Cmax. 

onde g(x,y) é a imagem com o seu histograma equalizado. 

2.2.3— Remoção de Ruídos e Resíduos 

Em uma imagem pode-se considerar ruído qualquer alteração ou modificação 

indesejável nos valores dos pixels. Resíduos são pixels que não fazem parte do objeto 

ou região de interesse. Os ruídos e resíduos podem ser extraídos ou reduzidos 

utilizando-se técnicas de filtragem. Entre os diversos tipos de técnicas de filtragem, 

normalmente a escolha do filtro adequado depende de alguns fatores, tais como o tipo 
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de ruído ou resíduo apresentado, a qualidade de filtragem desejada, etc. Serão abordadas 

apenas as técnicas utilizadas nesta dissertação. 

2.2.3.1  - Filtro da Mediana 

Um dos filtros estatístico mais simples, chamado Filtro da Mediana, consiste em 

que cada pixel de uma imagem é substituído pelo valor mediano de todos os pixels de 

uma região selecionada de (x,y). Esta região de pixels pode ser selecionada através de 

uma janela de 3 x 3  ,  4 x 4 ou qualquer quantidade desejada de pixels. 

O algoritmo básico de funcionamento deste filtro consiste em  : 

• Através da janela , escolhe-se o pixel central (x,y); 

• Ordena-os todos os pixels da janela em ordem ascendente  ;  isso pode ser feito 
R 

através dos valores de níveis de cinza ou com os valores das componentes 

espectrais; 

• Selecione o valor do pixel do meio e recoloque como o novo valor do pixel 

(x,y). 

Esta janela é sucessivamente movida ao longo da imagem até que todos os pixels 

sejam processados. 

Uma ilustração deste método utilizando uma janela 3 x 3 pode ser visto na Figura 2.9. 

Ordenar os valores dos pixels 

10 
19 
22 
36 
38 -4-40 VALOR MÉDIO 
49 
75 
98 
99 

Figura 2.9. Exemplo ilustrativo do filtro da Mediana utilizando janela 3 x 3 

As Figuras 2.10 e 2.11 mostram duas aplicações práticas do filtro da Mediana 

em imagens coloridas e binária, respectivamente. 
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MEDIANA 

Figura 2.10. Imagem do hipocampo do rato após passar pelo processo de 
segmentação. (A) imagem original ; (B) resultado da aplicação do Filtro da 
Mediana de máscara 3 x 3 sobre a imagem (A). 

Figura 2.11. Imagem do hipocampo do rato após passar pelo processo de 
segmentação. (A) imagem binária original; . (B) resultado da aplicação do Filtro 
da Mediana de máscara 3 x 3 sobre a imagem (A). 

2.2.3.2 - Morfologia Matemática 

O estudo da Morfologia Matemática começou em 1964 com um trabalho de G. 

Matheron e J. Serra [SERRA, 82] no Centro de Morfologia Matemática na Escola de 

Minas em Fontatainnebleu (França). 

A morfologia matemática provê uma abordagem para processamento de imagens 

baseada na forma, na qual as operações morfológicas simplificam a imagem 

preservando as características essenciais e eliminando os dados irrelevantes. Falando de 

modo geral a maioria das operações morfológicas está baseada em operações de 

expandir e encolher. 

Os dois conjuntos básicos de transformações morfológicas são: erosão e 

dilatação. 



Estas transformações envolvem a interação entre uma imagem A (o objeto de 

interesse) e um conjunto [JA1N et cd,1995] fixo B , chamado de elemento estruturante. 

O elemento estruturante B pode ser de várias formas [JAIN et c1,1995]. 

A translação de A por x é denotada A x  e é definido como [JAIN et ai, 1995] 

[SERRA, 1982] : 

A x  = {c:c=a+x,paraaeA 
	

(2.3) 

A reflexão de B, denotado h, é definido como : 

B = {x : x —b, para b e B 
	(2.4) 

O complemento de A é denotado por A', e a diferença dos conjuntos A e B é 

denotada por A-B. 

2.2.3.2.1 - Dilatação 

A dilatação do elemento A pelo elemento estruturante B é dada por : 

AEOB:=_{x:B x nA C?i} 
	(2.5) 

O resultado é um novo conjunto formado pelos pontos gerados pela reflexão de 

B sobre A, sendo então esta reflexão trocada por x. Considera-se o exemplo da Figura 

2.12 onde A é um retângulo e 13 é um círculo centrado na origem. Desde que B é 

simétrico, h = B. 

  

  

 

A-1)- B 

  

Figura 2.12. A é dilatado pelo elemento estruturante B. 
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2.2.3.2.2 - Erosão 

Da mesma forma , a erosão do objeto A pelo elemento estruturante B é dado por 

[JAIN et a1,1995] [SERRA,1982]: 

ApB 	 ( 2.6 ) 

Veja a Figura 2.13. 

Figura 2.13. A é erodido pelo elemento estruturante B, gerando a forma 

geométrica com linhas tracejadas. 

As operações básicas da morfologia matemática podem ser combinadas dentro 

de complexas seqüências [JAIN,1995]. Por exemplo, uma erosão seguida por uma 

dilatação utilizando o mesmo elemento estruturante, removerá todos os pixels que são 

suficientemente pequenos para conter o elemento estruturante, preservando os restantes. 

Essa seqüência chama-se abertura. A seqüência oposta, ou seja, uma dilatação seguida 

por uma erosão, preencherá os "buracos" e concavidades menores que o elemento 

estruturante. Essa seqüência chama-se fechamento. 

Veja a Figura 2.14 para uma aplicação dessas duas operações em filtragens de 

imagens. O elemento estruturante utilizado nesse exemplo foi 3 x 3 em formato de um 

símbolo de "+". 
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2.3 - Segmentação 

Segmentação é um processo que consiste em dividir ou segmentar 

"adequadamente" uma imagem digital em regiões, segmentos ou objetos disjuntos 2  que, 

de forma intuitiva, possuem certas características ou estruturas em comum [RUSS, 

1995] [GONZALES, WTNTZ, 1987] [HEIJDEN, 1994]. 

Urna analogia pode ser feita com a visão biológica. Ao observar uma cena, a 

separação das características elementares como orientação, cor, movimento, textura são 

imediatas. 

wif 
át1511  

(A) 

C) 

4P • 	diP 
f 

ar 
lb. 0°N 

dly 
D 

Figura 2.14. Imagens do músculo do rato após serem segmentadas. (A) 

imagem original; (B) imagem após a operação de abertura (erosão + 

dilatação) ; (C) imagem após a operação de fechamento (dilatação + 

erosão); (D) imagem após ter sido processada pelo filtro da Mediana (3 x 

3). O elemento estruturante utilizado foi do tipo : 
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Muitas vezes as características correlacionadas são agrupadas e extraídos do 

fundo ("background") para formarem objetos ou regiões [OPARA, WÕRGÕTTER, 

1996] [SONKA et al, 1993]. 

Em tarefas de inspeção visual, segmentação é uma das mais importantes tarefas 

[GONZALES, WINTZ, 1987] [SONKA et al, 1993]. Geralmente, antecedem a análise 

de imagens, porque após os objetos e regiões de interesse estiverem devidamente 

separados do resto da imagem, os algoritmos de extração de características, 

classificação e reconhecimento poderão ser aplicados [CASTLEMAN, 1996]. 

Embora os humanos segmenta uma imagem, por mais complexa que seja, com 

uma aparente facilidade e com grande eficiência [WANG, TERMAN, 1997] 

[CASTLEMAN, 1996], para a visão computacional essa tarefa ainda é muito difícil. 

Grande parte dos sistemas de análise de imagens trabalham com classes específicas de 

imagens [ROSENFELD, DAVIS, 1979], por exemplo, células musculares ou 

fotografias de satélites. Idealmente, os projetos de técnicas para segmentação dessas 

imagens, deveriam ter como base conhecimentos de especialistas de cada área 

específica, em particular aos exemplos citados acima, um fisiologista e um 

meteorologista. Assim como o conhecimento adequado dos equipamentos utilizados 

para captura dessas imagens, como microscópios, "scanner", câmeras, etc. Embora 

exista uma grande quantidade de técnicas de segmentação já desenvolvidas, na prática, 

entretanto, a grande parte dos algoritmos existentes são projetados para utilização de 

forma geral, ou seja, aplicáveis para uma larga classe de imagens [ROSENFELD, 

DAVIS, 1979], oferecendo assim, diferentes maneiras de segmentar uma mesma classe 

de imagens. Somando esse problema com os processos perceptuais da psicologia tais 

como em "Gestalt" (os pensamentos e as emoções dos humanos são vistos como um 

todo, e não separadamente) [ARBIB et al, 1990] [ROSENFELD, KAK, 1982] [WANG, 

TERMAN, 1997] , que ainda não são completamente entendidos [ROSENFELD, KAK, 

1982], tornam-se difícil padronizar e julgar critérios para uma segmentação bem 

sucedida. Um outro tipo de problema que geralmente convive com as imagens 

segmentadas, são as ambigüidades de dados quase sempre acompanhadas de ruídos 

[SONKA et al, 1993]. 

2  Uma descrição formal de objetos ou regiões disjuntas (que não se sobrepõe) poderá ser encontrado no 
livro do Castleman [CASTLEMAN, 1996]. 



As metodologias de segmentação de imagens são divididas diferentemente, de 

forma explícita ou implícita, conforme alguns pesquisadores. Fazemos aqui uma 

pequena comparação de alguns autores : 

• Gonzales e Wintz [GONZALES, WINTZ, 19871:  divide os algoritmos de 

segmentação em dois grandes grupos, baseados em duas propriedades de níveis de 

cinza: descontinuidades e similaridades; 

• Heijden [HEUDEN, 19941:  divide em três categorias a metodologia de 

segmentação: classificação de pixels, baseado em região e baseado em bordas; 

• Sonka, Hlavac e Boyle [SONKA el al, 19931:  dividem em três categorias a 

metodologia de segmentação: conhecimento global, crescimento de região e 

baseado em bordas; 

• Castleman [CASTLEMAN,19961:  divide em três diferentes maneiras de 

abordagens: por região, fronteira ( "boundary") e bordas; 

• Rosenfeld [ROSENFELD, KAK, 1982]:  divide em três principais metodologias : 

classificação de pixels, crescimento de região e detecção de bordas; 

• Fu [FU, 1982 : divide em três classes : "limiarização ou clustering", extração de 

região e detecção de bordas; 

Com exceção de Gonzales e Castleman, a maioria das diferenças se restringem 

apenas à terminologia. 

A Tabela 2.2 contém algumas técnicas de segmentação de imagens, separadas de 

acordo com sua classificação metodológica de algumas literaturas citadas acima. 

Embora existam uma série maior dessas técnicas, inclusive mais avançadas, 

restringimo-nos aos algoritmos relacionados com a segmentação de baixo-nível e que 

são mais utilizados. 
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Tabela 2.2. Algumas técnicas de segmentação de imagens 

CLASSIFICAÇÃO DE PIXELS BASEADO EM 
REGIÃO 

MÉTODOS DE BORDAS, LINHAS 
PONTOS, CURVAS 

• Limiarização dos níveis de 
cinza 

•Técnicas p/ imagens espectrais 
•Técnicas p/ imagens texturizadas 

•Crescimento de região 

• "Split-and-merge 

• Operadores diferenciais  (Roberts, Prewitt, Gradiente, Sobel , 

Carmy operators", Laplaciano, Kirsch) 
• Perseguição de contornos 
• "Template Matching" 
• Transformada de Hough 
• Pesquisa de Grafos 

Nesse trabalho foram utilizadas técnicas de limiarização dos níveis de cinza, 

técnicas para imagens espectrais (coloridas), crescimento de região, detecção de bordas 

e perseguição de contornos. 

2.3.1 - Limiarização 

Selecionar objetos é um pré-requisito fundamental para a maioria das 

classes de medidas e análises em uma imagem. Tradicionalmente, uma maneira simples 

[SONKA et al, 1993] [RUSS,1995] e importante [GONZALES, WINTZ, 1987] que tem 

sido utilizada é definir uma faixa de valores dos níveis de cinza de uma imagem 

original, selecionar os pixels dentro dessa faixa como sendo o(s) objeto(s) de interesse 

(do inglês fireground) , e rejeitar todos os outros pixels restantes (do inglês 

background). A imagem resultante é mostrada, geralmente, na forma binária, utilizando-

se preto e branco ou outras cores para distinguir as regiões selecionadas. Não existe 

nenhuma convenção padrão na escolha das cores para representar as regiões. Esta 

escolha dependerá do dispositivo eletrônico utilizado para mostrar a imagem, ou das 

preferências do projetista. Tais operações são chamadas de limiarização. Veja Figura 

2.15, onde foi desenvolvido uma operação limiarização utilizando-se vários valores de 

níveis de cinza. 



IMAGEM 
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O < valor T < 100 
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160 < valor T < 255 
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Figura 2.15. Imagem de músculo de rato e seu respectivo histograma. 
A imagem (A) , (B) e (C) foram obtidas do processamento do limiar para os 
valores de níveis de cinza (T) destacados sobre as referidas imagens. 

A observação do histograma da imagem facilita na escolha dos níveis de cinza 

para realizar um limiar adequado, pois os picos no histograma representam, 

estatisticamente, as maiores concentrações dos valores de níveis de cinza que, 

normalmente representam ambos, o(s) objeto(s) de interesse e o "background". 

Quando temos apenas dois picos bem definidos em um histograma (histograma 

bimodal), a escolha do valor do limiar é o que separa esses dois picos, pois um deles 

representa o(s) objeto(s) de interesse e o outro o background. Se a imagem possuir mais 

que duas regiões, ou seja, se seu histograma apresentar mais que dois picos (histograma 

multimodal), pode-se usar diversos valores para o limiar (como mostra a Figura 2.14). 

Quando o número de regiões aumenta, os picos começam a se sobreporem e fica difícil 

distingui-los. Em alguns desses casos, técnicas de processamentos de imagens podem 

ser utilizadas para transformarem os valores de níveis de cinza originais de uma imagem 

para uma nova imagem para melhorar ou possibilitar uma limiarização. Mas, 

geralmente, quando isso ocorre, é necessário utilizar técnicas mais elaboradas para a 

realização de urna limiarização adequado. 
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Limiarização pode ser realizado interativamente com o usuário, utilizando-se de 

alguns recursos como destacando-se os objetos sobrepondo-os com uma determinada 

cor, acumulando o histograma somente dos níveis dos pixels que o usuário estiver 

selecionando (conhecido como (ROI)), etc. 

Algumas técnicas interessantes de aplicação geral poderão ser vistas em: 

[CASTLEMAN,1996] , [ROSENFELD, KAK, 1982] , [SONKA et al, 1993]; assim 

como algumas técnicas de aplicações mais específicas, como exemplo, em 

[PARKER,1991], vários tipos de técnicas de limiarização são testados para realizar uma 

boa segmentação em imagens com iluminação inadequada, mas não obtiveram 

resultados satisfatórios. Portanto, foi necessário desenvolver uma técnica específica para 

esse propósito; outra aplicação poderá ser vista em [PÉREZ,1987] para imagens onde os 

histogramas não apresentam uma bimodalidade clara; foi necessário desenvolver uma 

técnica para realizar uma limiarização adaptativa e interativo para melhorar a 

segmentação. Existem muitos outros métodos automáticos ou semi-automáticos para 

limiarizar distribuídos em uma vasta e rica literatura e artigos. 

2.3.2 — Segmentação por cores 

Quando possível, segmentação pode ser melhor desenvolvida utilizando-se 

múltiplas imagens originais de uma mesma cena comum [RUSS, 1995]. Em geral, a 

maioria das bandas coloridas independentes, facilitam um melhor desempenho do 

trabalho de segmentação. Pontos que são indistinguíveis em uma das 3 imagens podem 

ser completamente distinguíveis em uma outra. Esse critério é bastante utilizado para 

separar objetos ou regiões do resto da imagem colorida [BARNI et al,1996] [PETROU, 

BOUKOUVALAS, 1995][WANG et a/, 1994]. Como exemplo, a geração de 3 

histogramas utilizando-se as bandas de cores vermelho (Red), verde (Green) e azul 

(Blue) do sistema em RGB ou Hue (H), Saturação (S) e Intensidade (I) do sistema 

em HSI, pode facilitar o trabalho da segmentação e obter resultados com uma melhor 

performance [ROSENFELD, KAK, 1982] . Veja Figuras 2.16 e 2.17 onde mostra um 

exemplo de segmentação utilizando RGB e HSI, respectivamente. Para uma revisão 

sobre cores, ver APÊNDICE B (Cores). 
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Figura  2.16.  Imagem do hipocampo humano e os gráficos do histograma 
em RGB e nível de cinza. (A) Imagem original; (B) Imagem segmentada. 
Os valores RGB para realizar a segmentação estão explícitos na figura. 
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Figura 2.17. Imagem do hipocampo do rato e os gráficos do histograma em 
HSI. (A) Imagem original; (B) Imagem segmentada. Os valores HSI para 
realizar a segmentação estão explícitos na figura. 

O processo da segmentação colorida é simples. Consiste em especificar as faixas 

das bandas das cores no histograma da imagens. Ao processar a segmentação, os pixels 

da imagem que estiver dentro dos valores das bandas especificados, serão selecionados. 

Caso contrário os pixels são excluído. Essas faixas podem ser combinadas com 

operações lógicas "AND" (interseção das bandas) ou "OR" (união das bandas) para 

apresentarem melhores resultados. Isso é logicamente equivalente segmentar cada 

imagem individualmente, criando imagens separadas, e logo após, combiná-las com 

operadores lógicos (Booleano). A Figura 2.18 mostra um exemplo de segmentação 

utilizando apenas uma cor, com vários estágios de seleção. 
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Figura 2.18. Mostra os resultados de segmentação colorida, utilizando 

apenas uma cor (verde) com diferentes seleções das bandas. 

Para poder segmentar os objetos de interesse em uma imagem colorida, a 

escolha ótima dessas faixas bem como suas interações, geralmente não é tão óbvia 

quando as bandas de cores formam conjuntos individuais. Realmente, um simples 

projeto de urna interface permitindo que o usuário selecione essas faixas de cores 
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(usualmente especificadas pelos componentes RGB) apenas visualizando a imagem, 

não é muito fácil. Um dos problemas é que as intensidades de vermelho, verde e azul 

correspondem à maneira que o hardware trabalha para representar os dados da imagem 

que são arquivados internamente, não correspondem diretamente a maneira que as 

pessoas reconhecem ou reagem às cores [RUSS,1995] [GOMES, VELHO, 1994]. Uma 

representação das cores de maneira mais familiar às pessoas (para mais detalhes sobre 

percepção de cores ver: [WEBSTER, 1996] e uma comparação entre aspectos 

psicofisicos e representação computacional ver: [LEVINE, 1985]), pode ser 

conseguidas no sistema HSI. O modelo de representação de cores em HSI (do inglês 

"Hue" (matiz), "Saturation" (saturação) e "Intensity" (intensidade)) facilita o usuário 

perceber as cores de forma intuitiva [CASTLEMAN, 1996] e poderá ser convertido dos 

pixels de RGB para uma representação em HSI. As fórmulas de transformação poderão 

ser vistas na Tabela 2.3.. 

Tabela 2.3 — Fórmulas de conversão do sistema de cores em RGB para HSI 
[MIN et al, 1995]. 

H (Hue) = cos -1  

  

2R — G — B 

 

, sendo que H = H — 360 , se B > G 

    

 

2-j(R — G) 2  + (R — B)(G — B) 

 

    

S (Saturation) = 1 	
3

min(R,G,B) 
R+G+B 

R. 	( +G+B)  
I (Intensity) — 

3 

Assume-se que as componentes RGB tem sido normalizadas. A H não é 

definida quando a saturação é zero, isto é, são os valores acromáticos (níveis de cinza). 

A S não é defmida quando a I é zero, ou seja, os valores são pretos. 

Da mesma forma, construindo os três histogramas separados para desenvolver o 

conjunto de limiar em cada um deles, o usuário poderá identificar com mais facilidade 

os objetos com diferentes matizes, e segmentá-los escolhendo uma faixa de valores da 

matiz que lhes pertence. 

A escolha dos valores do limiar na representação HSI , apesar de melhorar para 

o usuário escolher os valores para a realização da segmentação [JAIN et al, 1995], ainda 
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não o facilitaria enxergar dentre as várias combinações possíveis dos pixels que 

representaria uma determinada característica [GOMES, VELHO, 1994]. Da mesma 

forma, distinguir objetos através de matiz torna-se difícil quando a saturação é baixa 

[JAIN et al, 1995] . 

2.3.3 — Extração da cromaticidade 

A segmentação de uma imagem colorida, portanto, tem por objetivo, particionar 

a imagem no espaço das cores [CASTLEMAN, 1996]. Os diferentes objetos em uma 

imagem, geralmente, correspondem a aglomerações separadas nos histogramas das três 

componentes do espaço RGB ou HSI . Os componentes A H e S de um objeto, 

normalmente estão relacionadas com as propriedades de absorção e reflexão da luz do 

material cujo objeto é feito. O componente 1 do objeto, entretanto, é fortemente afetado 

pela iluminação. Se um mesmo objeto não for iluminado uniformemente, ocasionando 

partes sombreadas, este efeito refletirá sobre a intensidade e não nas componente H e S. 

