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RESUMO 

 

A segmentação de imagens tem por objetivo separar os objetos de interesse de 
determinado estudo em uma imagem. A segmentação da imagem deve parar quando os 
objetos procurados tiverem sido isolados. Por exemplo, na segmentação de uma imagem 
de transito, onde se deseja identificar as placas dos carros, é necessário segmentar a 
imagem separando todos os carros do restante da imagem, e ainda separar as placas dos 
carros para realizar o processo de identificação de cada placa. O processo de 
segmentação de imagens tem grande importância na análise e descrição de imagens, 
pois essa divisão, realizada na imagem, é responsável pelo sucesso de outras técnicas 
como detecção de pessoas e reconhecimento de faces. 

Atualmente, métodos de segmentação do campo de jogo em vídeos de futebol têm 
sido bastante explorados. O interesse em analisar e classificar eventos em vídeos, além 
das dificuldades atreladas às variações de clima e iluminação que se refletem na 
segmentação de campo, tem gerado grande interesse em desenvolver métodos que 
consigam realizar a segmentação mesmo com os problemas anteriormente citados. 

A segmentação do campo é o passo fundamental para a análise de diversos tipos de 
eventos em um vídeo de jogo de futebol, que podem ser detectados e classificados 
automaticamente, como gols, faltas e escanteios. Muitos métodos de segmentação de 
campo têm utilizado apenas as características das cores do gramado, porém as 
tonalidades dessas cores variam, evidenciando fraquezes desses métodos. 

O trabalho apresentado propõe um método de segmentação baseado em combinação 
de misturas gaussianas e rede neural, utilizando características de cores e também 
características de texturas da imagem. O referido método é composto pelas etapas de 
extração de características, agrupamento dos dados, segmentação, classificação e pós-
processamento. 

Como métricas de comparação de resultados são utilizadas curvas receiver operating 
characteristic (ROC) e taxas de verdadeiros e falsos positivos. Os resultados do modelo 
proposto são comparados a modelos gaussianos únicos, algoritmo k-Nearest Neighbor 
(k-NN) e ao algoritmo Fuzzy C-means (FCM), apresentando resultado de 94,25% de 
acerto para testes com diversas variações climáticas e de iluminação. O resultado foi 
superior aos outros algoritmos analisados. 
 
 
Palavras chaves: Segmentação. Textura. Redes neurais. Resilient propagation. 
Modelos de misturas gaussianas. 

 

 



 
 

 
    

 

 

ABSTRACT 

 

Image segmentation aims to separate the objects of interest of study in a particular 
image. The image segmentation should stop when the objects search have been isolated. 
For example, in an image segmentation of traffic, where it is desired to identify the 
license plates, it is necessary to segment the image separating all cars the rest of the 
image, and also to separate the plates of the cars to make the process of identification of 
each plate. The process of image segmentation is of great importance in the analysis and 
description of images, because this separation, applied on the image, is responsible for 
the success of other techniques such as pedestrian detection and face recognition, 
because for these detections and these recognitions is necessary before separate each 
part interest in the scene. 

Nowadays, field segmentation methods in soccer videos have been extensively 
explored. The interest in analyzing and classifying events in videos, besides the 
difficulties related to weather and illumination variations which reflect on field 
segmentation, have caused a strong interest in developing methods that are able to 
perform segmentation even when the problems stated before occur. 

Field segmentation is the fundamental step to analyze a diverse range of events in a 
soccer video, which may be detected and classified automatically, such as goals, fouls 
and corner kicks. Many field segmentation methods have used only field color 
characteristics, but the shades of colors may vary, showing the weaknesses of these 
methods. 

The present work proposes a segmentation method based on a combination of 
Gaussian mixtures models and Neural Network, using color and texture features of an 
image. The proposed method is composed by the following steps: feature extraction, 
data clustering, segmentation, classification and post-processing. 

ROC curves and false positive rates have been used as comparison method. The 
results of the reported model are compared to the ones of the unique Gaussian Mixture 
Models, k-nearest neighbor (k-NN) algorithm and the Fuzzy C-means (FCM) algorithm, 
presenting a result of 94,25% of precision for tests with diverse weather and 
illumination variations. The result was higher than the other algorithms analyzed. 
 
Keywords: Segmentation. Texture. Neural network. Resilient propagation. Gaussian 
Mixture Models 
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CAPÍTULO 1 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO  

 

Com o avanço tecnológico atual, a área de processamento de imagens tem sido uma 
grande aliada para a extração de informações em imagens. Muitas tarefas podem ser 
realizadas ou auxiliadas por técnicas de processamento e análise de imagens. Na área 
médica, diagnósticos podem ser elaborados com imagens de tomografias, doenças, 
como o câncer, podem ser diagnosticadas através da análise de imagens de raios-X 
baseadas em diferenças de texturas. Na área de Geoprocessamento, mapeamentos 
florestais têm sido feitos através de imagens obtidas de satélites, uma vez que o 
mapeamento manual de áreas imensas seria uma atividade que demandaria bastante 
tempo e envolvimento de muitas pessoas. 

O processamento de imagens envolve diferentes abordagens, como o 
aperfeiçoamento de imagens, com técnicas de restauração, suavização e realce, e 
segmentação de imagens, que geralmente demanda maior complexidade. 

Na cena de uma vegetação, conforme Figura 1, as árvores, objetos de estudo, 
precisam ser separadas das demais partes da cena, porém a segmentação é prejudicada 
pela baixa qualidade da imagem, quase não existe diferença entre as cores dos objetos. 
Logo, para segmentá-la, é necessário primeiramente realizar um pré-processamento, um 
realce ajustando o contraste da imagem é realizado, e a partir dessa nova imagem pode 
ser feito o processo de segmentação. 
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Figura 1. Imagem realçada utilizando técnica de contraste. Percebe-se claramente as diferentes cores do céu e das 
árvores. Esse processo melhora a segmentação das árvores (ANUSTUP; GÉRARD, 2009). 

A segmentação de imagens é muito utilizada como parte do processo para a 
compreensão e análise de imagens. Devido à sua ampla utilização, em quase todas as 
áreas relacionadas ao processamento de imagens, pesquisas sobre algoritmos e técnicas 
de segmentação têm sido realizadas há diversos anos (ZHEN; MENG, 2010). 
Atualmente, alguns métodos de segmentação de imagens, como segmentação por 
limiares em níveis de cinza, produzem bons resultados, porém quando existe 
complexidade na cena, tal como um objeto verde no meio de árvores, esse método pode 
gerar erros, pois o histograma dessa cena não consegue separar esses objetos pela 
similaridade da cor (YI-HUA et al, 2009). 

O processamento de imagens é uma área de pesquisa utilizada para realizar 
melhorias no visual de imagens, como também extrair características para outras 
análises, tais como identificação de pessoas. Os objetos de estudo de uma imagem são 
denominados primeiro plano, e geralmente correspondem a uma parte específica, 
enquanto o restante é o plano de fundo (JUN, 2010). Para estudar as regiões de interesse 
da imagem, é preciso separá-las, conforme mencionado acima. A segmentação de 
imagens é o processo que realiza essa tarefa, ou seja, divide a imagem separando as 
regiões de interesse das demais partes (YI-HUA et al, 2009). 

A precisão da segmentação é de fundamental importância, pois dela depende o 
sucesso de outras técnicas, como reconhecimento ou descrição de imagens (HONGZHI 
et al, 2008). Devido a isso, a área de segmentação de imagens tem sido desafiadora para 
pesquisadores, que buscam continuamente desenvolver novos métodos e técnicas de 
segmentação (PREETHA et al, 2012). 