Portanto, é normalmente adequado segmentar a imagem utilizando somente as 

componentes H e S e ignorar a intensidade [CASTLEMAN, 1996]. 

Esta mesma observação é válida para o espaço RGB. Para se obter as 

componentes espectrais no espaço RGB independente da intensidade, deve-se extrair os 

valores da cromaticidade utilizando-se as seguintes equações [JAIN et al, 1995] : 

R 	 G 
R= 	G= 	 B= 	 (2.7) 

R+G+B 	R+G+B 	R+G+B 

As coordenadas obtidas por esse método são chamadas de coordenadas de 

cromaticidade. O triângulo formado pelas intersecções dessas três componentes com o 

espaço da cor RGB é chamado plano da cromaticidade ou plano de Maxwell 

[VELHO, GOMES, 1994]. 

2.3.4 — Crescimento de Região 
Aplicável em imagens binárias, o algoritmo da segmentação utilizando a técnica 

Crescimento de Região (do inglês Region Growing) inicia-se escolhendo um pixel 

arbitrário, chamado de "pixel semente" e comparando todos os seus pixels vizinhos, um 
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a um, agrupando-os de acordo com uma determinada similaridade, formando uma 

crescente região, conforme ilustração da Figura 2.19. Quando o processo de crescimento 

da região se estabiliza, pode-se escolher outro "pixel semente" e o processo se repete até 

obter a segmentação de um ou mais objetos de interesse. 

• "Pixel semente" 
41. Direção de crescimento 
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Processo de crescimento após 
algumas iterações do método 

Figura 2.19. Ilustração do método de Crescimento de Região. 

A similaridade entre os pixels está relacionado com a escolha de um valor ou 

uma faixa de valores de níveis de cinza representado pelo objeto ou região que se deseja 

segmentar. Esse método também é bem aplicado em imagens coloridas [RUSS , 1995] 

escolhendo valores adequados de componentes espectrais. 

Esse método é adequado para segmentar pequenos objetos em imagens que não 

possuam muitas regiões [RUSS, 1995]. Embora apresente bons resultados de 

segmentação [RUSS , 1995] [JAIN et al, 1995] , possuem algumas desvantagens, pois 

para diferentes escolhas do "pixel semente" podem ocorrer diferentes resultados de 

segmentação. Se a escolha for arbitrária, problemas podem ocorrer se a semente cair 

sobre a borda de algum objeto a ser segmentado. 

Na Figura 2.20 é ilustrada urna aplicação desse método para a segmentação de 

algumas células, em imagens binárias. 
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(B) 

Figura 2.20. A imagem (A) representa uma imagem binária contendo 

células do músculo do rato e é o resultado de um processo de limiarização. 

A imagem (B) estão algumas células segmentadas utilizando o método 

crescimento de região. Os números sobre as células representam apenas 

símbolos para contagem. 

2.3.5 — Perseguição de contornos 

Bordas em imagens são mudanças acentuadas entre valores de níveis de cinza 

entre duas regiões relativamente uniformes [MASCARENHAS, VELASCO, 1989], ou 

seja, simplesmente pode-se considerar bordas corno a região entre dois objetos 

distintos. Quando ligam-se os pixels da borda delimitando-se um objeto forma-se o 

chamado contorno do objeto em questão [JAIN, 1995]. Existem diversas técnicas para 

extração de contornos ; uma boa referência é o livro "Computer Vision" do Ballard e 

Brown [BALLARD, BROWN,1982]. 

Um dos algoritmos para extração do contorno é o de perseguição de contorno, 

que consiste em fazer uma varredura dos pixels em todas as direções seguindo um único 

contorno por vez. Para isso utiliza-se o "Código de Cadeia" (do inglês "Chain Code") , 

uma representação baseada no trabalho do Freeman [BALLARD, BROWN,1982], que 

consiste em perseguir os pixels do contorno num certo sentido. A idéia básica consiste 

em detectar o primeiro pixel de um determinado contorno e guardar somente os pixels 

conectados baseado nas quatro ou oito possíveis direções, conforme o critério adotado 
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entre a vizinhança dos pixels. Na Figura 2.21 mostra um exemplo de extração de 

contorno adotando vizinhança-8. 

O contorno pode ser representado pelos pixels internos do contorno , chamado 

contorno interno do objeto, ou representado pelos pixels externos chamado de 

contorno externo do objeto. 
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Figura 2.21. A imagem (A) representa o Código de Cadeia de oito direções, 

a imagem (B) representa um objeto de uma imagem binária, a imagem (C) 

representa o contorno interno do objeto, sendo que o pixel vermelho em 

destaque é o inicial, e a imagem (D) são os códigos utilizados para 

desenvolver o contorno. 

2.4— Medidas estatísticas 

Um breve resumo dos principais conceitos e cálculos estatísticos, usados nesta 

dissertação serão abordados. 

2.4.1 — Média Aritmética 

A média aritmética de um conjunto de números, }xl , x2, 	 xn}, onde xn  é 

chamada de variáveis aleatórias é dada por : 

x;  
E[x] =  i = 1  

n 
	 (2.8) 

onde n é a quantidade de elementos do conjunto de números 
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a)19, 15, 22, 31, 431 
Exemplo : Sejam os conjuntos de valores 	 , a média aritmética dos 

b){20,22,30} 

dois conjuntos são : 

a E con . a 9 + 15 + 22 + 31 + 43
= 24 

	

l 	j ] = )   	
5 

20+22+30 
24 b) E/conj. = 	 

3 

2.4.2 - Medidas de variabilidade - Variância 

A medida da média aritmética fornece a indicação sobre o centro da distribuição 

mas, nada informa quanto a variabilidade. Assim, por exemplo, os dois conjuntos 

apresentados no tópico 2.4.1 tem a mesma média: 24. O que é necessário é uma medida 

que indique que as observações do primeiro conjunto a se afastam mais do centro do 

que as observações do segundo conjunto b. Uma possibilidade é a amplitude de 

variação, isto é, a diferença entre o máximo e o mínimo do conjunto de dados. Para o 

primeiro conjunto, essa amplitude vale 34 enquanto que para o segundo ela é igual a 10. 

Embora a amplitude de variação de uma idéia sobre os afastamentos entre as 

observações, ela se baseia em apenas dois valores do conjunto. Dentre as medidas de 

variabilidade que utilizam todas as informações, a mais importante é a variância. 

A variância de um conjunto de dados numéricos{ x l , x2, ...., xn} é defmida como 

sendo: 

Var[x] = El 	— ( E[x] )2 	( 2.9 ) 

ou 

Var[x] = E [(x — E[x] ) 2] 	( 2. 10 ) 

Exemplo : Calcular a variância do conjunto x = {9, 15, 22, 31, 43}, dado anteriormente. 

Sabe-se que para esse conjunto, E[x] = 24 : 
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1 ) E[x21 = (81 + 225 + 484 + 961 + 1849) / 5 = 720 

2 ) Var[x] = 720 — ( 24 )2  = 144 

2.4.3 — Covariância 

Covariância é um parâmetro que diz corno duas variáveis variam conjuntamente. 

Normalmente os resultados são apresentados em uma matriz bidimensional. Se a 

covariância é alta significa que as duas variáveis estão conectadas, ou seja, seus valores 

aumentam ou diminuem juntamente. 

A matriz covariância entre dois vetores x e y é dada por: 

Cov[xi  yi] = E[ ( — E[x] ;  ).( y — E[y] ;  ) ] 	( 2.11 ) 

Os resultados poderão ser expressos em uma matriz M de ordem m: 

Cov(x 0 y 0 ) 	Cov(xo y i ) 	Cov(x o y. ,) 

M 
	

( 2.12 ) 

Cov(x. ,y o  ) Cov(x. i y i ) . Cov(x. 	) 

As componentes da diagonal da matriz covariância são as variâncias individuais 

das variáveis e, as outras componentes fora da diagonal são os valores das covariâncias 

entre as duas variáveis x e y. 

2.5— Medidas morfométricas e geométricas 

Em sistemas de inspeção visual, após segmentar uma imagem, o passo seguinte 

é extrair propriedades morfométricas e geométricas dos objetos resultantes. As 

descrições obtidas são úteis para analisar a imagem e, muitas vezes, em um nível mais 

alto as descrições serão de maior importância para reconhecimento do que as próprias 

regiões [MASCARENHAS, VELASCO, 1989]. 
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As medidas morfométricas e geométricas descritas nesse trabalho são a área, 

perímetro, centro de massa, autovalores e autovetores e a energia ("Bending Energy") 

dos objetos contidos na imagem. 

2.5.1- Área 

Embora existam algoritmos mais complexos para se calcular áreas de objetos, 

como por exemplo utilizando as bordas dos objetos [BALLARD, BROWN, 1982] 

[MASCARENHAS, VELASCO, 1989], de forma mais simples a área de um objeto é 

expressa pela quantidade de pixels que pertence ao objeto em questão. A área fisica real 

do objeto poderá ser obtida multiplicando a quantidade de pixels pelo fator de 

calibração da área fisica de amostragem de cada pixel. Por exemplo, suponha um objeto 

representando uma célula neuronal obtida por uma imagem de um microscópio. Sendo 

este objeto contendo 10 pixels, com cada um representando, na realidade, 0,01 

micrômetros quadrados (obtida pela calibração relacionada com a lente do 

microscópio), temos , portanto uma área de 10 x 0,01 = 0,1 micrômetros quadrados, que 

é a medida da área real desta célula. 

Portanto, desde que o tamanho do pixel é conhecido, a área real é facilmente 

computada, mas freqüentemente, a área é simplesmente expressa pela quantidade de 

pixels. 

2.5.2- Perímetro 

Calcular o perímetro de um objeto é mais difícil do que calcular sua área. Em 

uma imagem, por exemplo, o perímetro de um objeto consiste no conjunto dos pixels 

que pertence ao contorno. Mas seria um erro contar esses pixels e considerar o valor 

obtido como sendo o valor perímetro. A Figura 2.22 mostra exemplos de cálculos do 

perímetro de um "círculo digital", considerando vizinhança 4 e 8. 
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CÍRCULO ORIGINAL SM. II" 

DIAGONAL = 26 PIXELS VIZINHANÇA 8 VIZINHANÇA 4 
PERÍMETRO = 81,68 PERÍMETRO = 146 PERÍMETRO = 102 

Figura 2.22. Da esquerda para a direita, perímetro de um objeto original e 

de vizinhança 8 e 4 , respectivamente. 

Portanto, na Figura 2.22 percebe-se que o cálculo do perímetro original é 81,68 

pixels, enquanto que o perímetro através da contagem dos pixels do contorno, utilizando 

vizinhança 8 e 4, respectivamente , obteve-se 146 pixels e 102 pixels. Há uma diferença 

razoável, que certamente pode-se observar que é um erro considerável de cálculo. O 

problema é que, se considerarmos cada pixel como um valor 1, o perímetro entre dois 

pixels distante diagonalmente, não poderão ser computados simplesmente como duas 

unidades, mas a distância linear entre si. Nesse caso, a distância entre dois pixels 

verticais ou horizontais, soma-se 1, mas quando diagonalmente posicionados entre si, 

soma-se 1,414 (aproximadamente a raiz quadrada de 1 + 1). Desse modo, a diferença 

entre o valor real do perímetro e o cálculo aproximado utilizando os pixels do contorno, 

reduzirá consideravelmente, e percebe-se que a conectividade de vizinhança 4 apresenta 

resultados mais próximos do perímetro real [PARKER, 1994]. 
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XI X  	 Y 
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área objeto 	 área objeto 
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( 2.14 ) 

42 

2.5.3 — Centro de massa 

A posição de um objeto é um fator muito importante em várias aplicações. 

Embora existam diferentes maneiras de especificar a posição de um objeto, uma delas é 

a determinação do centro da área do objeto. Quando se tem uma imagem binária, 

calcular o centro da área do objeto é o mesmo que calcular seu centro de massa. Para 

calcular a posição do objeto com níveis de cinza 131x,y1 com dimensões n, m, pode-se 

usar: 

n m 	 n m 

x.131- x, yi 	 y.BIx,yl 
1 x=1 y 

CeMaX =  x 	 • CeMaY 	Y  
área objeto 	 área objeto 

( 2.13 ) 

onde CeMaX, CeMaY são, respectivamente, as coordenadas x e y do centro do objeto. 

Nota-se que se a imagmi for binária, considerando seus níveis de cinza valores unitários 

B[x,y]= 1 , tem-se que : 

Na Figura 2.23, um círculo vermelho representa as coordenadas x e y da posição 

espacial do objeto. 	
CeMaX 

Ce 

Figura 2.23. Representação das coordenadas da posição espacial de um 

objeto 
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2.5.4 — Cálculo dos autovalores e autovetores 

Seja M =1 m11  1 uma matriz quadrada n x ne a equação vetorial dada por : 

A.x = 	( 2.15 ) 

onde é um número. Os valores de X quando x t O são chamados de autovalores da 

matriz M. As soluções de x O da equação (2.15) , para cada autovalor Â. são 

chamados autovetores da matriz M. 

Para melhor entendimento, o seguinte exemplo ilustra os passos de como 

calcular autovalores e autovetores. 

—5 2 
Exemplo: encontrar os autovalores e autovetores da matriz M = 

[ 2 —2 

Solução : 

1 ) Autovalores 

Precisam ser determinados primeiro. Da equação (2.15) tem-se : 

(-5 —20x + 2y = 0 
( 2.16 ) 

2x + (-2 — X)y = O 

do sistema linear homogêneo (2.16), aplicando o Teorema de Cramer [KREYSZIG, 

1993], tal sistema possui solução não trivial somente se o determinantes da matriz dos 

coeficientes for igual a zero : 

[(-5 — x) 	2 

L 2 	(-2 — X) 
=0 (2.17) 

Desenvolvendo o determinante (16) tem-se: X 2  + 7X+ 6 = 0, onde a solução dessa 

{ = equação do segundo grau é : X, 	. Esses valores são os autovalores de M. 
-= 

2 ) Autovetor correspondente ao autovalor Â, = —1 

Esse vetor é obtido substituindo Â. 	= —1 na equação (2.16) : 
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f-4x+2y =O 
(2.18) 

1 2x—y=0 

se escolher um valor arbitrário para x (x = 1),tem-se que y = 2. Portanto o autovetor 

correspondente ao autovalor 2 ■. 1  = —1 é : 

x=[1] 
2 	

(2.19) 

3 ) Autovetor correspondente ao autovalor Â 2  = —6 

Da mesma forma que foi calculado em 2, tem-se que o autovetor correspondente 

ao autovalor X 2  = —6 é : 

y=[
2 
 (2.20) 

—1 

Em uma imagem, o cálculo dos autovalores e autovetores, utilizando as 

coordenadas x e y dos pixels de um determinado objeto, fornece a informação quanto ao 

elongamento do objeto. O autovetor correspondente ao maior autovalor absoluto, está 

sobre o eixo de maior elongamento do objeto. O outro autovetor correspondente ao 

menor autovalor absoluto, está perpendicular ao primeiro autovetor, correspondendo o 

eixo de menor elongamento do objeto. Veja um exemplo na Figura 2.24. 



Ni 4 Autovetor correspondente ao maior 
autovalor absoluto 

Autovetor correspondente ao menor 
autovalor absoluto 

Figura 2.24. Representação das características dos autovetores e 

autovalores do objeto. 

2.6 — Interfaces gráficas 

O aumento da capacidade de processamento dos microcomputadores tem 

proporcionado aos programadores a desenvolverem sistemas ricos em ambientes 

gráficos. Compostos por "janelas", ícones, menus, botões, onde cada janela, 

normalmente, está relacionada com uma tarefa ou processo independente, onde o 

usuário final pode interagir com várias delas ao mesmo tempo, de uma forma 

multiplexada. Tais sistemas despertaram no usuário final uma expectativa de facilidade, 

eficiência e interação descomplicada com suas aplicações. 

A motivação básica por detrás das interfaces gráficas com o usuário (do inglês: 

Graphical User Interfaces (GUI)) é que o cérebro humano possui uma grande habilidade 

para entender, lembrar e gravar informações gráficas do que processos textuais. 

Projetadas com símbolos gráficos, permitem ao usuário a manipulação direta em 

estipular valores ou executar comandos e obter respostas instantâneas. Esses métodos de 

interações reduz o tempo de aprendizado e dá ao usuário fmal um sentimento de 

dominar rapidamente as aplicações. 

O crescente uso dos PCs (computadores pessoais) em escritórios, escolas, 

comércios, casas , etc, tem contribuído na familiaridade dos conceitos de manipulação 

dos objetos das interfaces gráficas, pois há uma grande variedade de aplicativos para 

PCs baseado em GUIs. 

45 
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Devido tais fatores , as interfaces gráficas tornaram-se populares e reconhecidas 

como indispensáveis no desenvolvimento das aplicações. Por outro lado, devido a 

facilidade através dos recursos gráficos, as aplicações tornaram-se complexas, 

comportando uma vasta quantidade de informações e processos, consequentemente 

exigindo do usuário final uma grande variedade de interações gráficas. 

Embora não exista nenhuma forma "certa" de se construir uma interface gráfica 

ou aplicativo com interface gráfica, existem diversos princípios que devem orientar as 

"mentes" dos desenvolvedores de interfaces gráficas. Aqui são sugeridas algumas : 

• Elas funcionam com o usuário : um bom aplicativo GUI se comporta de 

urna forma FOEQ (Faça O que Eu Quero). É preciso permitir liberdade para o 

usuário manipular a interface de acordo com suas preferências; 

• Os programas GUI devem ser previsíveis : em um ambiente gráfico, 

espera-se ver as coisas como se encontram no mundo real. Uma ferramenta de 

desenho deve se parecer com um lápis, uma de "zoom" deve se parecer com 

uma lente de aumento, e assim sucessivamente. 

• Atrativas : é bom com que os aplicativos com interfaces gráficas sejam 

agradáveis aos olhos, pois assim serão mais propensos a serem utilizados; 

• Fáceis de ler : está relacionado ao assunto atratividade. É bom, por exemplo, 

que as caixas de diálogos fossem fáceis de ler , evitando jargões, fontes 

estranhas, etc. ; 

• Independente do tipo e resolução do monitor : um bom aplicativo GUI é 

útil em diversos tipos de dispositivos de saída, podendo ser igualmente bem 

executado em telas de 640 x 480 ou 1024 x 768, sem esquecer também dos 

- laptops"; 

• Integração de aplicativos : uma boa interface gráfica deve ser capaz de 

suportar diferentes tipos de arquivos permitindo, por exemplo, que se possa 

desenhar um gráfico utilizando dados gerados por outro aplicativo, ou vice e 

versa ; 

• Oferecer orientação a objeto (drag & drop) : um bom ambiente gráfico 

deverá ser baseado em objetos e não em textos, ou seja, o usuário deverá ser 

capaz de executar todos ou a maioria dos comandos com o mouse (ou via 

atalhos de teclado), em vez de comandos digitados; 
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• Perdoar : a maioria dos usuários aprende melhor através da experimentação, 

brincando com os botões diferentes até que obtenha uma idéia de como 

funciona. Por isso, o aplicativo deve lidar bem com os erros, fornecendo 

formas de retornar a caixas de diálogos e menus, sempre exibindo mensagens 

claras quando é exigido com que o usuário tome decisões que podem 

acarretar perdas de dados; 

Estas são algumas sugestões básicas para projetar uma boa interface gráfica. Se 

o leitor quiser saber mais sobre interfaces gráficas, poderá consultar as literaturas 

específicas, como sugestão : [MINASI, 1997] e [SASTRY, 1996]. 

2.6.1 - Programação Orientada a Objetos 

A programação orientada a objetos é uma maneira de programar que difere 

substancialmente da programação tradicional em outras linguagens, tais como COBOL, 

C, PASCAL E BASIC [TODD,KELLEN,1997 ] [LONGO et al, 1997]. 

Para a elaboração do software o qual compreende esse trabalho, foi utilizado o 

Delphi, um ambiente de Programação Orientado à Objetos da Borland (atualmente a 

Inprise). O Delphi permite a programação visual, onde sua interface gráfica é do estilo 

IDE (do inglês "Integrated Development Enviroment"), ou seja, um ambiente visual de 

desenvolvimento integrado, reunindo a maioria das ferramentas básicas para o 

desenvolvimento da programação. 