A segmentação pode ocorrer de diversas maneiras. Com estratégias de segmentação 
por cores, baseando-se em métodos que utilizam limiarização de histogramas, métodos 
fuzzy, redes neurais artificiais (JUN, 2010). Segmentação por texturas, que se baseia em 
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características da superfície do objeto, como rugosidade e suavidade. Segmentação por 
crescimento de regiões, que separa a imagem em diversos grupos disjuntos, onde cada 
grupo possui inicialmente um pixel semente e os demais pixels da imagem devem ser 
agrupados ao grupo com maior semelhança de características com o pixel semente 
(PREETHA et al, 2012). Segmentação por limiarização, que utiliza limiares para 
separar as regiões da imagem. Esses tipos de segmentação podem ser visualizados nas 
Figura 2-Figura 5. 

 

Figura 2. Segmentação por cores. À esquerda as imagens originais, no centro, a segmentação por cores no espaço 
completo HSV e à direita a segmentação utilizando um subespaço de cores HSVrVgVb , espaço proposto em (SONG; 

CHENGCUI; WEI-BANG, 2012). 

 

 

Figura 3. Segmentação baseada em cores e texturas, que se refere a um padrão visual existente em uma superfície 
física, de onde pode-se extrair importantes informações sobre a sua natureza, tais como, rugosidade, suavidade, 

espessura (XIAOSONG; XINYUAN; HUI, 2010). Porém algumas falhas são detectadas, como a não segmentação da 
árvore ao fundo, que possui tom verde, e a segmentação do chão que possui textura diferente da árvore.  
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Figura 4. Segmentação por região de crescimento, 
método que separa a imagem em regiões disjuntas, 

separando cada pixel da imagem em uma dessas 
regiões. Imagem original à esquerda, imagem com 

crescimento das regiões à direita e imagem 
segmentada baixo (PREETHA et al, 2012). 

 

Figura 5. Segmentação por limiarização, método que 
separa os objetos da imagem baseado em um limiar 

(ANPING et al, 2010). 

 

 

A evolução da tecnologia dos computadores, nos dias atuais, devido à nova geração 
de processadores mais potentes e a maior quantidade de memória disponível,
permitindo ao usuário realizar trabalhos mais rapidamente e com maior quantidade de 
dados, permitiu também uma evolução no processamento de imagens. Devido a essa 
evolução, pesquisadores começaram a utilizar o atributo das cores no processamento. 
Para uso das cores, os métodos de segmentação, já bastante explorados como 
limiarização ou crescimento de regiões em tons de cinza, devem ser alterados e 
melhorados para que possam ser utilizados com as características de cores. Diversos 
métodos vêm sendo estudados especificamente para segmentação de imagens coloridas
(JUN, 2010)  

O uso de cores em processamento de imagens tem sua justificativa no alto poder de 
descrição para identificação de objetos numa cena (JUN, 2010). Alguns espaços de 
cores mais comumente utilizados são o vermelho, verde, azul, em inglês, red, green, 
blue (RGB); matiz, saturação e valor, em inglês, hue, saturation, value (HSV); YCbCr, 
Y é a componente de luminância e Cb e Cr são componentes que juntas definem a cor 
do pixel, e são chamadas de crominância. A luminância é uma característica que não 
influencia na cor do pixel, apenas ajusta o brilho. Ciano, magenta e amarelo, em inglês, 
cyan, magenta e yellow mais a cor preta (CMYK); matiz, saturação e intensidade, em 
inglês, hue, saturation, intensity (HSI). Cada um desses espaços possui características 
específicas. Nas subseções a seguir serão mostradas características importantes de 
alguns deles.  