A P00 (Programação Orientado a Objetos) é um conceito desenvolvido para 

facilitar o uso de códigos de desenvolvimento em interfaces gráficas. Sendo a Borland 

uma das primeiras a entrar neste novo conceito, possui suas principais linguagens de 

programação (tais como Object Pascal e C++), totalmente voltadas para este tipo de 

programação. A POO atraiu muitos adeptos principalmente pelo pouco uso de código 

que o projeto carrega no programa fonte, ao contrário das linguagens mais antigas como 

o Clipper'87 © muito utilizado ao final da década de 90 [TODD,KELLEN, 1997] . O 

resultado desta "limpeza" no código resulta que a manutenção do projeto torna-se muito 

mais simples. 
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Para que uma linguagem seja considerada orientada a objetos, ela deve suportar 

os seguintes conceitos - chave : Classes , Encapsulamento, Polimorfismo, Instâncias, 

Herança. 

2.6.1.2 - Mas o que é um objeto ? 

Um objeto vem empacotado com propriedades que o definem e um código que 

faz o objeto fazer algo ou reagir a algo. Da mesma forma que os automóveis tem 

propriedades (cor, peso, tamanho, velocidade) e métodos (abrir porta, regular banco, 

acionar os faróis ), o objeto de programação também tem propriedades ( cor, posição, 

um valor, um nome) e métodos (desativar, abrir, fechar, tornar invisível, executar). E 

cada objeto possui uma identidade. 

Em resumo, os objetos tem : 

Propriedades ( dados ou atributos) 
Métodos ( possuem códigos ) 
Identidades ( nome ) 

Os conceitos básicos de orientação a objetos são : 

• Classes - Uma classe é um tipo de dados definido pelo usuário. Na POO, deve-

se estabelecer uma hierarquia de tipos de objetos denominadas classes. Como 

exemplo, um objeto automóvel , do ponto de vista da classificação do mundo 

dos transportes , vimos que pertence à classe dos Veículos (TVeiculos — é 

assim que se declara classes em Delphi). Os meios de transportes tem muitos 

subtipos, sendo um deles o automóvel. E há um grande número de tipos de 

automóveis : Chevrolet, Fiat, Ford, etc. 
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Nome da Classe 

   

Nome do Objeto 

  

        

 

Atributos 

   

Atributos 

  

        

 

Métodos 

   

Métodos 

  

        

REPRESENTAÇÃO DE UMA CLASSE E UM OBJETO 

Figura 2.25. Representação de uma classe e um objeto. 

• Instâncias - Toda vez que um objeto de uma determinada classe é criado diz-

se que uma nova instância de objeto daquela classe foi criada. Assim, podem 

haver diversas instâncias de objetos de uma mesma classe. O termo instância é 

apropriado porque, apesar de que todos os objetos pertencentes à uma mesma 

classe serem estruturalmente idênticos, cada um deles pode guardar valores 

diferentes dos demais, já que toda instância é independente das demais. 

• Herança — no que se refere à POO, a herança é uma característica essencial. 

Herança significa que um objeto novo nem sempre é criado do zero. Ele pode 

herdar alguma ou todas as suas propriedades e métodos de um outro objeto ou 

classes. Portanto, quando uma classe herda componentes de uma outra, ela 

acrescenta ao seu repertório de atributos e métodos outros provenientes da 

definição da classe sendo herdada. Observe um exemplo abaixo. Supõe duas 

classes Cl e C2 que possua os seguintes componentes : 

Cl = class { objetos desta classe tem 4 componentes : 
A, B : integer ; 
	 2 atributos e 

function Soma : integer ; 
	t 1 função e 

procedure Zerar ; 
	 { 1 procedure 

end ; 

C2 = class(C1) { objetos desta classe tem 3 
componentes : } 

S, T : strings ; 	 { 2 atributos e } 
procedure Imprime ; 	{ 1 procedure } 

end ; 



Métodos Métodos 

Super Classe 

Atributos 

Métodos 

Classe 2 

Atributos 
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A classe C2 é herdeira da classe Cl, então o conjunto de componentes dos 

objetos da classe C2 não serão apenas os 3 descritos acima, mas será um 

conjunto de 7 componentes. Portanto, as classes, juntamente com a herança, 

estabelecem uma hierarquia de tipos de objetos. Essa é a arma poderosa da POO. 

Figura 2.26. Representação de Herança 

• Polimorfismo — significa que diferentes objetos (como os diferentes 

automóveis) podem responder à uma mesma mensagem apropriadamente. Como 

exemplo, diferentes automóveis podem responder à mesma mensagem 

-AbrirPorta". O polimorfismo torna a herança fácil. Como não é preciso 

escrever uma rotina com um nome diferente para reagir à mesma mensagem, o 

código que você escreve é mais fácil de entender. Por exemplo, sem o 

polimorfismo, para fazer diferentes automóveis abrirem a porta seria necessário 

escrever o seguinte código : 
Saveiro . SaveiroAbrirPorta ; 
Palio . PalioAbrirPorta ; 
Santana . SantanaAbrirPorta ; 
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Com o polimorfismo, não é necessário ter um nome de método diferente para 

cada tipo de objeto. Simplesmente escreve da seguinte forma: 

Saveiro . AbrirPorta; 
Palio . AbrirPorta; 
Santana . AbrirPorta 

Neste exemplo, os três diferentes tipos de automóveis tem três diferentes 

tipos de abertura de porta; contudo, o mesmo método é usado para invocar as 

diferentes aberturas de portas. No código para estes métodos fictícios, seria 

necessário escrever três diferentes métodos AbrirPorta : um para cada tipo de 

automóvel. Embora é preciso escrever três diferentes rotinas para três diferentes 

abertura de porta, as rotinas compartilham o mesmo nome. 

• Encapsulamento — significa, simplesmente, esconder informações. A razão é 

que alguns objetos complexos, tem partes privadas, as quais não devem expor à 

visão. A vantagem é que isto auxilia na segurança do código à possíveis 

alterações. Uma das metas da POO é criar objetos que sejam "caixas pretas". 

Como em relação a um automóvel , você pode não ter nenhum conhecimento 

sobre os detalhes de sua construção e de como funciona. Tudo que é preciso é 

que funciona e que você tem habilidade suficiente para dirigi-lo. 

No Delphi, o encapsulamento é amplamente suportado. Você pode criar objetos 

com os seguintes níveis de proteção atribuídos aos aspectos internos dos objetos: 

a) Públicos — são aqueles livremente acessíveis por qualquer instrução em 

qualquer parte do programa, esteja ela no mesmo módulo onde a classe foi 

declarada ou em um outro qualquer; 

b) Privados — são aqueles acessíveis apenas às instruções que se encontram no 

mesmo módulo de programa ("unit") onde foi feita a declaração da classe; 

c) Protegidos—são similares aos componentes privados, mas tem significado 

diferente quando a classe que os definiu está sendo herdada por urna outra 

classe; 
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d) Publicados - são a mesma coisa que os itens públicos, exceto que os itens 

publicados estão disponíveis ao "Object Inspector" (uma ferramenta do IDE do 

Delphi). Ao projetar formulários, o -Object Inspector" permite que o 

desenvolvedor fixe as propriedades de um objeto e anexe código aos eventos 

desse objeto. 

Objeto 1 	 Objeto 2 

Mensagens 

 

  

  

Figura 2.27. Representação de Encapsulamento 

2.7 — Revisão de Aplicativos 

Ao longo do desenvolvimento desse projeto, alguns aplicativos de inspeção 

visual existentes no mercado e no meio acadêmico foram investigados. Pela 

inviabilidade financeira em adquirir diversos aplicativos, bem como seus acessórios, a 

pesquisa foi restringida em alguns aplicativos demonstrativos, adquiridos diretamente 

com seus desenvolvedores via internet ("downloads"), via postal ou como no caso do 

aplicativo "Mocha", instalado na UFSCar (Universidade Federal de São Carlos). 

Devido a esse fator, essa revisão não serve como uma boa referência dos 

aplicativos existentes no mercado, mas sim como base para o desenvolvimento do 

projeto do aplicativo dessa dissertação. 

De forma prática e sucinta, a revisão teve enfoque em algumas particularidades 

dos aplicativos, de acordo com a tabela abaixo : 



NOME Osiris — Medical Emaging Software 

PLATAFORMA Windows(95/98/NT4) ; UNIX baseado em X/window ;Apple Macintosh 

FONTE Custo separado ( $300,00) 

ESPECIALIZADO Não, projetado para ser utilizado com diversos tipos de imagens 

OPER. BÁSICAS Zoom, rotação, fiip, cores independentes em RGB, 	distância entre 

dois pontos, áreas circulares, ângulos, histogramas por linha, 

equalização do histograma, segmentação por ROI, filtros, extração 

de contornos 

MANUAL Possui , gratuito por transferência 

CUSTO Gratuito por transferência 

EMPRESA University Hospital of Geneva 

IJRL http://www.expasv.ch/www/UIN/htmll/projects/osifistosifis  html 

OBSERVAÇÕES Adquirido por transferência via internet 

NOME Mocha Image Analysis 

PLATAFORMA Windows 

FONTE Não disponível 

ESPECIALIZADO Não 

OPER BÁSICAS Equalização do histograma ; filtros de suavização ; medidas 

lineares dos objetos ; medidas de área , perímetro, centro de 

massa, ângulos ; limiarização ; histograma ; erosão ; dilatação 

MANUAL Sim 

CUSTO Indefinido 

EMPRESA Jandel Scientific 

URL http: //www.  .  spss.con-dpress/1997/JANDEL.html 

OBSERVAÇÕES É 	um 	aplicativo 	voltado 	praticamente 	para 	imagens 

monocromática, pois a maioria das operações são aplicadas 

em tais imagens; 

O pesquisador da UFSCar teve dificuldades na utilização 

desse aplicativo para analisar as imagens em Gel. 

Aplicação instalada na UFSCar — Departamento de química 
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NOME Imaq Vision 

PLATAFORMA Windows 

FONTE Não disponível 

ESPECIALIZADO Existe o geral, com diversos processamentos, assim como 

diversos aplicativos totalmente dedicados à uma aplicação. 

Apesar que não foi encontrado o aplicativo dedicado para 

analisar gel , células, musculares, neurônios etc. São 

aplicativos voltados para inspeção industrial. 

OPER. BÁSICAS 4 Depende do pacote adquirido. O geral possui basicamente 

as seguintes operações : limiarização através do histograma ; 

perfil por linha ; detecção de bordas por diversos algoritmos ; 

contagem de partículas ; FFT ; 

4 Aplicações : calibração de galvanômetros ; inspeção de 

circuitos integrados ; inspeção de códigos de barras ; inspeção 

de display de sete segmentos ; análise de partículas (contagem 

de particulas). 

MANUAL Sim 

CUSTO Não estimado 

EMPRESA National Instruments 

URL V, Nt ∎■N natinsl com 

OBSERVAÇÕES Foram analisadas e testadas todas as aplicações. Encontrou-se 

erros, aparecendo uma janela com o aviso, embora não foi 

especificado a causa. 

Adquirido via postal 

NOME Neuro Check 

PLATAFORMA Windows 

FONTE Não disponível 

ESPECIALIZADO Não — existe uma biblioteca de funções , onde o usuário 

deverá adaptar de acordo com sua aplicação 



OPER BÁSICAS Dilatação ; erosão ; abertura ; fechamento ; limiarização ; 

segmentação colorida ; diversos filtros ; centróide ; área ; 

perímetro ; ângulo ; contagem de objetos ; comprimento 

linear; trabalha com imagens coloridas e monocromáticas. 

MANUAL Sim 

CUSTO Não estimado 

EMPRESA Integral Vision 

URL http://www.datz.com  

Adquirido via postal 

NOME Optimas versão 6.1 

PLATAFORMA Windows 

FONTE Não disponível 

ESPECIALIZADO Embora este não seja, existem aplicativos especializados para 

inspeções industriais , reconhecimentos de caracteres. 

OPER. BÁSICAS A biblioteca deste aplicativo possui uma vasta gama de 

operações, sendo um dos mais completos aqui analisados. 

Diversos filtros , segmentações coloridas, diversas análises 

morfológicas, extrações de várias medidas, etc 

MANUAL Sim 

CUSTO Não estimado 

EMPRESA Optimas Corporation 

URL http: //www.optimas.com  

OBSERVAÇÕES demonstração adquirida via postal 

um dos mais completos aplicativos para análise de imagem 

aqui investigado. 
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NOME Image-Pro Plus 

PLATAFORMA Windows 

FONTE Não disponível 

ESPECIALIZADO Não — possui uma biblioteca de funções para serem aplicadas 

em diversos tipos de análises de imagens 

OPER BÁSICAS Equalização ; correlação entre imagens ; diversos filtros ; 

limiarização ; segmentação colorida ; processamentos 

morfométricos ; FFT ; , etc 

MANUAL Sim 

CUSTO Não estimado 

EMPRESA Media Cybernetics 

URL http://wm  w mediacy.com  

OBSERVAÇÕES Demonstração adquirida via postal 

NOME Gel- Pro Analyzer 

PLATAFORMA Windows ; Power Mac 

FONTE Não disponível 

ESPECIALIZADO Sim — dedicado para analisar imagens em Gel. Otimizado para 

análise de moléculas, DNA e RNA. 

OPER. BÁSICAS Algoritmos que detectam automaticamente as bandas nos géis, 

independente da inclinação das bandas e algoritmos de 

quantificação, possuindo um banco de dados pré-definido para 

analisar moléculas. 

MANUAL Sim 

CUSTO Não estimado 

EMPRESA Media Cybernetics 

URL http:~ w. mediacy. com  

OBSERVAÇÕES Demonstração adquirida via postal 



3. DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÕES DO SISTEMA 

3.1 — Metodologia 

Baseado na filosofia das interfaces gráficas e utilizando o ambiente de 

programação visual da Borland, o Delphi, que utiliza a linguagem de programação 

Pascal orientado a objetos, esse projeto visava principalmente desenvolver um 

aplicativo contendo ferramentas de processamento de imagens para ser aplicado, 

especificamente, na análise morfométrica de células neuronais do Hipocampo humano. 

Ao longo do projeto, porém, o interesse de alguns pesquisadores em utilizá-lo para 

analisar outros tipos de imagens, no caso, células musculares de ratos e posteriormente 

imagens químicas obtidas pelo desenvolvimento da eletroforese em gel, seu 

desenvolvimento foi direcionado a suprir as necessidades dos usuários em questão. 

Embora contendo algoritmos de processamento de imagens que podem ser 

utilizados de forma geral nas aplicações citadas, tomou-se o cuidado em desenvolver 

um aplicativo para análise de imagens específicas e não de forma abrangente. Para isso, 

procurou-se manter, periodicamente, interações com os usuários, sendo que estes, 

através de colaborações com sugestões de desenvolvimento e esclarecimentos de suas 

necessidades peculiares. O aplicativo não perdeu as características de um software de 

inspeção visual dedicado, pois as interfaces gráficas e alguns algoritmos foram 

aperfeiçoados a partir do acompanhamento pelo uso dos pesquisadores. 

Durante cautelosas pesquisas e estudos, os algoritmos foram pouco a pouco 

sendo implementados. Os algoritmos mais complexos foram desenvolvidos, 

primeiramente, utilizando-se o software comercial MatLab. Outros, porém, também 

foram implementados no software comercial MathCad, antes de serem definitivamente 

transportados para o Delphi. Durante cada implementação dos algoritmos, realizava-se 

alguns testes nas imagens, sejam elas reais ou sintéticas, para verificação do seu bom 

funcionamento e quando necessário, seu aperfeiçoamento. 

No auxílio ao desenvolvimento dos algoritmos e para efeito de comparações dos 

resultados, também foram utilizados os seguintes aplicativos comerciais: 
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• PaintShopPro 5 
• PhotoStyler 3.0 
• PaintBrush 
• Origin 3 
• Image Pro Plus 3.0 
• Mocha 3.1 
• ThumbsPlus 3.3 
• "sharewares" e alguns aplicativos demonstrativos adquiridos via 

transferência através da internet. 

Logo após o aplicativo apresentar alguns resultados prévios, as instalações das 

versões atualizadas, conforme eram aprimoradas, foram realizadas e acompanhadas pelo 

próprio desenvolvedor. Também, quando necessário, foi dado suporte quanto a 

aquisição, instalação e manutenção dos periféricos que envolviam paralelamente o 

aplicativo, tais como, câmera CCD , placa digitalizadora, microscópio e o próprio 

microcomputador onde o aplicativo seria instalado. 

3.2 — Desenvolvimento da interface gráfica 

Nesse tópico serão descritos os procedimentos utilizados na elaboração do 

aplicativo. Depois da escolha de um ambiente de programação visual (Delphi) o 

primeiro passo foi elaborar o primeiro formulário, contendo os dados iniciais, menus, 

telas de entrada, etc. Claro, aqui serão exibidos os resultados finais, pois o aplicativo 

passou por diversas mudanças, conforme sugestões, idéias, tanto do desenvolvedor 

quanto a dos usuários. 

A Figura 3.1 e a Figura 3.2 mostra um exemplo do formulário principal e uma 

exposição dos ícones com suas tarefas, respectivamente. Cada tarefa da Figura 3.2, será 

descrito com mais detalhes. 
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3.2.1 — Ferramentas básicas 

Foram criadas algumas ferramentas básicas e incorporadas no aplicativo: ler 

imagens BMP, abrir arquivos de dados estatísticos, salvar imagens, salvar arquivos de 

dados, sair do aplicativo, arrependimento de tarefas, cortar imagens, copiar imagens, colar 

imagens, duplicar imagens, configurar fatores de correção, pintar as imagens manualmente 

e visualizar as cores dos pixels das imagens. Todas essas operações poderão ser acessadas 

via ícones ou seus menus, como é mostrado na Figura 3.3. 

O pen I malte 	Ctr1+0 
• _ 

O pen Data 	CtrI+D 

Save Image 

S ave As Image F2 

Save Data 

Save As Data 

Dose Data 

Exit Program 	CtrI+X 

Undo ( 1 ) Ctrl+U 

Cut 	Ctrl+D 

Copy 	CtrI+C 

Paste 	Ctrl+P 

Duplicate F12 

Factors 

Paint TooB ok  

Colas PaHete 

Figura 3.3. Menus das operações básicas do aplicativos 

• Abrir uma imagem 

Foram elaborados dois formulários para abrir imagens, conforme Figura 3.4. 

Um dos formulários permite a visualização da imagem no seu formato original, 

enquanto o outro é responsável em realizar a leitura da imagem selecionada. Somente 

imagens no formato BMP poderão ser carregadas. Caso o usuário tente ler uma imagem 

que não seja BMP, lhe será avisado da proibição. No formulário (A) as configurações da 

imagem são apresentadas. É permitido que o usuário carregue uma imagem com uma 

resolução diferente da original, configurando a coluna "Read resolution". Todas as imagens 

abertas possuem seus nomes armazenados em um arquivo especial com a extensão 

"Vlnspec.ini". Nesse arquivo as imagens são controladas e verificadas se foram 

modificadas, acionando os formulários de armazenamento, caso necessário. Nesse arquivo 
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de configuração há também informações gerais do aplicativo. Ao longo das explicações, 

haverão referências a esse arquivo, esclarecendo o leitor de sua importância. 

Figura 3.4. Formulários de abertura de imagens. ( A) formulário para ver e 

carregar imagens ; ( B ) formulário de visualização da imagem em seu tamanho 

original. 
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• Abrir uma tabela de informações 

Formulário que apresenta os dados estatísticos extraídos dos objetos. Esses 

ptoceffimentos de angtse serão descritos posteriormente. 

O formulário é apresenta& na Figura 3.5. 

Figura 3.5. Formulário de apresentação dos dados estatísticos 

O relatório é desenvolvido de forma automática e poderá ser impresso. Nesse 

relatório constam diversos dados, tais como : nome e diretório da imagem na qual os dados 

foram extraídos, áreas dos objetos, perímetros, bem como os maiores , menores, valor 

médio, desvio padrão de áreas e perímetros, etc. 

• Salvar imagens e dados 

Formulários padrões do ambiente "Windows" para salvar as imagens e valores 

estatísticos foram criados. As imagens somente são armazenadas no formato BMP e os 

dados são armazenados com um formato padrão TBL. Com  isso, facilita a identificação e 

busca dos arquivos. 
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• Arrependimento ("undo") — opção de arrependimento de tarefas 

Essa opção é fundamental em qualquer aplicativo onde se realiza qualquer tipo de 

alteração dos objetos de trabalho. Sua função é retroceder aos valores anteriores, após uma 

realização de uma tarefa. Se os resultados de uma tarefa não foram satisfatórios, ou foi 

desenvolvida uma tarefa errada, o usuário poderá se arrepender e restaurar os valores 

originais do objeto modificado. Nesse aplicativo, em especial, os objetos em análise são 

imagens. Portanto, o usuário poderá restaurar todas as imagens, uma a uma, em até 4 

operações passadas. Um exemplo é mostrado na Figura 3.6. 

• Cortar ("Cut") , Copiar ("Copy") , Colar ("Paste") e Duplicar ("Duplicate") 

São operações básicas de recortar , copiar , colar e duplicar uma imagem. A 

operação de copiar e cortar, difere em que a operação copiar , copia uma imagem para o 

reservatório do Windows ("ClipBoard"), podendo ser transportada por todos os aplicativos 

desse ambiente. Colar a imagem, é uma operação que poderá ser realizada quando o 

"ClipBoard" possuir uma imagem no seu reservatório. Essa imagem poderá ter vindo de 

outros aplicativos ou do próprio em questão. A operação duplicar é o conjunto das 

operações copiar e colar consecutivas. Foi desenvolvida para facilitar a cópia de uma 

imagem, reduzindo as duas operações em apenas uma. 