Utilizando outras características presentes em imagens, a segmentação também faz 
uso da textura, que é descrita como um padrão visual existente em uma superfície física,
de onde importantes informações sobre a sua natureza, tais como, rugosidade, 
suavidade, espessura podem ser extraídas. Portanto, muitos estudos sobre a textura têm 
sido realizados, tanto para compreender sua complexidade como entender a efetiva
descrição em imagens. A segmentação de imagens por textura tem sido alvo de estudos
nas útimas três décadas. Para utilizá-la dividi-se a imagem em partes que contém 
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texturas homogêneas, estas texturas possuem um padrão uniforme que se repete por 
toda a superfície, ou seja, independente qual parte seja observada possui pequenos 
recortes que apresentam semelhanças (ZHI-KAI; PEI-WU; LING-YING, 2009; 
AHMAD et al, 2011; JIN; FUQING; PING, 2012). 

 

1.1 MOTIVAÇÃO 
 

O mundo esportivo tem ganhado muito destaque nos dias de hoje, principalmente em 
anos de copa do mundo de futebol ou eventos multiesportivos como as olimpíadas, no 
qual os esportes já populares recebem um maior destaque de toda a mídia e imprensa 
mundial. O futebol, um dos esportes mais populares, está em destaque não apenas no 
Brasil, mas em todo o mundo. Considerado paixão nacional, o futebol junta milhões de 
fãs em frente à televisão, assim como acontece em grandes campeonatos na Europa, 
Ásia e América do Sul.  

Os canais que realizam a transmissão dos jogos têm criado cada vez mais interações 
virtuais para análise dos jogos, tanto ao vivo quanto no pós-jogo. Essas interações são 
realizadas por softwares que adicionam, por exemplo, linhas de impedimento ao campo 
de jogo durante uma partida, ou criam campos virtuais para análises táticas e de jogadas. 

Os fãs de futebol desejam além de prestigiar o evento saber dados do jogo, do craque 
do seu time, do desempenho do time através de estatísticas. Para computar essas 
estatísticas, como maior posse de bola, maior frequência de ataque, passes certos e 
errados, chutes ao gol e impedimentos, de forma manual, seriam necessárias diversas 
pessoas e um alto custo de tempo e de dinheiro. Logo, a criação de métodos que 
extraiam, automaticamente de vídeos e imagens, dados para serem utilizados 
estatisticamente vem sendo abordada com grande intensidade. 

Atualmente, essas informações podem ser extraídas dos vídeos das câmeras 
instaladas fixamente nos estádios de futebol. Desta forma, tudo que está acontecendo 
em todos os setores do campo é gravado e os dados podem ser processados e repassados 
para um computador para que detectem a bola, os passes dos jogadores. Porém, esse 
tipo de abordagem necessita de marcações manuais específicas da bola, dos membros 
dos jogadores, que poderiam ser eliminadas com a automatização do processo de 
extração dos dados. 

Existem sistemas automáticos de detecção de bola, jogadores e cenas (YU; JOAN; 
BHAGAVATHY, 2007; YI-HUA, 2005), porém para todos esses sistemas, uma 
detecção prévia do gramado é de fundamental importância, pois sem ela não se 
consegue delimitar as linhas do campo e encontrar a área onde os jogadores e a bola 
estão. 

 Com base nas pesquisas (HO-SUB; YOUNG-LAE; YOUNG-KYU, 2002; AHMET; 
TEKALP, 2003), observa-se que diversos métodos de segmentação de gramado são 
utilizados, entretanto alguns fatores naturais geram efeitos indesejados nas imagens de 
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campo, ou seja, os campos não possuem apenas um tom da cor verde. Os gramados 
podem sofrer desgastes pelo uso frequente ou pela chuva, ou ainda ter áreas com 
iluminação bastante diferente, devido à posição de iluminação do sol ou dos refletores 
que geram áreas bastante iluminadas e sombra em outras partes do campo. Essas 
situações abordadas geram problemas aos detectores de campo, prejudicando as 
segmentações do gramado. Alguns desses problemas são mostrados nas Figura 6 e 
Figura 7. 

 

Figura 6. Jogo pela liga inglesa onde uma grande parte do gramado recebe intensa luz do sol. 

 

 

Figura 7. Jogo do campeonato pernambucano, onde o gramado apresenta grande desgaste. 
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1.2 OBJETIVOS 
 

Diante da grande importância da segmentação de campo e dos problemas 
apresentados anteriormente, tais como diferença de iluminação e desgaste de gramado, 
o objetivo deste trabalho é propor um método de segmentação invariante aos diferentes 
tipos de iluminação, retornando bons resultados independente do tipo e condição do 
gramado e da abundância ou escassez de luz. O método proposto realiza a combinação 
de modelos de misturas Gaussianas e a utilização de uma rede neural artificial como 
sistema decisor. Como objetivos principais do trabalho, podemos citar: 

• A realização de um estudo do estado da arte sobre as principais técnicas e 
características utilizadas para a segmentação do gramado, incluindo os 
espaços de cores e texturas. 

• Com base neste estudo, definir um modelo de segmentação fundamentado 
em modelos de misturas Gaussianas. 

• Implementar o modelo proposto e avaliá-lo comparando com outras técnicas 
amplamente utilizadas para segmentação de imagens, como k-Nearest 
Neighbors (k-NN) e Fuzzy C-Means (FCM). 

• Além disso, deseja-se contribuir com a geração de material sobre 
segmentação de imagens e campos, ajudando em estudos teóricos e práticos. 

 

1.3 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 
 

A organização do trabalho segue da seguinte maneira: o Capítulo 2 apresenta uma 
revisão do modelo de misturas Gaussianas e redes neurais artificiais, apresentando 
características e propriedades de cada modelo. O Capítulo 3 apresenta as técnicas e 
abordagens já existentes na literatura sobre a segmentação de campo. No Capítulo 4 
apresenta-se o modelo proposto neste trabalho, com a segmentação do campo baseada 
na combinação de modelos de misturas Gaussianas (gaussian mixture model - GMM) e 
uma rede neural artificial (RNA). No Capítulo 5 apresentam-se os experimentos 
realizados e seus resultados e a comparação entre os métodos aplicados para 
segmentação dos campos. No Capítulo 6 são apresentadas as conclusões e as sugestões 
para trabalhos futuros. 
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CAPÍTULO 2 

 

 

 

 

 

MODELO DE MISTURAS GAUSSIANAS E REDES NEURAIS 

 

2.1. MODELO DE MISTURAS GAUSSIANAS (GMM) 
 
GMM é um dos mais utilizados e populares modelos de agrupamento, pois possui 

uma matemática simples, fácil de implementar e o seu pequeno número de parâmetros é 
fácil de ser calculado utilizando o algoritmo EM (WEILING; LEI; MING, 2010; 
WENLONG; JOHNSTON; MENGJIE, 2013). É um método que descreve com precisão 
um agrupamento de amostras para um determinado espaço de características (CHUNG-
MING; MAO-HSIUNG; CHAUR-HEH, 2008). 

O GMM é uma soma de funções gaussianas, cada uma delas parametrizada por θi , 
que contém um vetor de média µ i , e uma matriz de covariância Ʃi. Cada uma dessas 
componentes de densidade gaussiana possui um peso, resultando numa soma ponderada 
(HUI; WU; NGUYEN, 2013; HOSSEIN-KHANI et al, 2011). A Equação (1) mostra a 
função ponderada das M componentes:  

���|�� = 		
����|
�, Ʃ���
���  (1) 

nos quais � é um vetor de características de dimensão D, os pesos das misturas são 
representados por wi , i = 1, 2, ..., M, e 	���|μ�, Ʃ��, i = 1, 2, ..., M, representam as 
densidades das componentes gaussianas. Cada uma dessas componentes é uma função 
gaussiana D-variada representada na Equação (2) (WEILING; LEI; MING, 2010). 