• Fatores de correção 

Um formulário para inserir e apagar os valores de calibração foi criado. 

Valores de calibração são significantes para se estabelecer um relacionamento entre 

as imagens mostradas no vídeo do microcomputador e o mundo real. Esses valores 

representam um relacionamento entre as posições dos pixels (resolução espacial) com seus 

valores reais. Por exemplo, pode-se calibrar uma imagem no qual a cada distância de três 

pixels eqüivale a 1 mm na medida real. Quando essa calibração é inexata, as medidas 

extraídas sobre tal imagem refletirá em erros. 

Esses valores para calibração dependem dos equipamentos que as imagens foram 

adquiridas. Por exemplo, uma câmera foi usada para capturar uma imagem de uma régua. 

Exatamente 8 mm da régua poderá ser medida sobre sua imagem, se os pixels dessa 



Figura 3.6. Demonstração da operação arrependimento ("undo"), em três 

operações seguidas 

4  

a 

• • 

(1ZY 	440 
(2,  ..e 

é'n7 . 	 di  

e Pé, 	c  e • 
► 

 

#  
EROSAO 

FILTRO  DA MÉDIA 

- 

'' C1-. - 	,cie.Y 
:.‘, 

Q 	 4 
• ? 	 ln. • 	.. 

• ... Y 	. 

Pê. . 	 a . 
-• 

)•t- 	
c 	te 

# 

-, 

'' 

• 
o 

. 

- 

. 

UNDO ( 3 ) 
vt . 

4 
• 1,'"--. 	 - 

a • 
x. 	4..z  

1 -; 

' 

UNDO ( 2 ) 

. e 
( 

ler 

. 

• 

e 

• . 
e 

L 

MI 
1 

• 

o 

o 

UNDO ( I ) 

65 

• 	4 • 
dm 

• • 

"" 

• Alk  "kle e 4 

(. 
e4m  - 	• 

.• 

• 

DILATAÇÃO   
	1 



66 

imagem forem calibrados exatamente conforme a distância de 8 mm. Uma vez calibrados, 

todas as outras medidas extraídas dessa imagem ou das imagens obtidas pela mesma 

câmera nas mesmas configurações que foram feitas a calibração, estarão exatas. 

Esse aplicativo possui um campo permitindo visualizar (ver Figura 3.7 — 

"Correction Factor") e escolher o valor em vigor, entre os valores resultantes do cálculo de 

calibração. Uma vez calculados e inseridos no aplicativo, tais fatores são armazenados no 

arquivo especial (Vinspec.ini) que é transportado e instalado juntamente com o aplicativo. 

Portanto, uma vez configurados, não são mais perdidos, a menos que o arquivo seja 

apagado do diretório padrão "sistema" do "Windows". 
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valores servem para calibrar as imagens extraídas de células de músculos de ratos cobaias. 

As imagens, nos dois laboratórios, foram adquiridas utilizando-se uma câmera acoplada à 

um microscópio. 

O processo de calibração é simples. Utilizando-se uma lâmina graduada em 1 mm, 

captura uma imagem utilizando as diferentes lentes do microscópio. Com  a imagem, 

através de um aplicativo adequado, escolhe-se urna referência inicial e uma final da 

imagem, e determina a quantidade de pixels entre as duas referências. A distância entre 

essas duas referências também é medida, conforme a Figura 3.8. 

Figura 3.8. Imagem de uma lâmina graduada de 1 mm (cada graduação menor 

eqüivale a 0,01 mm (milímetros) ou 10 g m (micrômetros). No destaque é 

mostrado o fator de correção calculado. 

O valor do fator de correção visto na Figura 3.8 foi calculado utilizando urna 

calculadora científica modelo Casio FX-820. Portanto, a distância horizontal ou vertical 

entre cada pixel medido na imagem eqüivalerá a 1,87969924812 gm na realidade. 
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• Ferramentas de pintura ("Paint Toobox") e cores ("Colors Pallete") 

O formulário de pintura ("Paint Toobox") foi desenvolvido para alterar as cores de 

uma imagem. Essa ferramenta possui as seguintes opções: pincel de pintura ("Paint 

Brushes"), preencher uma área de pintura ("flood fill"), obter a cor clicando com o 

"mouse" ("dropper") e configuração de cores. O formulário de cores ("Colors Pallete") foi 

desenvolvido para a exposição das cores e propriedades da imagem. Esse formulário possui 

as seguintes características: mostra a cor original de um pixel, mostra as cores originais de 

um pixel e seus vizinhos (3x3 , 5x5 ou 7x7), mostra as componentes de cores em R, G, B, 

H, S e I de um pixel e as configurações da imagem, conforme a Figura 3.9. 

Figura 3.9. Formulários de pintura e obtenção de cores. 

3.2.2 - Algoritmos de processamento de imagens e segmentação 

Foram implementados alguns algoritmos de processamento de imagens e 

incorporados no aplicativos: extração da cromaticidade, transformar uma imagem colorida 

em níveis de cinza, binarizar uma imagem, complementar, filtros morfológicos (erosão e 



nitro: 

Le  Colmo,  ... 
Trai., Hist•• 

Measurements Aplications Windows 

Erosion 
()dation 
3N3 Neigbborhood 

Histogram 

Capture contam 

69 

dilatação), limiarização por um valor intermediário e por intervalo, segmentação colorida e 

segmentação por escolha de ROI. Tais opções estão apresentadas nas opções do menu, 

conforme a Figura 3.10. 

Somente os algoritmos de processamento de imagens necessários foram 

implementados. Após o desenvolvimento de cada algoritmo, foram realizados testes em 

imagens e confrontados com resultados preestabelecidos, resultantes de outros aplicativos 

ou ferramentas comerciais tais como o MatLab e o MathCad. 

I  'dl if  • Erocess MeaSUIC 

Cbromatieity 
âray Sede 
ginary 
Complernent Image 

Figura 3.10. Menus das opções de processamento de imagens. 

• Extração da Cromaticidade ("Chromaticity") 

Esse algoritmo foi desenvolvido para auxiliar na segmentação de imagens coloridas. 

Após esse processamento, a imagem fica independente da componente intensidade (I), 

ficando ela apenas em dependência das componentes R, G e B, facilitando a segmentação 

do objeto. Na Figura 3.11 é mostrado a diferença dos histogramas apenas nas componentes 

B(Azul) e os níveis de cinza, da imagem original e a imagem após a extração da 

cromaticidade. 

Observando a Figura 3.11, percebe-se que o gráfico do histograma em níveis de 

cinza da imagem original é distribuído em diversos valores, enquanto que o gráfico da 

imagem (B) possui apenas um valor de nível de cinza. Os destaques apresentados nos 
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gráficos do histograma da componente azul, mostram a região onde se encontram os 

valores dos pixels do objeto de interesse dessa componente. No gráfico da imagem original 

(A), percebe-se que os valores estão em uma região maior, ou seja, menos concentrado que 

no gráfico da imagem da cromaticidade. Além do mais, pela observação feita, pixels que 

não pertencem ao objeto, também possuem valores na região em destaque da imagem 

original, dificultando a segmentação desse objeto. Na imagem da cromaticidade isso não 

acontece. Os valores que estão dentro da região em destaque são apenas do objeto de 

interesse. 

( B 

Max = 26903 

255 

Figura 3.11. Imagem original e após extração da cromaticidade. (A) imagem 

original de gel e seus dois respectivos histogramas em níveis de cinza e na componente 

B(azul) ; (B) imagem após extraída a cromaticidade e seus dois respectivos 

histogramas em níveis de cinza e na componente B(azul). 
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• Transformação da imagem colorida em níveis de cinza ("Gray Scale") 

Quando não há o interesse em se trabalhar com imagens coloridas, transformar uma 

imagem em níveis de cinza facilita o processo de limiarização. Ver figura 3.12. 

   

  

 

Transformação 
em níveis de 

cinza 

  

    

Figura 3.12. Imagem colorida de gel transformada na escala de níveis de cinza 

• Binarizar imagem ("Binary") 

Esse algoritmo foi desenvolvido para transformar uma imagem colorida ou em 

níveis de cinza em uma imagem binária. Alguns algoritmos necessitam das imagens 

binarizadas para poderem realizar suas tarefas. É o caso dos filtros de erosão e dilatação. 

Da mesma forma, as extrações dos dados estatísticos são realizados apenas em imagens 

binarizadas. 

O valor limiar é o intermediário 127, ou seja, os pixels com valores acima ou iguais 

a 127 transformar-se-ão em níveis O (pretos) e abaixo do valor limiar, 1 (brancos). A Figura 

3.13 mostra um exemplo de binarização de uma imagem colorida. 

Figura 3.13. Binarização de uma imagem colorida de gel. 
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• Complementar os níveis de cinza de uma imagem ("Complement image") 

Sua função é complementar os níveis de cinza de uma imagem, seja ela colorida, em 

escala de cinza ou binária. A importância nesse aplicativo é complementar uma imagem 

após ter sido submetida a urna limiarização. Muitas vezes o resultado da limiarização 

resulta em uma imagem binária com os valores dos pixels invertidos. Esse resultado 

depende do padrão adotado. Por exemplo, dependendo dos valores dos níveis de cinza de 

uma imagem, ao aplicar o algoritmo de limiarização, obtém-se o resultado de uma imagem 

com o objeto de interesse com níveis de cinza "brancos". Mas, a análise estatística dos 

objetos, nesse aplicativo, é aplicado em objetos com pixels "pretos". Portanto, é necessário 

a complementação dos valores dos pixels. A Figura 3.14 apresenta um exemplo. 

Figura 3.14. (A): figura original na escala de cinza; (B): imagem (A) 

limiarizada (valor 127) ; (C): imagem (B) com seus pixels complementados. 

• Filtro morfológico (Erosão e Dilatação)("Erosion" e "Dilation") 

Os filtros morfológicos erosão e dilatação são aplicados em imagens binárias. Nesse 

aplicativo esses algoritmos são aplicados para desenvolverem tarefas como: separar objetos 

sobrepostos e eliminar resíduos. O elementos estruturante utilizado, tanto para o algoritmo 

da erosão como dilatação é apresentado na Figura 3.15. 



Figura 3.15. Apresentação do elementos estruturante utilizado do algoritmo da 

erosão e dilatação 

A Figura 3.6 apresenta um exemplo dos resultados da aplicação desses algoritmos. 

• Filtro da mediana ("Neighborhood") 

Sendo um filtro com natureza estatística, sua aplicação principal nesse trabalho 

consiste em: 

1. Imagens coloridas e em escala de cinza:  "borrar" e eliminar resíduos; 

2. Intga  ens binárias:  eliminar resíduos. 

Esse algoritmo se apresentou como de fundamental importância nas aplicações 

desenvolvidas nesse trabalho, pois as imagens que apresentavam bastante resíduos, como 

resultado após sua aplicação, resultou-se em imagens mais "limpas", facilitando a análise. 

Ver exemplo na Figura 3.16. 

73 



Imagem 

Original 

após 

Segmentação 

colorida IIILl 	.1 ILL  I  .1  ... . 

[I 255 

74 

Imagem 

Original 

passa pelo 

processo 

de 

Segmentação 

colorida 

R 

255 

Após 

Filtro da 

média 

• 

Figura 3.16. Exemplo do algoritmo do filtro da mediana em imagem colorida. 

(A) imagem original do hipocampo do rato; (B) formulário de segmentação com os 

valores selecionados; (C) imagem do resultado da segmentação; (D) imagem do 

resultado da aplicação do filtro da mediana. 

A Figura 3.17 apresenta outro exemplo da aplicação do filtro da mediana em 

imagens binárias. 
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Figura 3.17. Exemplo do algoritmo do filtro da mediana em imagem binária. 

(A) imagem original do hipocampo humano; (B) parte do formulário de segmentação 

somente a componente (G - verde); (C) imagem do resultado da segmentação e 

binarização; (D) imagem do resultado da aplicação do filtro da mediana. 

• Limiarização ("Th reshold") 

O algoritmo da limiarização foi desenvolvido com duas possibilidades: 

configurando um valor limiar (valor padrão = 127) ou configurando um intervalo para o 

limiar (valor padrão inferior = 100 e superior = 200). O usuário poderá definir seus próprios 

valores limiares. Os formulários de configurações foram utilizados do padrão "Windows". 

Veja Figura 3.18. 
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Limiar único 

Limiares 
inferior e superior 

Figura 3.18. Formulários para seleção dos valores da limiarização. 

• Segmentação colorida ("Color Segmentation") e segmentação colorida por ROI 

("Train Histogram") 

Esses dois algoritmos e um formulário foram desenvolvidos com bastante esforço. 

Esforço no sentido para facilitar ao usuário leigo em processamento de imagens poder 

segmentar suas imagens sem muitas complicações. 

Embora outras formas tenham sido desenvolvidas para se realizar as segmentações, 

chegou-se a um produto final satisfatório. Esse resultado foi baseado em testes realizados 

pelos pesquisadores e, observando seus comportamentos e dificuldades, o processo de 

segmentação foi sendo aprimorado. Embora nessa dissertação o formulário foi apresentado 

algumas vezes durante as explicações dos outros algoritmos, na Figura 3.19 mostra o 

formulário com mais detalhes. 

A diferença dos dois algoritmos é que pelo ROI, o usuário "passeia" com o cursor 

do "mouse" somente sobre os objetos de interesse e o histograma é construído em relação 

aos pixels capturados. Caso contrário, o histograma da imagem inteira é desenhado. Para 

esse dois algoritmos o formulário utilizado é o mesmo. Em ambos os casos o usuário 

poderá refinar a segmentação. Essa refinação se dá de duas maneiras: movendo as linhas 

verticais situadas em cada gráfico dos histogramas ou alterando os valores nas caixinhas 

correspondentes. 
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A cada alteração, sejam no gráfico ou nas caixinhas dos valores, o resultado da 

alteração é atualizado no mesmo instante, de forma interativa. A Figura 3.20 mostra um 

exemplo. 

Figura 3.20. Demonstração da realização da segmentação interativa. A cada 

movimento das linhas demarcatórias ou dos valores das caixinhas, a imagem 

vai sendo atualizada instantaneamente. 
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Conforme a Figura 3.20, as configurações que podem ser desenvolvidas são: 

R B 	O usuário poderá selecionar o sistema de cores com o qual quer 
trabalhar. Ao selecionar outro sistema, por exemplo passando de 

Hsl 	RGB para HSI, o usuário será informado sobre as perdas das 
configurações anteriores; 

H 	 P  s how Ali 	Se a opção "Show All" estiver 
selecionada, todos os gráficos do sistema 

de cores atual será mostrado. Se for escolhido apenas alguns gráficos, clicando 
nos botões de cada componente, os não selecionados não serão ativados, não 
influenciando na segmentação; 

HI 	Type  -- 	Seleciona o tipo "Booleano" que será realizado a segmentação. 
r (1H 	"OR": operação união dos valores configurados. Nessa 

operação os maiores valores configurados serão validados. c: AND "AND": operação interseção dos valores configurados. Nessa 
operação os valores em comum configurados em todos os 

histogramas ativados serão validados. 

IV 	PIeVieW 	 A opção "None" desativa a visualização imediata da 
r-  None 	 segmentação. A opção "Current" seleciona e mostra a 

Current MI 	cor atual para destacar os pixels selecionados. A opção 
r Unsetectd "Unselected" seleciona e mostra a cor atual para 

destacar os pixels não selecionados. 

V 	r -I  r, vr: 	Se a opção "Close" for escolhida, as configurações serão 
desfeitas e a imagem voltará à sua forma original. A opção 

ri f' 

	

	
"OK" aceitará as configurações e realizará a segmentação 
visualizada pelo usuário. Um outro formulário contendo a 

imagem segmentada será criado, mantendo a original. 

• Gráfico do histograma ("Histogram") 

Um formulário para desenhar os gráficos dos histogramas foi criado. Desenha todos 

os histogramas dos dois sistemas de cores (RGB e HSI). Independente do desenvolvimento 

de qualquer outra tarefa, este formulário tem a sua função apenas para a visualização. A 

Figura 3.21 mostra o formulário desenvolvido , bem como suas funções. 
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Figura 3.21. Formulário para visualização dos gráficos dos histogramas. 

Os detalhes serão apresentados a seguir : 

Salva os valores dos histogramas para um arquivo; 

Salva os dados estatísticos para um arquivo; 

oiwki 
III 	Salva os gráficos dos histogramas para um arquivo; 

IV 	Ver as linhas de grades; 

V 	i Ver o gráfico cumulativo; 

VI 	RGB - 	
Opções para desenhar os gráficos nas suas respectivas 

Gray 	 componentes espectrais nos sistemas de cores RGB e HSI. 

Red 

Green 

Blue 

+.+4 Ali 
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VII 	Desenhar os gráficos em forma de barras. Exemplo na Figura 3.21. 

X 

Desenhar os gráficos em forma de linhas. 

Mostrar os valores em forma de tabela. 

Fechar o formulário. 

Outras funções que o formulário contém são: possibilidade de "Zoom" ilimitado, 

copiar os gráficos dos histogramas para o "ClipBoard", deslocar ou esconder a paleta dos 

ícones e maximizar, minimizar, aumentar ou diminuir o formulário conforme a opções do 

usuário. A cada alteração ou troca de imagem os histogramas são atualizados. 

3.2.3 — Algoritmos para extração de características de imagens 

Alguns procedimentos foram desenvolvidos para a extração das características dos 

objetos das imagens. Algumas dessas características são usadas pelo próprio aplicativo 

como pré-requisito para compor uma análise geral. Outras são para análise fmal do usuário. 

Na Figura 3.22 há um gráfico explicitando cada característica e seus relacionamentos até o 

objetivo final que é o usuário. 

Os algoritmos para a extração do centro de massa, variância dos valores 

espectrais, matriz covariância, autovalores e autovetores, maior e menor elongamento 

e as retas ortogonais, gráfico da análise de gel, ordenação dos valores espaciais dos 

pixels e seus valores maior e menor, são dedicados para a análise da eletroforese em gel, 

conforme o capítulo 4, tópico 4.2 desta dissertação. Muitos desses algoritmos foram 

desenvolvidos, primeiramente, utilizando o MatLab, e após testados, foram implementados 

no "Delphi". 



...
.m

em
ie

w
ei

ne
r 

c 
4
 

z
 N

  

Figura 3 .22 . Diagrama explici tando o obj etivo e o uso das caracterí sti cas ext raíd as dos objetos 

c
/,
  

o
g 

o 
 e

 



83 

Os algoritmos descritores de "Fourier" (Transforma de "Fourier"), expressões da 

reta, parábola, gaussiana, energia e métodos de classificação são dedicados para a análise 

das células musculares do hipocampo do rato e humano. Alguns desses algoritmos foram 

desenvolvidos, primeiramente, utilizando o MatLab. Outros, como é o caso do cálculo da 

energia, foram desenvolvido primeiramente no MathCad. Após os testes de validação, 

foram implementados no "Delphi". 

Os resultados dos algoritmos, como extração dos componentes espectrais RGB e 

HSI, contornos internos e externos, dados estatísticos (área, perímetro, área relativa, 

maior e menor área, área média, desvio padrão, comprimento linear, gráfico do 

resultado da análise de gel, classificação poderão ser inspecionados diretamente pelo 

usuário. 

Segue as descrições dos algoritmos de extração de atributos. 

• Para a análise de gel 

Para uma melhor compreensão do leitor, os algoritmos desenvolvidos para cálculo 

da variância, centro de massa, matriz covariância, autovalores e autovetores, elongamento, 

retas ortogonais e ordenação são comentados juntamente com a descrição da análise de 

eletroforese em gel, capítulo 4, tópico 4.2. 

• Extração dos componentes espectrais dos sistemas RGB e HSI 

Detalhes de extração dos componentes espectrais estão descritos no Apêndice B, 

dessa dissertação. 

• Descritores de Fourier 

O algoritmo para a extração dos descritores de "Fourier", foi extraído de 

[BRIGHAM, 1988]. 

Descritores de Fourier, expressão da reta, parábola ,gaussiana e contornos fazem 

parte do algoritmo para se calcular a Energia ("Bending Energy") de um objeto. Mais 

detalhes sobre esse assunto, ver os seguintes "papers" publicados pelos seus autores: 

[CESAR, COSTA, 1995], [CESAR, COSTA, 1996] , [CESAR, COSTA, 1997]. 
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3.3 — Instalação do aplicativo 

O aplicativo desenvolvido recebeu o nome de : VINSPEC. A idéia foi herdada da 

abreviatura de "Vision Inspection". 