���|μ�	, Σ�	� = 	 1
�2���� |Σ�|� �� exp	 �−12 �� −	 ��!Σ"��� −  ��# (2) 

µ i representa o vetor de médias e a matriz de covariância é representado por Ʃi. Os pesos 

das misturas devem obedecer ao seguinte critério: ∑ 
� = 1.����  
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Como observado acima um modelo de misturas gaussianas é parametrizado pelos 
vetores de média, matriz de covariância e os pesos das misturas de cada uma das 
componentes. Em conjunto esses parâmetros são representados com a seguinte notação, 
conforme Equação (3). 

� = {
�, μ�, Ʃ�}  no qual i = 1, 2, ..., M (3) 

Para o modelo de misturas representado pela notação da Equação (3), algumas 
variações sobre os parâmetros podem ser realizadas dependendo do tipo de problema 
que se deseja solucionar. Uma possível mudança é a variação sobre a matriz de 
covariância, Ʃ�, que pode ser utilizada em sua forma completa, possuindo todos os seus 
elementos ou apenas os elementos da diagonal. Outro parâmetro do GMM é a 
quantidade de componentes gaussianas. As componentes podem compartilhar a mesma 
matriz de covariância. A configuração do modelo deve basear-se na quantidade de 
dados disponíveis para a estimativa dos parâmetros e como o modelo será utilizado 
(DOUGLAS; THOMAS; ROBERT, 2000; DEMPSTER; LAIRD; RUBIN, 1977). 

O treinamento do GMM define um modelo que represente o objeto desejado. O 
treinamento deve estimar os parâmetros para os modelos λ mostrados na Equação (3). 
Para realizar o treinamento deve-se maximizar a verossimilhança dos dados de 
treinamento. Sendo ( = 	 {��, ��, … , �*}, tem-se que:  

�∗ 	= ,-�.,�	� ��(|�) 
 

�((|�) = 	/�(�0|�)*
0��

 

(4) 

 

Para tal proposta, a realização do treinamento foi feita utilizando o algoritmo 
Expectation-Maximization (EM) descrito na seção seguinte. 

 

2.1.1 Expectation-Maximization (EM) 
 

O Expectation-Maximization (YANG et al, 2005) é uma abordagem utilizada para 
determinar os parâmetros do GMM para um dado conjunto de padrões (YIMING; 
XIANGYU; CHAN, 2003). É um algoritmo iterativo que atualiza o valor dos 
parâmetros do GMM a cada iteração, tornando-o cada vez mais correlacionado ao 
conjunto de observações. Partindo-se de um modelo incial λ0 e denominando o novo 
modelo λn+1 deve-se seguir a regra da Equação (5): 

��(|�12�� ≥ �	�(|�1� (5) 
  

sendo X o conjunto de observações e λn+1o estado do modelo posterior a λn. 
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O algoritmo EM é composto por duas etapas. A primeira, denominada Expectation, é 
a etapa onde se calcula a verossimilhança entre o modelo atual e os dados de 
treinamento. Essa verossimilhança deve ser calculada para cada um dos vetores de 
treinamento xt do conjunto de treinamento X, de acordo com a Equação (6): 

Pr�6|�0	, �� = 	 
����0| �	, Σ��∑ 
7���0| 7	, Σ7��7��  (6) 

 

na qual i = 1, 2,..., M , representa todas as componentes gaussinas do modelo. 

A segunda etapa, denominada Maximization, é responsável por atualizar os 
parâmetros do GMM. Essa etapa modifica o modelo atual para que possua uma maior 
correlação com os dados que o modelo anterior, ou seja, que os dados de treinamento e 
o modelo tenham maior semelhança. O novo modelo é estimado a partir do anterior 
seguindo as Equações (7) - (9): 


8� =	 19	Pr	�6|�0	, ��*
0�� 	 (7) 

 

 ̅� =	∑ Pr	�6|�0	, ���0*0��∑ Pr	�6|�0	, ��*0��  (8) 

 

Σ;� =	∑ Pr�6|�0 	, �� ��0 −	 ̅����0 −	 ̅��!*0�� ∑ Pr�6|�0 	, ��*0��  
(9) 

 

 

2.1.2 Inicialização e condição de parada 
 

É necessário que exista um modelo inicial para que seja possível a estimação de um 
novo modelo. Na iteração 0, para inicializar o λ0, existem duas possíveis alternativas: 

• A inicialização por agrupamento: as médias deverão ser inicializadas selecionando 
o centro de cada grupo, e a quantidade de grupos deve ser igual à quantidade de 
componentes Gaussianas do modelo. Os pesos são inicializados uniformemente. 
Para inicializar a matriz de covariância, deve-se calcular a variância entre o centro 
de cada um dos grupos e os dados. 

• Inicialização aleatória: nesta forma os pesos são inicializados uniformemente, 
assim como na anterior. Para as médias utiliza-se o conjunto de treinamento, 
escolhendo-se vetores de características aleatórios para realizar a inicialização. A 
matriz identidade é utilizada para inicializar a matriz de covariância. 

 
O algoritmo EM busca alcançar um máximo local, utilizando dois critérios de 

parada. Ele irá parar se alcançar o número máximo de iterações ou se a diferença 
relativa entre o modelo atual e anterior for menor que um determinado limiar. Isso 
indica que o algoritmo encontrou os melhores parâmetros para o modelo e não 
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continuará a ser executado. Para calcular essa diferença é utilizado o log da 
verossimilhança, conforme Equação (10) abaixo: 

 <=� �>(?�̅@ − log ��(|�)log �((|�) < 	E (10) 

 

2.2. REDE NEURAL ARTIFICIAL (RNA) 
 

Uma característica muito importante das redes neurais é sua habilidade de 
aprendizagem e adaptação. Em virtude disso, a rede consegue generalizar seu 
funcionamento para entradas desconhecidas e lidar com situações indefinidas e 
imprecisão de dados.  

 
 

2.2.1 Algoritmo de treinamento 
 

O treinamento das redes neurais pode ser classificado como supervisionado ou não-
supervisionado. O treinamento supervisionado tem como característica o conhecimento 
prévio da resposta que se deseja que a rede forneça como saída. Além dos dados de 
entrada é fornecida também a saída desejada. Com esses dados, o treinamento é 
realizado de forma que a rede ajuste seus pesos a fim de minimizar a diferença entre a 
sua resposta e a resposta desejada. Para a aplicação apresentada neste projeto é utilizado 
um treinamento supervisionado para a rede 

O mais conhecido algoritmo de treinamento supervisionado é o backpropagation 
(BRAGA; PONCE; LUDERMIR, 2000). Porém o backpropagation, mesmo em 
treinamentos simples, como o treinamento de uma MLP que resolva o problema do 
XOR (OU-EXCLUSIVO), pode exigir que os padrões de treino sejam passados à rede 
centenas de vezes, deixando assim o treinamento lento. Uma alternativa para solucionar 
esse problema pode ser obtida utilizando o algoritmo resilient propagation (RProp). 

O treinamento do Rprop (PRASAD; SINGH; LAL, 2013) é representado na Equação 
(11). Esse algoritmo elimina a influência negativa do valor da derivada no ajuste dos 
pesos, pois utiliza apenas o sinal e não o valor para o ajuste. O sinal indica o ajuste dos 
pesos, e o tamanho do ajuste é indicado pelo valor de atualização ∆G�0  conforme Equação 

(12)  

∆
G� =
HI
J
IK −∆G� 	, LM	 NON
G� > 0

+∆G� 	, LM	 NON
G� < 	0
0	, S,L=	S=TU-á-6=

W (11) 
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∆G�(U) =
HI
J
IKX2∆G�(U − 1), LM	 NO(U − 1)N
G� NO(U)N
G� > 0
X"∆G�(U − 1), LM	 NO(U − 1)N
G� NO(U)N
G� < 0

∆G�(U − 1), S,L=	S=TU-á-6=
	W (12) 

na qual	0	 < 	X" 	< 	1	 < 	 X2. 