Este aplicativo é um conjunto formato pelos seguintes arquivos: 

A) VINSPEC.EXE : arquivo executável; 
B) VINSPEC.INI : arquivo de configuração 
C) IMAGES 
	

: arquivos exemplos de imagens 
D) HELP 
	

: contém o capítulo 3 e 4 desta dissertação 

Como é um aplicativo desenvolvido para ser executado no ambiente "windows", 

além dos arquivos citados, normalmente existem várias "DLLs" do sistema operacional e 

também do próprio ambiente de programação "Delphi" vinculadas ao aplicativo. Para que o 

aplicativo funcione adequadamente, são necessárias que essas DDLs acompanhem o 

pacote. Como é urna tarefa quase impossível descobrir quais são as DDLs envolvidas, a 

"Stirling Technologies" criou um aplicativo que é responsável em vincular todos os 

arquivos que compões o projeto, inclusive suas DDLs, de forma automática. Este aplicativo 

chama-se : "InstallShield" e é incorporado juntamente com o Delphi. A Figura 3.23 

apresenta sua tela de apresentação. 

Figura 3.23. Tela de apresentação do aplicativo de instalação. 
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Portanto, de posse do "InstallShield" um arquivo executável completo é gerado. 

Sendo um arquivo expansível, ao executá-lo, automaticamente todo o conjunto de arquivos 

que foram incorporados são copiados para o equipamento do usuário, criando os 

subdiretórios, conforme estabelecido. 

3.3.1 — Plataforma e configuração mínima 

Desenvolvido para ser utilizado em microcomputadores que possuem o ambiente 

operacional "Windows", exige-se a mínima configuração a seguir: 

• Microprocessador Pentium 100 Mhz ou compatíveis (recomendado 

Pentium 200 Mhz ou superior); 

• Monitor colorido VGA ou superior; 

• Memória RAM mínima de 32 Mbytes (recomendado 64 Mbytes ou 

superior); 

• Sistema Operacional "Windows 95" ou superior. 
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4. APLICAÇÕES 

Neste capítulo serão apresentadas as três aplicações para as quais o aplicativo foi 

desenvolvido. Em cada uma delas, será apresentado uma introdução da pesquisa, as 

imagens extraídas em cada pesquisa, os problemas e as soluções utilizando os recursos 

do aplicativo desenvolvido e uma conclusão. 

4.1 - Análise de imagens de eletroforese em gel 

Esta aplicação é parte de uma linha de pesquisa desenvolvida no Laboratório 

Interdisciplinar de Eletroquímica e Cerâmica do Departamento de Química da 

Universidade Federal de São Carlos, onde se investiga a preparação e propriedades de 

copo límero s, compósitos, blendas e polímeros condutores. 

4.1.1 — Descrição do problema 

Polímeros condutores são materiais que vem sendo investigados com amplas 

perspectivas de aplicação tecnológica [MATSUSHIMA, 1997] . Contudo, uma variável 

importante a ser estudada nas propriedades de polímeros é a massa molar. Polímeros 

com alta massa molar são desejáveis, uma vez que, a condutividade e a resistência 

mecânica tem um aumento significativo com o aumento da massa molar. 

Uma técnica eficiente para a determinação de massa molar em polímeros 

sintéticos é a Cromatografia por Permeação em Gel (GPC), mas devido à algumas 

desvantagens como alto custo de operação e instrumentação, está levando alguns 

pesquisadores ao desenvolvimento de novas metodologias. 

Nessa presente aplicação, foi investigada a viabilidade de se utilizar a técnica de 

eletroforese em gel para a determinação de massa molar em polímeros condutores. A 

eletroforese é uma técnica eletroanalítica aplicada em estudos que envolve a separação e 

análise de moléculas ou partículas eletricamente carregadas em solução sob a influência 

de um campo elétrico. Esta técnica permite separar qualitativamente e quantitativamente 

os componentes de uma determinada amostra. 

Os resultados das medidas eletroforéticas que mostram a separação eletroforética 

do pAcTh, ou seja, a distribuição de massa molar do pAcTh sobre o gel de 

poliacrilamida, são extraídas das imagens obtidas por essa referida aplicação. Por não 

encontrar um aplicativo no mercado para realizar tal análise, o pesquisador recorreu ao 
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Grupo de Pesquisa em Visão Cibernética do Instituto de Física da Universidade de São 

Paulo em São Carlos (RGCV - IFSC), onde um aplicativo dedicado a resolver esse 

problema foi desenvolvido. 

O leitor interessado em maiores informações sobre o desenvolvimento da 

pesquisa sobre eletroforese em gel, poderá recorrer à dissertação de mestrado 

[MATSUSHIMA, 1997]. 

4.1.2 — Apresentação das imagens eletroforéticas em gel 

As imagens obtidas pela análise em gel foram convertidas pelo pesquisador em 

arquivos BMP (bitmapeadas), utilizando-se um "scanner" , mantendo-se fixos o brilho, 

o contraste e o tamanho das imagens escaneadas. O equipamento utilizado foi o 

"scanner" Scan Jet Hcx (Hewlett Packard). 

Todas as imagens possuem 177 x 190 pixels e 16 milhões de cores. 

As Figuras 4.1 , 4.2, 4.3 e 4.4 a seguir, apresentam as diversas imagens obtidas 

pela aplicação da eletroforese em gel. 

Figura 4.1 . Imagens típicas obtidas por eletroforese em gel que mostra a 

separação das massas molares do pAcTh. 
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(A) 
	

B) 

 

(C) (D) 

Figura 4.2. Efeito da concentração do gel de poliacrilamida sobre a 

mobilidade eletroforética do pAcTh: (A) 7 % , (B) 9 % , (C) 10 `)/0 e (D) 

14%. Solução tampão p14 = 3,0 e I = 0,6 mol/L , potencial de 250 Volts e 

tempo de corrida de 30 minutos. 
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Figura 4.3. Efeito potencial aplicado sobre a mobilidade eletroforética do 

pAcTh: ( A ) 190 Volts, ( B ) 210 Volts, ( C) 230 Volts e ( D) 250 Volts. 

Solução tampão citrato/fosfato, pH = 3,0 e 1 = 0,6 mol/L , gel de 

poliacrilamida à 9% e tempo de corrida de 30 minutos. 
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Figura 4.4. Efeito do pH da solução tampão citrato/fosfato sobre a 

mobilidade eletroforética do pAcTh: ( A ) pH = 3,0 ; ( B ) pH = 4,0 ; ( C ) 

pH = 6,0 e ( D) pH = 8,0. Gel de poliacrilamida à 9%, potencial de 250 Volts 

e tempo de corrida de 30 minutos. 

A separação da região de interesse das imagens eletroforéticas em gel é 

proporcionada pelas cores. Observando as imagens, nota-se que o contraste entre o 

objeto de interesse (a porção da imagem laranja/vermelho) e o fundo (parte 

azulada/acinzentada) das imagens da Figura 4.1, é visivelmente melhor do que as 

demais imagens. Segundo o pesquisador, a parte de interesse para a análise quantitativa 

sobre os resultados são as regiões da imagem destacada, segundo a Figura 4.5. Observa-

se que as principais regiões são o início , o meio e o fim , caracterizadas pelas cores 

laranja/vermelho. 
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( 

REGIÃO DE 
MAIOR 

INTERESSE 
DE ANÁLISE 
(início / meio / 

fim) 

 

Figura 4.5. Imagens de géis com destaque das regiões de interesse de 

análise. Essas regiões são apontadas pelas pontas agudas das flechas 

triangulares. 

Para que o gel não toque diretamente a lente do "scanner", bem como a sua 

tampa, é necessário que se coloque uma película protetora entre os mesmos. As 

películas testadas foram: papel celofane , plástico transparente comum, acetileno 

(plástico utilizado na confecção de transparências), etc. Ambos, o pesquisador e o 

desenvolvedor do aplicativo, através de alguns testes práticos de segmentação, 

chegaram ao consenso que o acetileno apresentou as melhores imagens para uma 

melhor segmentação, sem perda das características das imagens. Diferentes películas 

apresentaram diferentes contrastes, com alteração das cores do fundo, conforme Figura 

4.6. 

. 

sp  SERVIÇO DE BIBLIOTECA 
INFORMACÃO 
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Figura 4.6. Imagens adquiridas por diferentes películas. (A) , (B) e (C) são 

as mesmas imagens com três diferentes películas. Da mesma forma, (D) e 

(E) são as imagens com duas diferentes películas. Os melhores resultados 

foram apresentados pelas imagens ( C) e ( D ). 

As imagens apresentadas anteriormente foram geradas pelo pesquisador para 

determinação da massa molar nos polímeros condutores. 

A calibração para eletroforese em gel, como em cromatografia por permeação 

em gel, pode ser construída por medidas com padrões de massa molar conhecida e tem 

como objetivo posicionar as corridas das amostras e assim realizar a determinação da 

massa molar [MATSIJSIIIMA, 1997]. A Figura 4.7 mostra a separação dos quatro padrões 

de PSS-Na através da técnica de coramento utilizando-se o azul de metileno. 
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(E) 

 

   

   

    

  

(C) 

 

   

    

    

(B) 

(A) 

Figura 4.7. Separação eletroforética de quatro padrões de PSS-Na com Mw: 

( A ) 4000 g/mol; ( B ) 6500 g/mol; ( C ) 16000 g/mol e ( D) 44000 g/mol. Gel 

de poliacrilamida à 9 %, potencial 250 Volts, solução tampão citrato/fosfato 

pH = 3,0 e I = 0,6 mol/L e 30 minutos de corrida. 

Nessa imagem, a região de interesse é extrair a posição da maior concentração 

da cor azul sobre o gel de poliacrilamida, conforme mostra a Figura 4.8. 

       

    

	  REGIÃO DE 

MAIOR 

INTERESSE 

DE ANÁLISE 

    

    

   

   

   

   

      

      

Figura 4.8. Imagens de eletroforese em gel com destaque das regiões de 

maior interesse de análise. Essas regiões são apontadas pelas maiores 

concentrações da cor azul. 
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4.1.3 — Análise da imagens 

Para que o leitor tenha uma visão geral do procedimento de análise sobre as 

imagens extraídas dos géis, na Figura 4.9 está desenhado um diagrama de blocos 

expondo cada procedimento da análise. Logo após, cada bloco do diagrama será 

detalhado. 

4.1.3.1 — Leitura da imagem 
LEITURA DA 

IMAGEM 

As imagens, necessariamente, precisam ser gravadas em formato BMP, pois o 

aplicativo é restrito a ler tais imagens. A Figura 4.10 mostra a janela de leitura do 

aplicativo. 
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SEGMENTAÇÃO 
E FILTRAGEM 

DO OBJETO 
4.1.3.2 — Segmentação da imagem e filtragem de resíduos 

Foram realizadas diversas tentativas de segmentação nas imagens dos géis. 

• Primeira tentativa (Segmentação em níveis de cinza) 

Após transformar as imagens em níveis de cinza, tentou-se extrair a região de 

interesse realizando uma segmentação através dos valores dos níveis de cinza, como 

mostra a Figura 4.11. Este resultado é um exemplo do melhor resultado obtido entre 

várias tentativas utilizando níveis de cinza. 
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Figura 4.11. Segmentação de uma imagem de gel utilizando a escala de 

níveis de cinza. ( A ) imagem original , ( B ) imagem convertida em níveis de 

cinza, ( C) imagem segmentada. 
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Observa-se que a imagem (C) da Figura 4.11 possui muitos resíduos. Mesmo 

com tentativas de filtragem, sejam por erosão ou limpeza manual, os resultados 

apresentados não foram satisfatórios. Essa tentativa de segmentação é a resultante da 

escolha de uma região de interesse (ROI) passeando o cursor do mouse sobre o objeto, 

selecionando somente os níveis de cinza dos pixels de interesse. 

• 	Segunda tentativa (Segmentação colorida após a extração da 

cromaticidade) 

Através das imagens coloridas tentou-se segmentá-las utilizando as 

componentes R, G, e B, sejam pelas operações lógicas "ou" ou "e". Os resultados estão 

expostos na Figura 4.12. 

Max = 5977 

IJ 	.1 	
255 

Max  =  7077 

255 

o 

Max =1052' 

J.I 

■ 

255 

) 

Figura 4.12. Segmentação colorida após a extração da cromaticidade. ( A ) 

imagem original, ( B ) imagem após extração da cromaticidade, ( C ) 

histograma das componentes RGB,(D) imagem segmentada. Na imagem 

( C ) é mostrado os valores utilizados na segmentação. 
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Utilizando-se somente a componente azul (B) do sistema RGB, o objeto foi 

segmentado de forma satisfatória, conforme a imagem (D) da Figura 4.13. Através 

desse objeto foi possível extrair sua curva característica. Observando o histograma (C), 

os pixels do objeto de interesse estão posicionados em uma região distante dos pixels do 

fundo da imagem, facilitando a segmentação. Esse resultado foi o melhor após várias 

outras tentativas de segmentação após a extração da cromaticidade. A imagem final se 

apresentou sem resíduos, portanto sendo desnecessário a limpeza manual. 

Porém, esses resultados satisfatórios não foram os mesmos para as outras 

imagens obtidas dos géis. Veja exemplo na Figura 4.13. 

Figura 4.13. Segmentação colorida após a extração da cromaticidade. (A) 

imagem original, (B) imagem após extração da cromaticidade, (C) 

histograma das componentes R, G e B , (D) imagem segmentada. Na 

imagem (C) é mostrado os valores utilizados na segmentação. 
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Da mesma forma que o exemplo anterior, utilizou-se somente a componente azul 

(B) do sistema RGB, por apresentar melhores resultados. Porém, como pode ser visto na 

imagem (D) da Figura 4.13, os resultados não estão muito bons, pois possuem bastante 

resíduos. Observando o histograma (C), os pixels do objeto de interesse não possui um 

pico bem definido, misturando com a região dos pixels do fundo, dificultando a 

separação entre o objeto e o fundo da imagem. 

• Terceira tentativa (segmentação colorida utilizando ROI e a componente 

Hue do sistema HSI) 

Após ter aprimorado o algoritmo da segmentação, finalmente resultados 

plenamente satisfatórios foram conseguidos utilizando o histograma do sistema de 

cores em HSI. Juntamente com o recurso ROI e logo após um refinamento dos valores 

de segmentação, de forma interativo, o pesquisador ficou plenamente satisfeito tanto 

com os resultados apresentados, como a facilidade do uso dessa técnica. 

Com esse processo de segmentação, houve uma uniformidade dos resultados 

para todos os tipos de imagens de géis. Como exemplo, veja Figura 4.14 que 

apresentam alguns exemplos. 

Observando os histogramas de cada imagem, nota-se que a região de interesse de 

cada um deles é bem definida pelas suas próprias cores, uma das características da 

componente H. Com  isso, tornou-se o processo de segmentação muito mais fácil para o 

usuário, pois são as cores naturais que estamos habituados [CASTLEMAN, 1996] 

[RUSS, 1995] [SONKA et al, 1993]. 

Todas as imagens segmentadas apresentadas nas figuras deste tópico, foram 

filtradas pelo filtro da mediana com vizinhança três. Em alguns casos foram 

mencionados a filtragem dos resíduos manualmente. Isso ocorreu devido ao excesso de 

resíduos que a imagem continuava apresentando, mesmo após a filtragem pelo filtro da 

mediana. 

Portanto, juntamente com o pesquisador, após análise dos resultados descrito na 

terceira tentativa, a segmentação foi definida e, finalmente, incorporada ao aplicativo 

final. 
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Figura 4.14. Segmentação colorida utilizando ROI e a componente Hue do 

sistema HSI. (A), (D), (G) e (J) imagens originais de géis; (B), (E), (H) e (K) 

são, respectivamente, os histogramas e os valores determinados para a 

segmentação das imagens (A), (D), (G) e (J); (C), (F), (1) e (L) são os 

resultados da segmentação utilizando a componente H. 
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DUPLICAÇÃO DA 

4.1.3.3 — Duplicação da imagem 
	IMAGEM 

Simplesmente duplica a imagem em análise. 

Esse procedimento foi adotado pois ao desenhar as retas demarcatórias em uma 

outra imagem, a imagem anterior a esta seria preservada, possibilitando ao usuário 

observar e comparar as duas imagens, assim como manter a possibilidade de salvá-las 

para posterior análise. 

   

EXTRAIR A 
VARIÂNCIA DAS 

COMPONENTES RGB 
4.1.3.4 — Máscara e variância 

(

CRIAR MÁSCARA 
DO OBJETO 

 

   

• Máscara : é criado uma estrutura de dados para conter todas as informações 

das coordenadas x e y e as componentes RGB somente dos pixels do objeto de interesse. 

Esse recurso foi utilizado para que haja o processamento desses valores sem alterar os 

pixels diretamente da imagem. Outra vantagem é o ganho da velocidade, sem a 

necessidade de retornar a imagem para reler os valores dos pixels, sempre que 

necessário. 

• Variância : é calculado as variâncias das componentes em R, G, B e 

intensidade para saber em qual componente há mais variação dos valores dos pixels. 

Escolhe-se a componente com a maior variância. A curva característica, a priori, será 

desenhada baseada nessa componente. O efeito dessa escolha é pois, com a maior 

variância, há uma maior dispersão dos valores dos pixels do objeto em análise, 

ocasionando diferentes amplitudes nos pontos extraídos para desenhar a curva. Com  

isso, se obtém uma curva característica com a menor linearidade possível. 

4.1.3.5 — Centro de massa, matriz covariância e autovalores/autovetores 

CALCULO DOS 
AUTOVALORES 

E 
AUTOVETORES 

• Centro de massa : por utilizar somente os valores das coordenadas x e y, 

considerando-se os valores dos pixels como sendo unitários, os resultados poderão ser 
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considerados como o centro de massa e da mesma forma o valor médio das coordenadas 

de x e y, ou seja, CeMx e CeMy respectivamente. O objetivo desse cálculo é determinar 

a posição espacial do objeto e, principalmente, os valores médios dos valores de 

x(CeMx) e y(CeMy) do objeto que serão utilizados no cálculo dos autovalores e 

autovetores. 

• Matriz covariância : cálculo da matriz covariância entre as coordenadas x e y 

dos pixels do objeto. Os autovalores e autovetores serão calculados sobre essa matriz. 

• Autovalores e autovetores : por se tratar de um objeto que não possui uma 

posição espacial constante, ou seja, os resultados da eletroforese em gel poderá resultar 

em um objeto cujos pixels possuem uma distribuição inclinada. A leitura dos pixels para 

sua quantificação deverá ser realizado de forma perpendicular ao eixo de maior 

elongamento do objeto, conforme Figura 4.15. 

Figura 4.15. Exemplo de leitura dos valores dos pixels do objeto. (A) leitura 

errada pois não é perpendicular ao maior eixo longitudinal , (B) leitura 

correta, pois é perpendicular ao maior eixo longitudinal. 

O autovetor que corresponde ao maior valor absoluto do autovalor está 

relacionado ao maior eixo de elongamento, enquanto que o autovetor que corresponde 

ao menor valor absoluto do autovalor está relacionado ao menor eixo de elongamento, 

e estes são perpendiculares entre si. Portanto, a leitura dos pixels será correta se for 

percorrida sobre a direção dada pelo autovetor do menor eixo de elongamento. 
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4.1.3.6 — Ordenar os valores das coordenadas x e y 

Esta ordenação é dada por uma estrutura de dados Árvore Binária. Por razões 

de velocidade e otimização do código de programação, pois já existia no aplicativo para 

utilização em outros procedimentos. 

O objetivo dessa ordenação é obter os valores de x e y , máximos e mínimos 

para que se realize a demarcação do início e fim do objeto, otimizando a leitura dos 

pixels. Esta demarcação será mostrada no próximo tópico. 

4.1.3.7 — Plotar as retas demarcatórias do objeto 

Com os valores de x e y máximos e mínimos, as direções dos dois eixos de 

maior e menor elongamento do objeto, desenhou-se as retas demarcatórias, conforme a 

Figura 4.16. Essas retas servem apenas para efeito de ilustração, para que o usuário 

acompanhe e visualize a região onde os valores de análise estão sendo extraídos. A 

nível de processamento, como já citado, essa demarcação é a região onde, realmente, os 

pixels serão lidos e quantizados. 

\  ( A ) 

Figura 4.16. Mostra o desenho das retas demarcatórias do objeto. (A) as 

retas , (B) destaque da região da aquisição dos valores dos pixels. 
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4.1.3.8 — Leitura das componentes dos pixels do objeto 

LEITURA DAS 
COMPONENTES 
RGB DOS PIXELS 

DO OBJETO 
	_} 

   

A leitura adequada dos valores dos pixels do objeto é fundamental. Essa leitura é 

feita na direção da reta de menor eixo de elongamento do objeto. Para cada pixel lido é 

extraído as componentes R,G,Be Intensidade(níveis de cinza). 

Para cada linha, do início ao fim do objeto é calculado o valor da média 

aritmética para cada componente, conforme ilustra a Figura 4.17. 

  

L*  { Média R =129 

Média G = 45 

Média B = 69 

Média NCinza = 214 

Figura 4.17. Ilustração da aquisição dos valores das componentes R, G, B e 

Intensidade de uma linha do objeto. 

Após ter lido todas as linhas do objeto, tem-se quatro vetores. Cada um, 

representando cada componente espectral, contém as informações necessárias para 

análise. Esses vetores, logo após serão transformados em gráficos bidimensional. 

PLOTAR CURVA 
CARACTERÍSITCA 

4.1.3.9 — Plotar a curva característica do objeto 

Essa é fase final de todo o processamento da análise da eletroforese em gel. 

De posse dos vetores contendo os valores numéricos das componentes 

espectrais, desenha-se o gráfico desse vetor, onde o eixo da abscissa representa os 

valores numéricos das linhas do objeto. O eixo das ordenadas representa os valores das 
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médias de um determinado componente espectral. Para efeito de comparação com a 

aplicação prática, o eixo da abscissa será interpretado pelo pesquisador, como sendo o 

eixo relacionado com a migração do polímero, enquanto, da mesma forma, o eixo das 

ordenadas será relacionado com a concentração molar. Um exemplo é mostrado na 

Figura 4.9 (diagrama de blocos). 

A primeira curva característica a ser desenhada, de forma automática, será 

aquela que apresentou a maior variância dos seus valores, como descrito no (tópico 

4.1.3.4). 

Para facilitar a análise dos resultados finais, desenvolveu-se alguns detalhes na 

interface gráfica, bem como para a manipulação dos vetores contendo os resultados. 

Alguns detalhes serão descritos a seguir : 

A) Detalhes visuais do gráfico 

Primeiramente, o gráfico é desenhado na cor da componente selecionada 

automaticamente, com a maior variância. Esse aspecto facilita a obtenção direta pelo 

usuário qual componente espectral ele melhor deverá utilizar, inclusive a padronização 

da cor, caso queira comparar com outros resultados de imagens da mesma natureza. 

Se o usuário escolher desenhar o gráfico das outras componentes espectral, 

isso poderá ser feito clicando nas opções contidas em uma lista suspensa. Novamente, o 

gráfico será desenhado na cor escolhida. Veja Figura 4.18. 

( A 

  

  

  

   

   

C ) 

D 

 

Figura 4.18. Curvas características do objeto da imagem (A). (B) , (C) e 

(D) são as curvas características das componentes verde, vermelho e azul, 

respectivamente. 
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Nesse exemplo, a componente escolhida automaticamente foi a verde (B). 

Observa-se que é a curva que possui as maiores variações de amplitudes. Não foi 

desenhada a curva utilizando a componente intensidade, pois, nesse caso, o objeto foi 

segmentado logo após a extração da cromaticidade, ocasionando a constância da 

intensidade. 

B) Detalhes visuais dos valores do gráfico 

Existe um recurso visual bastante importante quanto às posições de cada valor 

ou os pontos do gráfico. Ao clicar com o "mouse" sobre qualquer posição do gráfico, 

imediatamente aparecerá uma flecha sobre a imagem, referenciando a linha do objeto da 

qual foi extraído o valor dessa posição selecionada, conforme ilustra a Figura 4.19. 

O exemplo (C) da Figura 4.19, mostra a possibilidade de fixar múltiplas 

escolhas. Isso poderá ser realizado clicando com o botão esquerdo do "mouse". 

C ) Manipulação dos dados 

Existem algumas manipulação com os valores dos vetores resultantes. Uma 

delas consiste na possibilidade de realizar dois tipos de algoritmos para regressões : 

"splines" e pela média. A outra possibilidade consiste em desenhar o gráfico com os 

valores complementares das médias, ou seja, isso ocasiona uma inversão do gráfico. 

Onde era o valor máximo, torna-se o valor mínimo, e assim por diante. 

A questão de realizar a regressão é para suavizar o gráfico, enquanto a 

inversão é porque algumas componentes espectrais apresentam resultados inversos à 

percepção das concentrações da massa molar. Por exemplo, a localização visual da 

região onde apresenta a maior intensidade de vermelho, a curva característica utilizando 

a cor azul, nesse ponto, será o mínimo. Portanto, para efeito de percepção, a inversão do 

gráfico poderá ser útil. 

D) Exportação dos dados 

A pedido do pesquisador, os dados extraídos do objeto em análise poderá ser 

exportado no formato adequado para ser desenhado utilizando o aplicativo comercial 

"Origin 3.0". Esse comum acordo surgiu devido aos recursos específicos que tal 

aplicativo possui para desenhar e manipular gráficos. 
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Figura 4.19. Exemplos de valores do gráfico referenciados na imagem. 

(A) e (B) mostram dois exemplos individuais ; (C) mostra a possibilidade 

de várias escolhas ao mesmo tempo. 

E) Detalhes visuais da interface 

Outros detalhes são apenas visuais, tais como : "zoom" do gráfico, destacar 

os pontos individuais do gráfico, linhas de grades , janela expansível, possibilidade de 

imprimir o gráfico, desenhar somente os pontos, desenhar somente o gráfico sem 

detalhes dos pontos, desenhar somente a regressão, etc. 
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4.1.4 — Análise dos resultados 

O objetivo dessa aplicação era segmentar somente o objeto de interesse das 

imagens obtidas por eletroforese em gel e analisá-lo, desenhando sua curva 

característica. Através de várias tentativas e interações com o pesquisador, houve um 

constante aprimoramento dos algoritmos e também na interface gráfica do aplicativo, no 

sentido de obter resultados satisfatórios, quanto à facilidade e eficiência dos resultados. 

Tal objetivo foi plenamente alcançado. 

O aplicativo está apto para analisar todos os tipos de imagens geradas pelo 

pesquisador. 

Como algumas características de processamento eram comuns à todas as 

imagens, procurou-se criar uma "macro" de aplicação. Esta "macro" foi conseguida 

parcialmente, ou seja, a segmentação do objeto precisa ser realizado pelo usuário 

utilizando os recursos da interface gráfica, já descritos anteriormente. De posse da 

imagens segmentada, há uma opção do menu do aplicativo que se chama : "Gel 

Analysis", que logo após acionada, desencadeia automaticamente todos os 

processamentos necessários para desenhar a curva característica. O resultado final dessa 

opção é justamente o desenho da curva característica, de forma otimizada. Portanto, isso 

poupa um trabalho maior do pesquisador e os resultados se apresentam padronizados. 

Caso o pesquisador prefira optar por outras configurações, como descrito 

anteriormente, há tal possibilidade. 

A Figura 4.20 mostra uma visão gráfica geral dos resultados de um exemplo de 

análise utilizando o aplicativo desenvolvido nesse trabalho. 
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4.2 - Análise de células musculares do rato 

Esta aplicação é parte de uma linha de pesquisa desenvolvida no Laboratório de 

Neurologia e Terapia Ocupacional do Departamento de Neurologia da Universidade 

Federal de São Carlos. Especificamente, essa aplicação foi desenvolvida para a 

utilização no Grupo de Pesquisa da Terapia Ocupacional em analisar 

morfometricamente imagens obtidas das pesquisas de fibras musculares. 

4.2.1 — Descrição do problema 

Existem alguns fatores externos que causam danos às células das fibras 

musculares. Uma das maneiras de se analisar tais danos é quantificar as alterações 

morfométricas causadas nas células que compõe as fibras musculares, logo após a 

aplicação desses efeitos externos. 

Um desses efeitos é o estresse físico. Cobaias são induzidas a correr sobre uma 

esteira eletrônica. Após um determinado tempo de exercícios fisicos contínuos, a 

cobaia é sacrificada e seus músculos são fatiados com "laser". As fatias musculares são 

colocadas em lâminas e suas imagens são observadas pelo pesquisador em um 

microscópio. Determinadas medidas são extraídas, dentre elas a área individual de cada 

célula, área relativa de determinadas classes de células, perímetro de cada célula e 

medidas lineares. Outro efeito causador de danos, investigado no laboratório, é o 

veneno de répteis injetado nos músculos das cobaias. 

O levantamento das medidas é realizado pelos pesquisadores diretamente nas 

imagens das lâminas observadas no microscópio ou com o auxílio de um vídeo, onde há 

a possibilidade de se expandir a imagem. Como é um trabalho desgastante, e muitas 

vezes as medidas estão sujeitas a erros devido ao cansaço do pesquisador, a proposta em 

desenvolver um aplicativo que auxiliasse nas análises morfométricas das células 

musculares foi proposto. Através de interações com o pesquisador, as necessidades 

foram levantadas e a aplicação foi desenvolvida para ser utilizada especificamente nessa 

pesquisa. 
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4.2.2 — Apresentação das imagens musculares 

As imagens musculares foram obtidas pelo pesquisador acoplando-se uma 

câmera CCD ao microscópio. Várias imagens coloridas foram arquivadas em formato 

BMP. O tamanho das imagens foram padronizadas em 360 x 270 e 256 cores. As 

Figuras 4.21 e 4.22 a seguir, mostram algumas imagens típicas de músculo das cobaias. 

( A ) 
	 á B ) 

( C ) 

Figura 4.21. Imagens de músculo de ratos cedidas pelo Laboratório de 

Terapia Ocupacional da UFSCar. (A) e (13) foram adquiridas com lente de 

aumento em 40x; (C) e (D) foram adquiridas com lente de aumento em 100x. 
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Figura 4.22. Imagens de músculo de ratos cedidas pelo Laboratório de 

Terapia Ocupacional da UFSCar. (A) foi adquirida com lente de aumento em 40x; 

(B) mesma imagem com a iluminação do microscópio intensificada. 

As células e outras características das imagens são diferenciadas pelas cores. De 

acordo com o pesquisador. as regiões de interesse de análise estão destacadas nas 

Figuras 4.23 e 4.24. 

Figura 4.23. Células musculares com destaques das regiões de interesse. 

Nesse exemplo, os tipos de fibras destacadas classificam apenas que são diferentes 

e não sua nomenclatura original. 
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Figura 4.24. Células musculares com destaques das regiões de interesse. 

4.2.3 — Análise da imagens 

Assim como na aplicação anterior (tópico 4.1.3), a Figura 4.25 mostra um 

diagrama de blocos expondo cada procedimento da análise. Em seguida, cada bloco do 

diagrama será detalhado. 

LEITURA DA 
IMAGEM 

4.2.3.1 — Leitura da imagem 

O formulário para ler as imagens e as observações feitas para a análise de 

imagens em gel (capítulo 4 , tópico 4.1.3.1) são as mesmas. 

4.2.3.2 — Segmentação da imagem e filtragem de resíduos 

 

SEGMENTAÇÃO E 
FILTRAGEM DAS 

REGIÕES 

Foram realizadas diversas tentativas de segmentação nas imagens das células 

musculares, valendo as mesma observações feitas no (tópico 4.1.3.2) desta dissertação. 

Mas os melhores resultados para um grupo de imagens musculares, foram através da 

segmentação colorida utilizando ROI e a componente H do sistema HSI. Para um outro 

grupo de imagens musculares foi utilizando ROI e as componentes RGB e níveis de 

cinza. 

Como exemplo, veja Figura 4.26 que apresentam alguns exemplos do primeiro 

grupo e a Figura 4.27 alguns exemplos do segundo grupo. 
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Nos exemplos da Figura 4.26, a segmentação das imagens foram mais fáceis no 

sentido da escolha direta do intervalo de segmentação. Já nas imagens da Figura 4.27. 

houve a necessidade de refinamento dos valores, sendo que, somente o ROI não foi 

suficiente para apresentar um bom resultado. 

Para um resultado melhor. logo após todas as imagens segmentadas apresentadas 

nas figuras deste tópico, foram filtradas pelo filtro da mediana com vizinhança três. 

Em alguns casos houve a necessidade da extração dos resíduos manualmente. 

utilizando a ferramenta desenvolvida para este aplicativo. 

4.2.3.3 — Binarizar a imagem segmentada e filtragem morfológica 

BINARIZAÇÃO E 
FILTRAGEM (EROSÃO, DILATAÇÃO OU FILTRO DA MEDIANA) 

Binarizar as imagens resultantes da segmentação é um processo fundamental. 

pois os algoritmos desenvolvidos nesse aplicativo para análise morfométrica são 

aplicáveis somente em imagens binárias. 
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Figura 4.27. Exemplos de segmentação colorida utilizando ROI e a 

componente H. (A), (D) e (E) são imagens originais previamente filtradas 

pelo filtro da mediana. (B), (E) e (H) são as configurações dos valores do H e 

(C), (F) e (I) são os resultados da segmentação. 

O pesquisador possui duas opções para realizar a binarização das imagens: 

Opção 1 : esse processo de binarização não apresenta dificuldade nenhuma para 

o usuário, pois é um processo herdado da API do -windows-  que foi incorporado nessa 

aplicação. Através de uma opção no menu ou um ícone, a imagem é binarizada. A 

desvantagem da binarização da imagem por esta opção é que para algumas imagens, a 

binarização não fica adequada, pois se desconhece o valor do limiar adotado. A Figura 

4.28 mostra um exemplo. 

Opção 2 : Na opção 2 o pesquisador utilizará o processamento da limiarização. 

Configurando um limiar ou um intervalo de valores limiares, a binarização é realizada. 

Esse processo de binarização foi detalhado nos capítulos anteriores. 



( A ) 

Binarização 
utilizando a 

API do 
Windows 
(opção 1) 
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Figura 4.28. Exemplo da binarização utilizando a opção 1 (API do 

Windows). (A) imagem muscular segmentada ; (B) imagem binarizada. 

A aplicação dos filtros morfológicos erosão, dilatação ou do filtro estatístico 

filtro da mediana logo após a binarização da imagem e antes da continuação do 

processamento da análise morfométrica, normalmente, é necessário. Esse processo de 

filtragem elimina os resíduos nelas contidas. Exemplos desses processamentos em 

células musculares estão expostos nas Figuras 3.6 (pág 65) e 3.17 (Pág 75). 

Dependendo do tipo de análise a ser feita, esse processo torna-se obrigatório. 

Um exemplo é quando deseja—se extrair os valores das áreas das células, utilizando o 

recurso de análise global, cuja descrição está no (tópico 4.2.3.4). Qualquer resíduo que 

permanecer nas imagens, serão contados como uma célula. Portanto, além da filtragem 

pelos algoritmos da erosão e dilatação ou filtro da mediana, dependendo dos 

resultados obtidos, a limpeza manual é necessária sendo este um parâmetro a mais para 

o pesquisador. 

4.2.3.4 — Análise morfométrica e arquivamento dos dados 

ANALISE MORFOMETRICA SALVAR DADOS E IMAGEM 

Logo após a binarização das imagens, os resultados finais da análise são as 

extrações das características. De acordo com a necessidade do pesquisador, as 

características a serem analisadas são : 
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Figura 4.29. Exemplo de análise individual das células. 
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• área individual das células; 

• área relativa de um grupo de células ou fibras; 

• maior, menor célula; 

• perímetro; 

• desvio padrão; 

• medida linear; 

Foram desenvolvidas duas possibilidades para a realização desta análise. 

Chamou-se de análise individual e global. A diferença das duas é unicamente que, na 

primeira, o pesquisador irá clicar célula por célula, em que se deseja analisar. A 

aplicação vai desenvolvendo os cálculos e apresentando imediatamente os resultados ao 

pesquisador. Na Segunda opção, o algoritmo faz a análise de todas as células presentes 

na imagem, de forma automática, dispensando os "diques" sobre as células. A Figura 

4.29 e 4.30 mostram os dois formulários desenvolvidos para tais análises. 
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Figura 4.30. Exemplo de análise global de todas as células presentes 
na imagem. 
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Observando as Figuras 4.29 e 4.30, o pesquisador possui algumas informações 

imediatas das células. Todos os outros valores, de todas as células analisadas poderão 

ser vistas através do formulário de dados, descrito no (tópico 3.2.1 — Ferramentas 

básicas). 

Os resultados das análises são apresentados calibrados de acordo com o fator de 

correção configurado, previamente, pelo pesquisador. Essa configuração é fundamental 

para que se obtenha resultados corretos. 

Todos os valores obtidos da análise, o fator de correção utilizado, inclusive a 

imagem contendo os índices indicativos das células analisadas poderão ser 

armazenadas, escolhendo o botão "salvar" dos formulários em questão. Para facilitar a 

identificação do pesquisador, o nome da imagem da qual foi realizada a análise é 

impressa na própria imagem resultante, como mostra na Figura 4.31. Os arquivos que 

são armazenados possuem um padrão de extensão (*.STA), para facilitar a localização 



Original Image : M3aral.bmp 

121 

pelo pesquisador. Esses arquivos poderão ser novamente carregados pelo formulário de 

dados. 

Figura 4.31. Imagem resultante da análise morfométrica. Em baixo da 

imagem mostra o detalhe da identificação da imagem original. 

A obtenção da medida linear foi desenvolvida como uma ferramenta de uso 

geral. Consiste em mediar a distância entre dois pontos determinados pelo usuário. 

A opção é ativada no menu principal ("Measurements-Length). A medida 

também é apresentada calibrada de acordo com o fator de correção em vigor. 

4.2.4 — Análise dos resultados 

O objetivo dessa aplicação era segmentar somente as regiões fibrosas ou as 

células e analisá-las morfometricamente e estatisticamente. 

Através de várias tentativas e interações com o pesquisador, houve um 

constante aprimoramento dos algoritmos e também na interface gráfica do aplicativo, no 

sentido de obter resultados satisfatórios, quanto à facilidade e eficiência dos resultados. 

Apesar dos esforços, algumas imagens apresentaram dificuldades em segmentá-las, 

exigindo um pouco mais de paciência do pesquisador. 

De posse das imagens segmentadas e binarizadas, o pesquisador terá duas 

opções em desenvolver as análises. A análise individual das células ou de forma global. 

Esta última realizando uma "varredura" global da imagem binarizada, sem a 

necessidade do pesquisador "clicar" nas células individualmente. A vantagem da 

primeira opção é independente dos resíduos apresentados nas imagens, pois o 
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pesquisador irá selecionar visualmente as células. A desvantagem, que é suprida pela 

segunda opção, é quando se tem muitas células e "clicá-las" uma a uma demanda um 

certo tempo. 
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4.3 - Análise de células neurais do hipocampo do Rato e de Humanos 

Esta aplicação é parte de uma linha de pesquisa desenvolvida no Laboratório de 

Neurologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, campus Ribeirão 

Preto. 

O objetivo do desenvolvimento dessa aplicação foi auxiliar o pesquisador 

realizar a análise morfométrica e estimar a densidade dos neurônios das imagens 

extraídas do hipocampo do rato e humano. 

4.3.1 — Descrição do problema 

O hipocampo do rato e humano tem sido objeto de vários estudos anatômicos e 

fisiológicos. O hipocampo do rato e dos humanos são semelhantes quanto a 

citoarquitetura e conexões, diferindo apenas em proporção e função [DAM, 1978]. 

A função do hipocampo humano tem sido relacionada com a emoção, memória 

e, patologicamente, com a epilepsia. Primeiramente, pesquisadores descobriram a 

conexão entre o hipocampo e a epilepsia, observando lesões macroscópicas no 

hipocampo de pacientes com epilepsia. Atualmente, o estudo das alterações 

microscópicas do hipocampo tem demonstrado alterações morfométricas nas células 

neuronais, bem como ocorre perdas de neurônios, principalmente quanto as células 

piramidais e granulares [DAM, 1978] [BERTRAM et al, 1990] [ISHIZURA et al, 

1995]. 

O processo consiste em extrair o hipocampo e fatiá-lo utilizando o corte à 

"laser". As fatias são colocadas em lâminas de vidro e as imagens microscópicas são 

observadas. Logo após, o pesquisador inicia-se a análise das células neuronais, 

extraindo as seguintes informações: quantidade de células, área (individual e média), 

perímetro (individual e médio) e a densidade das células piramidais e granulares. Essa 

análise era realizada manualmente, observando as imagens diretamente no microscópio. 

Por ser um trabalho cansativo e oneroso quanto ao tempo, um aplicativo para auxiliar o 

pesquisador foi proposto. 

4.3.2 — Apresentação das imagens neurais do hipocampo 

4.3.2.1 — Formação hipocampal 

Antes da apresentação das imagens da região hipocampal. uma breve formação 

citoarquitetônica será descrita. 
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O termo formação hipocampal compreende em seis camadas classificadas 

citoarquitetonicamente em : 

"Dentage Gyrus"; 

"Hippocampus" (Regiões CAI, CA2 e CA3); 

"Subiculum"; 

"Presubiculum"; 

-Parasubiculum"; 

"Entorhinal Cortex". 

A Figura 4.32, mostra a posição em 3-D e a formação hipocampal no cérebro do 

rato. 

A principal justificativa para essa classificação é que elas são conectadas uma 

próxima da outra, por uma única e grande projeção, formando uma cascata de conexões 

unidirecionais. Tais características são atípicas das conexões corticorticais [AMARAL, 

WITTER, 1995]. As regiões de maior interesse de análise do pesquisador é "Dentate 

Gyrus" denominado por DG e a do "Hippocampus" (hipocampo), formado pelas regiões 

CAI, CA2 e CA3. 

O leitor interessado em maiores informações sobre tópicos relacionados poderá 

consultar [AMARAL, WITTER, 1995], capítulo 21 e sobre a região hipocampal dos 

humanos, consultar a literatura: [INSAUSTI, 1995]. Essas duas principais literaturas 

mostram detalhes gráficos bem como informações detalhadas dos tipos de neurônios de 

cada região hipocampal. 

4.3.2.2 — Aquisição das imagens 

Obteve-se diversas imagens microscópicas utilizando lâminas preparadas da 

região hipocampal do rato e humano. Mais precisamente, as regiões DG ("Dentate 

Girus"), CAl, CA2 e CA3. A Figura 4.33 mostra imagens dessas quatro regiões. Estas 

imagens foram colhidas com uma lente do microscópio de menor ampliação (5x) apenas 

para que o leitor tenha uma visão geral de cada região, não servindo para efeito de 

análise. 



hypothalamuS 

Figura 4.32. Formação hipocampal do rato com organização tridimensional. 

A região hipocampal situa-se dentro da imagem (A), conforme em destaque 

nas imagens (B) e (C). As outras imagens fornecem os detalhes internos da 

região hipocampal. 
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REGIÃO CA3 
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Figura 4.33. Regiões DG, CAI, CA2 e CA3 do Hipocampo do rato. 
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Todas as lâminas foram preparadas utilizando o processo de marcação "Nissl" 

que possui a propriedade de realçar os corpos dos neurônios. 

As imagens da Figura 4.34, foram capturadas com lente de aumento 40x e 

padronizadas em tamanhos de 360 x 270, e representam as regiões do hipocampo do 

rato. O objetivo dessas imagens são para analisar a área média e o número de neurônios 

existentes em cada região. 

Figura 4.34. Imagens do hipocampo do rato. (A) imagem da região CAl; (B) 

imagem da região CA2; (C) imagem da região CA3; (D) imagem da região 

DG. 
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As imagens da Figura 4.35 são do hipocampo do rato, capturadas com objetivas 

de aumento 10x, e padronizadas no tamanho de 370 x 270. O objetivo dessas imagens 

também são para analisar a área média e o número de neurônios existentes em uma 

determinada região. 

(A ) 

( C ) 

 

( D 

   

Figura 4.35. Imagens do hipocampo do rato. Todas as imagens são das 

diferentes partes da região do "Dentate Gyrus" (DG). As imagens (C) e (D) 

diferem na luminosidade obtida do microscópio. 

A Figura 4.36, mostra algumas imagens capturadas do hipocampo humano, de 

tamanho 360 x 270, utilizando uma lente de aumento 40x. O objetivo destas imagens é 
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para realização dos testes de análise morfométrica e classificação quanto seus tipos (Ver 

ANEXO C). 

(A ) 

	

( B ) 

( C ( 9 ) 

Figura 4.36. Imagens da região do hipocampo humano. (A) Imagem da 

região CAl; (B) Imagem da região CA2; (C) Imagem da região CA3; (D) 

Imagem da região DG. 

A Figura 4.37, mostra algumas imagens capturadas do hipocampo humano, de 

tamanho 360 x 270, utilizando uma objetiva de aumento 100x. O objetivo destas 

imagens é destacar os tipos de neurônios para a realização dos testes de análise 

morfométrica. 
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Figura 4.37. Imagens das células do hipocampo humano. (A) em destaque o 

neurônio tipo `musgo'; (B) e (C) em destaque o neurônio tipo `piramidal'; 

(D) em destaque dois neurônios tipo `granular'; 

4.3.3 — Análise das imagens 

As análises das imagens da região hipocampal foram direcionadas para a 

obtenção das características morfométricas das células neuronais e estimar a densidade 

populacional dos diferentes tipos de neurônios em cada região. 

A Figura 4.38 mostra um diagrama de blocos expondo os procedimentos da 

análise. 
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Os procedimentos aplicados na análise morfométrica das células neuronais do 

hipocampo praticamente foram os mesmos desenvolvidos para a análise das células 

musculares, o mesmo acontecendo para as dificuldades e soluções para realizar as 

segmentações das imagens. Esses procedimentos estão descritos minuciosamente neste 

capítulo (Capítulo 4, tópicos 4.2.3.1 , 4.2.3.2 , 4.2.3.3 e 4.2.3.4). Apenas os 

procedimentos que diferenciaram quanto a análise das células musculares serão 

relatados. 

4.3.3.1 — Metodologia aplicada para análise da densidade dos neurônios 

Para efeito de calibração e veracidade dos resultados quantitativos obtidos do 

aplicativo desenvolvido, foi realizado alguns testes de contagem dos neurônios do 

hipocampo do rato, visando a extração da densidade populacional de neurônios nas 

regiões de interesse. Primeiramente os neurônios foram separados manualmente, e 

contados, pixel a pixel, utilizando-se como auxílio, os seguintes aplicativos comerciais: 

"PaintShop Pro" e - PhotoStyler- . Logo após, os resultados foram confrontados com os 

resultados obtidos pelo aplicativo desenvolvido neste projeto. As imagens e os 

resultados estão expostos nas Figuras 4.39, 4.40, 4.41 e 4.42. 

Todas as imagens foram segmentadas utilizando o processo ROI e as 

componentes em RGB. Manteve-se constante o processo de filtragem, sendo respeitada 

a seguinte seqüência para todas as imagens: erosão e dilatação e logo após filtro da 

mediana . Todos os filtros foram aplicados nas imagens binarizadas. 

Para a contagem dos neurônios, seguiu-se o seguinte critério: a cada núcleo 

observado, considera-se um neurônio. 
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Figura 4.38. Diagrama de blocos da análise de células do hipocampo 
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(PIXELS) 

(***) ÁREA MÉDIA ESTIMADA 

(APLICATIVO) 

(PIXELS) 

ERRO 

71 179 183 +1.68 % 

Figura 4.39. Resultados quantitativos apresentados da região hipocampal 

do rato. A região em análise foi a CAL 
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Figura 4.40. Resultados quantitativos apresentados da região hipocampal 

do rato. A região em análise foi a CA2. 
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Figura 4.41. Resultados quantitativos apresentados da região hipocampal 

do rato. A região em análise foi a CA3. 
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Figura 4.42. Resultados quantitativos apresentados da região hipocampal 

do rato. A região em análise foi a DG. 
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4.3.3.2 — Análise morfométrica 

A análise morfométrica consiste nos mesmos procedimentos utilizados para a 

extração das características das células musculares. A Figura 4.43 mostra alguns 

resultados para que o leitor observe. 

4.3.4 — Análise dos resultados 

O desejo do pesquisador em analisar as imagens do hipocampo era realizar 

somente a contagem dos neurônios e extrair a densidade populacional das células 

neuronais em cada região. Estes resultados foram obtidos com um pouco de esforço, 

mas o aprimoramento das técnicas de segmentação foi um fator muito positivo nos bons 

resultados apresentados. De acordo com o pesquisador, os erros apresentados foram 

bastante baixos, em vista de sua experiência laboratorial. 

Embora não descrito dentro do corpo deste capítulo, também foi desenvolvido 

algoritmos para realizar a classificação dos tipos de células neuronais em cada imagem, 

visto que, de acordo com as literaturas [DAM, 1979] e [BERTRAM et al, 1990] e como 

descrito no tópico 4.3.1 desta dissertação, esta estimativa é um fator relevante para a 

análise de epilepsia. Os algoritmos desenvolvidos foram a classificação utilizando o 

Classificador Bayseano e por Dendograma. 

Apenas o classificador por Dendograma foi utilizado, e embora esteja 

funcionando perfeitamente, mas como não foi incorporado no aplicativo, este será 

tratado separadamente no Anexo C. A não incorporação ao aplicativo é justificado 

porque os resultados do classificador não foram apresentados ao pesquisador, ficando 

incompleto essa aplicação. Mais detalhes, ver o referido ANEXO C. 
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Figura 4.43. Exemplos de análises individuais das células neuronais do hipocampo. (A), (B), 
(C) e (D) seqüência dos processos para análise de células granulares; (E), (F) ,(G) e (H) 
uma outra seqüência de análise de células piramidais. Em destaque a imagem (G) onde 
extraiu-se Os contornos de algumas célula 
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5. - CONCLUSÕES E SUSGESTÕES PARA DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 

Esta dissertação teve por objetivo principal o desenvolvimento de um aplicativo 

utilizando algoritmos de processamento de imagens e visão computacional. Apresentamos 

ainda três aplicações em imagens químicas e biológicas, para as quais o aplicativo foi 

desenvolvido, permitindo com que a escolha dos algoritmos e a interface gráfica fossem 

aperfeiçoados pelo uso dos pesquisadores. 

As três seções que se seguem apresentam respectivamente as conclusões, benefícios 

adquiridos pelo desenvolvimento desse trabalho e sugestões para futuros desenvolvimentos 

que poderão dar continuidade aos desenvolvimentos relacionados a esta dissertação. 

5.1 — Conclusões 

No capítulo 2 foi feita uma revisão dos principais conceitos abordados nesta 

dissertação. Um breve comentário sobre os tipos de imagens existentes, em destaque as 

imagens digitais, que foram utilizadas neste trabalho. Foram também abordados conceitos 

relevantes sobre visão, comparando alguns aspectos da visão biológica e visão 

computacional. A multidisciplinaridade integrante na visão computacional foi discutida, 

relacionando as particularidades de cada campo e seus relacionamentos com a própria visão 

computacional. Os campos discutidos foram: Processamento de Imagens, Reconhecimento 

de Padrões Visuais, Análise de Imagens, Computação Gráfica, Visualização, Inteligência 

Artificial e Psicologia da Visão. Foi discutido uma das maiores aplicações da visão 

computacional que são sistemas de inspeção visual. Uma breve definição de sistemas de 

inspeção visual e alguns exemplos de aplicações foram abordados. 

Os algoritmos e os tópicos a este relacionados foram discutidos também no capítulo 

2. Visando a organização os assuntos abordados foram subdivididos em: 

• Processamento de imagens: definição de vizinhança de pixels, codificação de 

contornos e algoritmos para processamento de imagens coloridas e binárias; 

• Segmentação: assuntos relacionados à segmentação foram discutidos, assim 

como algoritmos para desenvolver segmentação de imagens coloridas e binárias; 
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• Medidas estatísticas: extração de medidas como média aritmética, variância e 

covariância foram abordados; 

• Medidas morfométricas e geométricas: extração de medidas como área, 

perímetro, centro de massa e cálculo dos autovalores e autovetores foram 

discutidos; 

• Interfaces gráficas: conceitos importantes sobre desenvolvimento de interfaces 

gráficas e programação orientada a objetos foram discutidos; 

• Revisão de aplicativos: uma pesquisa de alguns aplicativos relacionados com 

inspeção visual foi realizada. Alguns aspectos relevantes de cada aplicativo 

foram colocados em tabelas para facilitar a comparação. 

No capítulo 3 foram descritos os detalhes do desenvolvimento do aplicativo. 

Detalhes do desenvolvimento da interface gráfica e as ferramentas básicas que as compõe 

foram abordados. Também foram discutidos as técnicas de desenvolvimento e testes 

realizados dos algoritmos desenvolvidos, dando ênfase em abordagens gráficas. Os 

exemplos são ricos em imagens extraídas do próprio aplicativo desenvolvido. Foram 

também abordados detalhes de instalação e os requisitos necessários para o funcionamento 

do aplicativo. 

No capítulo 4 foram apresentadas as três aplicações para as quais o aplicativo foi 

desenvolvido. Para cada uma delas, foram abordados descrições dos problemas, as imagens 

adquiridas, as análises realizadas pelo aplicativo e um breve comentário dos resultados. 

A imagens obtidas pela eletroforese em gel foram as que apresentaram as maiores 

dificuldades de análise. Devido o objeto em análise se posicionar de forma inclinada, a 

extração dos valores dos pixels não poderiam ser processados de forma horizontal, mas 

sim, perpendicular ao maior eixo longitudinal do objeto. Utilizando-se de alguns recursos 

matemáticos, desenvolveu-se algoritmos para calcular os dois eixos indicando o maior e o 

menor elongamento do objeto. Percorrendo paralelamente o eixo de menor elongamento, 

por ser perpendicular ao eixo de maior elongamento, os valores extraídos dos pixels 

apresentaram resultados corretos. Com  estes resultados foi possível desenhar a curva 

característica do objeto, resolvendo o problema do pesquisador do Laboratório da Química 
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da Universidade Federal de São Carlos. Outro problema encontrado foi a escolha da 

componente do sistema RGB ou HSI ideal para se realizar os cálculos. Como as imagens 

apresentavam cores diferentes, resultantes dos diferentes tipos de experimentos, se 

mantivéssemos padronizada uma das componentes de cor, escolhendo-a por realização de 

diversos testes, algumas curvas característica eram desenhadas de forma invertida. Embora 

estivessem corretas, visualmente, segundo o pesquisador, era viável que as curvas fossem 

desenhadas na mesma disposição para facilitar a comparação. Outro fator importante dessa 

análise era com que a curva característica apresentasse alguns detalhes relevantes. 

Utilizando-se uma mesma componente de cor para várias imagens diferentes, algumas 

curvas característica apresentavam-se adequadas, sendo que outras apresentavam-se quase 

horizontais, sem pontos relevantes. A princípio era da responsabilidade do pesquisador 

escolher a componente de cor ideal para cada imagem. Esse problema foi resolvido 

calculando a variância entre todas as componentes de cor. A que possuir a maior variância, 

automaticamente é selecionada para desenhar a curva característica. Com  os 

aprimoramentos do aplicativo, automatizando a maioria das operações de análise, criou-se 

uma "macro". De posse da imagem segmentada, após a macro ser acionada, todas as 

operações de análise são processadas em seqüência, de forma automática e otimizada. Com  

isso o aplicativo apresentou-se eficiente e simples quanto ao manuseio e os resultados 

foram satisfatórios. 

Quanto a análise das imagens musculares, a maior dificuldade apresentada foi 

segmentá-las, mas em se tratando de uma dificuldade em comum às três aplicações 

abordadas nesta dissertação, esse assunto será comentado depois. Com  os fatores de 

correção capturados e inseridos no aplicativo. a interface desenvolvida tornou-se o trabalho 

do pesquisador do Laboratório de Terapia Ocupacional da Federal de São Carlos mais fácil 

e eficiente. Os resultados da análise morfométrica das células e fibras musculares foram 

satisfatórios. 

Quanto a análise das imagens neuronais do hipocampo do rato e humano, as 

maiores dificuldades apresentadas foram a segmentação e a classificação dos dois 

principais tipos de neurônios em estudo: piramidais e granulares. Embora tenha 

desenvolvido dois tipos de classificadores, mais precisamente o -Bayseano" e o 

Hierárquico de "Clusters", o segundo apresentou resultados satisfatórios, assim como a 
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facilidade do uso e liberdade de escolha (de forma gráfica) da quantidade de classes a 

serem classificadas. Um fator importante no bom funcionamento da classificação das 

células neuronais foi a escolha das descrições: área e "Bending Energy". Em destaque a 

"Bending Energy", técnica desenvolvida no nosso grupo de pesquisa, essa descrição se 

apresentou como ótimo discriminante para o classificador. 

A maior dificuldade encontrada em todas as imagens das três aplicações foi 

segmentá-las. A escolha da técnica e o desenvolvimento de uma interface gráfica adequada 

para se realizar uma segmentação satisfatória e facilitada, foi conseguida depois de alguns 

aperfeiçoamentos, juntamente com os pesquisadores. Em se tratando de usuários com 

nenhum ou pouco conhecimento dos assuntos relacionados à processamento de imagens, 

não seria viável exigi-los a tomadas de decisões quanto aos melhores componentes de cores 

ou os valores adequados dos níveis de cinza. Para resolver esse problema, uma interface 

gráfica específica foi desenvolvida. Primeiramente o usuário constrói o gráfico do 

histograma somente das regiões de interesse, "passeando" com o cursor sobre cada uma 

delas. Caso seja necessário, de forma interativa, o usuário poderá refinar a segmentação, 

"clicando" com o "mouse" em determinadas regiões do gráfico do histograma. Essa 

facilidade é um dos principais objetivos das construções das interfaces gráficas, conhecido 

como: WYSIWYG ("What You See Is What You Get" , o que você vê é o que você tem) 

[MINASI, 1997]. Na maioria das imagens, para eliminar os resíduos da segmentação foram 

necessários aplicar os filtros de resíduos, ou a limpeza manual. Os filtros desenvolvidos e a 

ferramenta de limpeza manual se apresentaram suficientes em suas tarefas. 

Quanto ao desenvolvimento integral do aplicativo, algumas dificuldades foram 

encontradas. Primeiramente, todos os procedimentos que envolveram a programação, sejam 

as ferramentas simples, algoritmos matemáticos e os algoritmos de processamentos de 

imagens foram integralmente desenvolvidos pelo desenvolvedor deste projeto; o fator 

tempo foi relevante. Segundo, o objetivo principal era desenvolver um aplicativo para 

analisar as células neuronais do hipocampo. Ao longo do desenvolvimento do aplicativo, 

vários pesquisadores nos procuraram, demonstrando interesse no aplicativo para analisar 

suas imagens. Embora esse aspecto foi de grande satisfação para o desenvolvedor, o 
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aplicativo freqüentemente sofreu adaptações e atualizações, demandando tempo. Outra 

dificuldade encontrada, também relacionada com o tempo, foi a grande variedade de 

algoritmos existentes nas literaturas específicas, aumentando a dificuldade da escolha exata 

daquele que melhor se adaptaria para resolver determinado problema. Esse aspecto foi 

relevante, principalmente quanto a realização da segmentação. Ao realizar urna pesquisa 

dos algoritmos existentes para desenvolver a segmentação, encontrou-se diversas técnicas. 

Como o problema da segmentação. normalmente, se apresenta como um procedimento 

peculiar para uma determinada classe de imagens, houve dificuldade de encontrar a técnica 

adequada. O procedimento de segmentação usado em uma determinada imagem, nem 

sempre resultavam em resultados satisfatórios para uma outra imagem. Essa foi a maior 

dificuldade para o usuário em utilizar o aplicativo. Mas com a interface melhorada, esse 

problema foi reduzido. 

5.2 — Benefícios adquiridos pelo desenvolvedor deste projeto 

Foram, sem dúvidas, vários aspectos positivos, que podem ser classificados em dois 

grupos : 

• Técnicos : a incontestável experiência do Orientador deste projeto, colaborou 

com a formação do desenvolvedor deste trabalho em vários aspectos técnicos. 

Primeiramente, ao realizar diversas palestras e seminários para o grupo de 

pesquisa, experiências como falar em público, autonomia em saber estudar, 

criar, se organizar e preocupar-se com o tempo da apresentação foram 

conhecimentos relevantes adquiridos para sua carreira profissional. Segundo, o 

amplo conhecimento multidisciplinar conquistado por assistir a diversas 

palestras e seminários apresentadas para o grupo de pesquisa, proporcionando-

lhe uma visão ampla do relacionamento da visão computacional com outras 

áreas, principalmente com a visão biológica. Terceiro, as implementações dos 

algoritmos utilizando os aplicativos comerciais "MatLab" e "MathCad" e a 

linguagem Pascal orientada a objetos, utilizando o ambiente de programação 

Delphi, foram imprescindível para a sua formação profissional. Quarto, 

aprendeu a ter uma visão prática e aplicada da matemática. Essa visão foi 
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adquirida pelas explicações de forma simples e rica em exemplos gráficos e 

sempre com muita boa vontade, proporcionada pelo Orientador deste projeto. 

Quinto, não podia faltar, o aprendizado das diversas técnicas dos algoritmos que 

compõe a área Visão Computacional. Devido o constante incentivo em ler e 

estudar os livros e artigos, implementando as técnicas observadas, mesmo 

sabendo que não as utilizariam neste projeto, a conseqüência final foi um bom 

conhecimento na área Visão Computacional. 

• Pessoais: Foram diversos os benefícios pessoais adquiridos ao desenvolver este 

trabalho. Primeiro, dedicação e amor ao trabalho, sem medir esforços; Segundo, 

aprendeu a trabalhar em grupo. Devido as dificuldades apresentadas durante os 

estudos, apresentações dos seminários, desenvolvimento dos algoritmos deste 

projeto e outros aspectos, aprimorou-se a a facilidade de interação com outros 

pesquisadores; Terceiro, por receber conselhos do Orientador, aprendeu a 

organizar melhor o tempo, sempre priorizando as principais tarefas. Este 

trabalho é uma conseqüência deste aprendizado; Quarto, por observar o 

Orientador, aprendeu a valorizar seus alunos e sempre acreditar em cada um 

deles, motivando-os, mesmo tendo vários motivos competindo ao contrário; 

Quinto, por observar o Orientador, aprendeu a ser humilde, em quaisquer 

circunstâncias; 

Todas estas conclusões estão sendo praticadas na vida profissional do 

desenvolvedor. Dois trabalhos de pesquisas desenvolvidos junto à instituição na qual 

trabalha atualmente, receberam o prêmio de segundo e terceiro melhores trabalhos 

científicos desenvolvidos nessa instituição no ano de 1999. Os títulos dos trabalhos foram: 

"Inspeção Visual em Grãos de Café" e "Reconhecimento de Voz em Computadores 

Pessoais". 

Atualmente, está sendo desenvolvido um aplicativo para controle de qualidade de 

açúcares, com o título: "Sistema de Inspeção Visual para Controle de Qualidade em 

Açúcares" 

Todos esses trabalhos foram frutos dos conhecimentos adquiridos ao desenvolver 

esta dissertação de mestrado. 
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5.3 — Sugestões para desenvolvimentos futuros 

Considerando-se os resultados apresentados nesta monografia e as constantes 

necessidades apresentadas pelos pesquisadores, apresentamos a seguir algumas sugestões 

que poderão servir de base para novos trabalhos nessa área. 

Em comum para as três aplicações apresentadas neste trabalho, poderia ser 

implementado um banco de dados contendo as informações específicas de cada 

experimento. 

Para a análise das imagens obtidas pela eletroforese em gel, um banco de dados 

contendo as informações das massas molares padrões obtidas pela técnica Cromatografia 

por Permeação em Gel [MATSUSHIMA, 1997]. Através dessas informações, facilitaria o 

pesquisador compará-las com os resultados obtidos pela outra técnica que foi desenvolvida. 

Para as aplicações envolvendo as imagens musculares e do hipocampo, um banco de 

dados contendo as informações relacionadas a cada parte da estrutura biológica de onde as 

fatias estariam sendo retiradas. Informações quanto a posição espacial, quantidades de cada 

célula ou fibra, dados morfométricos, etc. De posse dessas informações, deixamos como 

sugestão o desenvolvimento de algoritmos eficientes de reconhecimentos de padrões, 

facilitando a localização espacial e rápidas comparações quantitativas de cada fatia em 

análise. 

Seria interessante também desenvolver recursos de visualização científica e visão 

estéreo para realizar reconstruções tridimensionais das partes biológicas em estudo. Isto 

facilitaria as interpretações e comparações visuais dos resultados obtidos pela análise. 

O desenvolvimento de outros algoritmos, principalmente para melhorar a 

segmentação, ou até automatizá-la seria bastante sugestivo para serem incorporados no 

aplicativo. 
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ANEXO A 

GLOSSÁRIO 

CCD 
	

: dispositivo de acoplamento de carga - sensor foto-sensitivo para 
imagem executado com tecnologia de integração em grande 
escala. 

COLORIMETRIA 	: estuda exatamente a cor no processo do estudo da fotometria; 

DESCRIÇÃO : pode ser dados pictóricos ( forma, quantidade, cores, textura, 
tamanho, etc) [ EKSTROM, 1984] ou dados não- pictóricos 
(abstratos) , como um conjunto de números, "string" de símbolos 
ou gráficos [PAVLIDIS, 1982] [MASCARENHAS, VELASCO, 
1989]; 

DIGITALIZADORES 	: são equipamentos especializados que convertem uma imagem 
analógica numa imagem digital. Essa nova imagem digital é 
dividida dentro de pequenos elementos de figura (pixels); 

FOTOMETRIA 

"FEATURES" 

: estuda os aspectos psicofísicos da energia radiante sem 
preocupação com a cor; 

: atributos ou características de um objeto que são considerados 
importantes na descrição e reconhecimento desse objeto em 
relação a outros objetos. Medidas topológicas, morfológicas e 
cores , geralmente são features bastante utilizadas [MIN et al., 
1995]; 

"LOOK-UP TABLES (LUT)" : memória digital de alta velocidade usada para transformar 
valores da entrada da imagem às saídas para limiarização e outros 
mapeamentos tais como a pseudo-cor, escalamento dos níveis de 
cinza, etc; 
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ANEXO B 

CORES 

Introdução 

As cores são percebidas quando os raios luminosos interagem com nosso sistema 

visual. Os raios luminosos são considerados fenômenos físicos e a percepção da cor em 

nosso sistema visual como fenômenos psicofisicos [LEVINE, 1985]. 

Esses dois fenômenos não são tão simples de abordar, e não é o objetivo 

principal nesse apêndice detalhá-los, mas apenas dar um apoio ao leitor dessa 

dissertação, para que se tenha uma idéia geral sobre um tópico tão abordado 

ultimamente em processamento de imagens, chamado cores, sendo que alguns desses 

processamentos foram utilizados nessa dissertação. 

Para se ter uma visão geral do que é cor, vamos observar o diagrama da figura 

Bl, que representa os processos de formação de cores, desde a cor no universo fisico até 

sua codificação nos aspectos computacionais. 

CORES NO 	1  I MATEMÁTICA DA 	 CODIFICAÇÃO E 
UNIVERSOS FÍSICO 	 COR 	 REPRESENTAÇÃO DE CORES 

Figura B.I. Formação das cores 

Cores no universo fisico 
De acordo com a teoria ondulatória da física, um raio luminoso é constituído de 

partículas, chamadas fotons [GOMES, VELHO, 1994], e os fotons em movimento 

determinam uma onda cuja intensidade em cada ponto é igual a probabilidade de se 

encontrar o foton nesse ponto. Quando os fotons encontram a retina são gerados 

impulsos elétricos que, conduzidos até o cérebro, são traduzidos em percepção de cor. 

Do ponto de vista perceptual, os diferentes comprimentos (espectros) de onda estão 

associados a diferentes cores. A Figura B2 mostra as cores associadas a determinadas 

faixas visíveis de comprimentos de ondas. 
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RAIOS RAIOSX ULTRA- VISÍVEL INFLAVERMELHO MICRO-ONDAS COMUNICAÇÕES 
GAMMA VIOLETA =IRÔNICAS 

VIOLETA AZUL 
	

VERDE AMARELO LARANJA VERMELHO 
400 nm 	 700 nm 

Figura B.2. Regiões do espectro eletromagnético. Em destaque a região do 
visível. 

Os comprimentos de onda entre 400nm e 700 nm podem ser percebidos pela 

visão humana. Essa percepção está relacionado com os diferentes comprimentos de 

onda representando diferentes cores. Na tabela B.1 mostra alguns espectros relacionados 

com algumas cores. 

Cor Faixa do espectro (comprimento de ondas) 
VIOLETA 400 - 450 nm 
AZUL 450  -  480 um 
VERDE 480  -  550 nm 

LARANJA 580  -  610 nm 
VERMELHO 610  -  700 nm 

Tabela B.1. Aproximação dos espectros para as seis cores principais. 

Modelo matemático de cor 

O modelo espacial do sinal de cor associa a cada comprimento de onda a medida 

da cor dada através de alguma das grandezas de energia radiante. Esse modelo espacial 

do sinal de cor é chamado usualmente em colorimetria (ver glossário) de distribuição 

espectral. Ver Figura B.3. 
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Figura B.3. Distribuição espectral do sinal de cor. 

O processo aditivo de formação de cor tem natureza vetorial : a soma de duas 

distribuições espectrais corresponde naturalmente à combinação aditiva de cores na 

natureza, onde a energia dos fotons correspondentes a cada uma das componentes de cor 

são adicionadas para se obter a cor final. 

Codificação e representação de cor 

O processo de representação de um sinal tem por objetivo buscar urna 

discretização do modelo contínuo do sinal( da forma da figura B.3). No caso específico 

da cor desejamos substituir de alguma forma o espaço espectral por um espaço de 

dimensão finita. Figura B.4. 

discretizar 	Ne+ 

 

  

Figura B.4. Discretização do sinal contínuo em um espaço de dimensão 
finita. 

De acordo com a teoria do físico Young [LEVINE, 1985] [GOMES, VELHO, 

1994] , o olho humano faz uma amostragem do espaço espectral em três faixas do 

espectro. sendo assim, o espaço de cor do olho humano é um espaço vetorial de 

dimensão 3. e as moléculas fotossensíveis do olho efetuam uma amostragem nas faixas 

Vermelha(Red), Verde(Green) e Azul(Blue) do espectro visível. 
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Do ponto de vista matemático, essas três cores representam as bases do espaço 

de cor do sistema físico. Cada cor da base é chamada de cor primária. Sendo assim, 

cada cor produzida pelo sistema pode ser obtida como uma combinação linear das cores 

primárias do sistema. 

Baseado na teoria de Young, é natural procurarmos uma representação 

tridimensional do espaço de cor cuja base de cores primárias é constituída por três cores 

nas faixas vermelha, verde e azul do espectro visível. Este sistema de representação foi 

adotado pela Comissão Internacional de Iluminação (CIE) em 1931. A representação 

do espaço de cor , normalmente conhecido como sólido de cor, é representado de forma 

gráfica, ou seja, por um mapa de cor. 

SISTEMAS DE REPRESENTAÇÃO DE CORES 

Existem diversas formas de representação de cores. As diferentes escolhas das 

bases primárias para definir um espaço de cor são necessárias, de forma a atender às 

diferentes necessidades de uso de cor em processos industriais e em particular, nos 

processos que envolvem a Visão Computacional e Computação Gráfica 

[CASTLEMAN, 1996] [GOMES, VELHO, 1994]. 

Na Visão Computacional, podemos destacar três conjuntos importantes de 

sistemas de cor : 

• Sistema Padrão : tem por objetivo estabelecer sistemas universais de cor que 

permitam a especificação de cor de uma forma independente do dispositivo 

ou determinada aplicação. São eles : CIE-RGB, CIE-XYZ, CMY, CIE-

Lab, CIE-Luv; 

• Sistemas dos dispositivos : sistemas de cor associados aos diversos 

dispositivos gráficos de entrada, processamento e saída de cor. São eles : 

RGB, mCMY, Y,R-Y,B-Y, BETACAM, YCbC„ YUV, YIQ; 



152 

• Sistemas de Interface : o objetivo é permitir uma fácil especificação da 

informação de cor por parte do usuário. São eles : HSV, HSL(ou HSI), 

MUNSELL, PANTONE. 

Embora exista a possibilidade de se fazer uma conversão de representação de um 

sistema para outro, esse processo. normalmente é complicado e laborioso. 

O objetivo desse apêndice é descrever apenas dois sistemas, apresentando o 

sólido de cor de cada um deles , assim como os processos de conversão entre os 

mesmos. Tais sistemas são RGB e HSI. 

A justificativa é devido a suas utilizações no projeto desenvolvido nesse 

mestrado. 

RGB 

O sistema RGB é espaço de cor de um monitor CRT. Esse espaço de cor possui 

uma base de cores primárias R (vermelho), G (verde) e B (azul) definidas pelo tipo de 

fósforo utilizado. Esses sistema é a maneira mais fácil de especificar de forma 

quantitativa as cores. 

O sólido de cor desse sistema é um subconjunto limitado do espaço gerado 

pelas primárias R,G e B. Os valores, geralmente, são normalizados para 1. O Sólido 

desse espaço é um cubo , conforme figura B5. 

"e areio 

cinza 	 o 

preto 

vermelho 

azul 
	

magenta 

Figura B.5. Sólido que representa as cores no sistema RGB e algumas 
cores como exemplo. 
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Esse sólido de cor é chamado de cubo RGB. A origem do cubo, (0,0,0) 

corresponde à cor preta, e o ponto de coordenadas (1,1,1) corresponde ao branco de 

intensidade máxima do monitor. 

HSI 

Esse sistema foi desenvolvido por Munsel e é mais utilizado pelos artistas 

[CASTLEMAN, 1996]. 

HSI (do inglês "hue", "saturation" e "intensity") é definido diretamente a partir 

de um sistema em RGB. Uma breve descrição de cada coordenada : 

• Hue (matiz): O comprimento de onda dominante de uma cor corresponde, do 

ponto de vista perceptual, ao que chamamos de tonalidade ou matiz (do inglês 

"hue") da cor e representa intuitivamente a cor propriamente dita (verde, 

amarelo, azul, etc); 

• Saturation (Saturação) : determinada a tonalidade de uma cor, podemos 

alterá-la através da mistura com a cor branca. Quanto menos branco a cor 

contém, mais saturada ela fica. Como exemplo, é a diferença entre o 

vermelho e o rosa, onde este último, é o vermelho acrescentado de cor branca. 

• Intensity (Intensidade) : é a intensidade perceptual de iluminação da cor. 

Geralmente é a responsável do brilho da cor. O brilho máximo de uma cor 

seria o branco e o brilho mínimo é o preto. 

O sólido que representa esse sistema é formado por dois cones retos congruentes 

de altura 1, cujas bases são coincidentes, como mostrado na Figura B.6. 

A intensidade varia de O a 1 ao longo de eixo comum aos dois cones. A 

tonalidade da cor é determinada pelos pontos no círculo do bordo das duas bases 

comuns aos cones. A saturação varia com a distância ao eixo do cone. 
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Figura B.6. Sólido que representa as cores no sistema HSI e algumas cores 
como exemplo. 

Transformação entre os sistemas RGB e HSI 

RGB para HSI 

A Tabela B.2 apresentam as fórmulas de conversão do sistema de cores em RGB 

para HSI [JAIN et al, 1995]. 
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(Hue) = cos -1  

 

2R — G — B 

 

, sendo que H = H — 360 , se B > G 

   

 

— G) 2  + (R — B)(G —B) 

 

S (Saturation) — 1 	
3 	

min(R,G,B) 
R+G+B 

(R+G+B)  
I (Intensity) — 

3 

R 	= 1  1 + 
Scos(H) 

 (Red) 
N/S 

 
cos(60° — II) 

G (Green) = NTSI — R — B 

B (Blue) — 	(1 S) 
N/3 

■ 
R (Red) — 	I S) 

N/3 

G(Green) =  1 1+ 
Scos(H -120° ) 

cos(180° — H) 

  

B (Blue) = -N/SI — R — G 

R (Red) = -N/SI — G — B 

G (Green) — 	 S) 
N/3 

1 
B (Blue) = 1 + 

Scos(H - 240° ) 

cos(300° — H) 

  

• P/ O° ..<_H<120°: 

• P / 120° H < 240° : 

• P / 240" < H < 360° : 
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Tabela B.2. Equações de conversão de cores em RGB para HSI. 

HSI para RGB 

A Tabela B.3 apresentam as fórmulas de conversão do sistema de cores em HSI 

para RGB [CASTLEMAN, 1996]. 

Tabela B.3. Equações de conversão de cores em HSI para RGB. 
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ANEXO C 

ANÁLISE HIERÁRQUICO DE "CLUSTERS" ("HIERARCHICAL CLUSTERING")  

Descrição do método 

De posse dos vetores das descrições que irão diferenciar os objetos em análise, 

esta técnica consiste em sucessivas uniões das aglomerações ("clusters") ou sucessivas 

divisões. O método que foi implementado consiste nas uniões das aglomerações mais 

similares. 

Método Aglomerativo ( "Agglomerative hierarchical methods") 

Este método inicia-se com um único objeto. Portanto, todos os objetos 

inicialmente são considerados como "clusters". As sucessivas uniões inicia-se com o 

agrupamento dos mais similares objetos formando outros novos "clusters" e assim por 

diante. O processo termina quando um único "clusters" é formado. 

O julgamento para investigar a similaridade dos objetos são os cálculos das 

distâncias das descrições dos objetos. As menores distâncias são entendidas com uma 

maior similaridade entre os objetos. Este julgamento é conhecido como "Single 

Linkage". Existem outros métodos de julgamento das similaridades. Caso o leitor queira 

sabe mais sobre os detalhes desses método classificador, ver a referência: [JOHNSON, 

WICHERN, 1995]. 

Os resultados dos "clusters" formados podem ser mostrado graficamente em 

formato de dendogramas ou diagrama em forma de árvore. Os galhos da árvore 

representam os "clusters". Os galhos formam nós conforme as fusões vão ocorrendo. 

Para que o leitor entenda melhor, no próximo tópico será mostrado uma aplicação 

prática desse método para classificar as células neuronais do hipocampo humano. 
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Aplicação do Método Aglomerativo por Hierarquia para classificar células 

neuronais 

As descrições extraídas dos neurônios para a realização da classificação foram: 

• Área; 

• Energia ("Bending Energy"). 

Para a realização dos testes, utilizou-se a imagem mostrada na Figura C.1. 

( ),1; 

nr= .r#.4114. 
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Figura C.1. Imagens do hipocampo humano. (A) imagem original; (B) 

imagem segmentada e binarizada. 

Através dessa imagem foram extraídos vários contornos externos dos neurônios 

para a obtenção dos valores das energias "Bending Energy". O desvio padrão utilizado 

para a extração da energia (ver referência [6] [CESAR, COSTA, 1995] para melhor 

entendimento) foi de DP = 8, onde apresentou melhores resultados. Os valores das 

energias das células granulares são apresentadas na Tabela C.1 e das células piramidais 

na Tabela C.2. As imagens da Figura C.2 mostram as células neuronais onde foram 

extraídas as descrições para o critério de classificação. 
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NÚMERO 1 2 3 4 

tr, 6 7 
DA CÉLULA 

(CLASSE A) 

VALOR DA 0,202 0,290 0,229 0,219 0,155 0,241 0,280 
ENERGIA 

VALOR DA 73 38 30 45 47 49 48 
ÁREA 

(PIXELS) 

Tabela C.1. Descrições das células granulares da imagem (A) da Figura C.2. 

NÚMERO 1 2 3 4 5 6 7 
DA CÉLULA 

(CLASSE B) 

VALOR DA 0,063 0,035 0,094 0,068 0,098 0,065 0,089 
ENERGIA 

VALOR DA 276 134 149 280 263 152 158 
ÁREA 

(PIXELS) 

Tabela C.2. Descrições das células piramidais da imagem (B) da Figura C.2. 

( A ) 	 B 

Figura C.2. Imagens contendo as células que serão classificadas. (A) as 

células granulares escolhidas ; (B) células piramidais escolhidas. 
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A Figura C.3 mostra o formulário de entrada das descrições desenvolvido 

em Delphi. Este formulário é temporário, sendo que as descrições deverão ser 

extraídas inseridas automaticamente no classificador. 

Energia 1 

Área 

Figura C.3 . Formulário desenvolvido para permitir as entradas das 

descrições (área e energia) para alimentar o classificador. 

A entrada das descrições são feitas em seqüência. Portanto as descrições 

das células granulares foram inseridas primeiro e logo após as descrições das 

células piramidais. Os valores utilizados foram das Tabelas C.1 e C.2. Para 

efeito de verificação das células classificadas, os números das mesmas são por 

ordem de cadastramento. Assim, as células granulares vão de 1 a 7(os próprios 

números da Tabela) , enquanto que as células piramidais vão de 8 à 14 (1 à 7 

transformada em 8 à 14, nessa seqüência), conforme a seqüência das Tabelas. 

O resultado da classificação está mostrado na Figura C.4. 

A imagem (A) da Figura C.4, mostra a classificação, logo após o usuário 

clicar com o "mouse" sobre o dendograma, escolhendo a classificação em 

apenas duas classes de células. A imagem (B) da Figura C.4 mostra a 

classificação, da mesma forma, o usuário escolhendo a classificação em três 

classes distintas. Os resultados aparecem no topo do formulários, sendo que os 

resultados foram os seguintes: 

(CLASSE A) Piramidais (12 + 8 + 11) 

(CLASSE B) Piramidais (9 + 14 + 10 + 13) + Granulares (1 + 3 + 2 + 4 +5 + 6 + 7) 

Tabela C.3. Tabela mostrando os resultados da classificação por escolha de 

duas classes distintas. 
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(CLASSE A) Piramidais ( 12 + 8 + 11 ) 

(CLASSE B) Piramidais ( 9 + 14 + 10 + 13 ) 

(CLASSE C) Granulares ( 1 + 3 + 2 + 4 +5 + 6 + 7 ) 

Tabela C.4. Tabela mostrando os resultados da classificação por escolha de 

três classes distintas. 

Da Tabela C.3, verificou-se que não houve uma classificação adequada. As 

células piramidais de números 9, 14, 10, 13 foram agrupadas juntamente como se 

pertencentes à classe das granulares. Da Tabela C.4, verificou-se que ao escolher três 

classes distintas, as células piramidais foram divididas em duas classes distintas, 

enquanto que as células granulares foram, corretamente, consideradas como uma única 

classe de células. 

O mesmo procedimento foi repetido, mas agora as descrições foram inseridas 

somente com os valores das energias das células neuronais. Os valores das áreas foram 

inseridas com valores zero (0) para todas as células. Da mesma forma, colocando um 

valor nulo para as energias, inseriu-se somente os valores das áreas. Os resultados 

destes dois experimentos estão apresentados na Figura C.S. 

A imagem (A) da Figura C.5, a classificação apresentou-se perfeita, mostrando 

que a energia foi um bom discriminador. O mesmo não aconteceu com a imagem (B), 

pois somente as descrições das áreas não são suficientes. Esse resultado é devido 

algumas diferenças entre as mesmas células da mesma classe apresentarem resultados 

bem próximos à algumas diferenças da outra classe. Tais valores confundiu o 

classificador, ocasionando erros absurdos. 
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