Se a derivada parcial do erro em relação ao peso wij possuir o mesmo sinal do obtido 
na iteração anterior, o valor de atualização aumenta segundo um fator X2, caso 
contrário, diminui segundo um fator X". 
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CAPÍTULO 3 

 

 

 

 

 

SEGMENTAÇÃO DE CAMPO 

 

Atualmente os vídeos de futebol têm sido bastante analisados (SOUSA JÚNIOR; 
ARAÚJO; MENOTTI, 2010; NUÑEZ; FACON; SOUZA, 2008). Os trabalhos 
realizados nessa área têm como objetivo descrever e analisar os principais eventos que 
ocorrem em um vídeo de futebol. Porém para o sucesso destes trabalhos, uma primeira 
análise é de fundamental importância, a segmentação do campo de jogo. Este deve ser o 
primeiro passo a ser solucionado, pois é no espaço do campo onde todos os eventos 
acontecem. 

A segmentação do campo é um grande desafio a ser resolvido. Os campos podem 
sofrer diversos tipos de influências climáticas e de iluminação (NUÑEZ; FACON; 
SOUZA, 2008), ter sua grama cortada de forma que possua tons de cores 
significativamente diferentes, partes claras e escuras ou até mesmo possuir mais de um 
tipo de grama. Essas diferenças, que dificultam a segmentação, têm sido verificadas em 
diversos trabalhos (NGOC; YOSHITAKA, 2012; HOSSEIN-KHANI et al, 2011) que 
utilizam a segmentação de campo como parte dos seus processos de detecção de cena, 
replay, e bola. 

Neste capítulo serão apresentadas as principais características utilizadas e os métodos 
que estão sendo estudados e desenvolvidos para segmentação de campos de futebol, 
buscando a melhor detecção. 

 

3.1 SISTEMAS DE CORES 
 
A luz branca, ou a luz natural proveniente do sol, pode ser decomposta em várias 

outras cores ao incidir em um prisma, por exemplo. O espectro de luz que emerge do 
prisma é uma faixa que varia continuamente da cor violeta à cor vermelha.  
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Tendo isso em vista, leva a definição de sistema, modelo ou ainda espaço de cores, a 
abstração de um modelo matemático para representar de maneira simples as cores 
presentes no espectro de luz. Geralmente esse modelo é tridimensional, cada dimensão 
representando uma componente, e a cor final é resultante da combinação de cada 
componente (GONZALES; WOODS, 2001). 

3.1.1 Sistema RGB 
 

Esse modelo é baseado num sistema de coordenadas cartesianas. O subespaço é 
mostrado na Figura 8 e representado por um cubo. Cada canto é representado por um 
valor RGB. A origem é a cor preta e o branco é representado no ponto mais distante do 
preto, ou seja, da origem. A escala de cinza segue do preto ao branco através da linha 
que une estes pontos. As cores são representadas por pontos no interior do cubo, e são 
definidas por vetores a partir da origem (GONZALES; WOODS, 2001). 

 

 

Figura 8. Cubo do sistema RGB. Na figura à esquerda, os pontos ao longo da diagonal tem valores de cinza partindo 
do preto ao branco no ponto (1,1,1). Na figura à direita, uma representação colorida (GONZALES; WOODS, 2001). 

 

Uma imagem representada pelo modelo RGB é composta por três imagens 
individuais, cada uma representando uma cor primária. Ao serem lançadas em um 
monitor RGB, essas três componentes são combinadas, produzindo a imagem 
resultante. Essa combinação é demonstrada na Figura 9. 
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Figura 9. Junção dos canais RGB para formação da imagem colorida através do monitor (GONZALES; WOODS, 
2001). 

3.1.2 Sistema HSI 
 

O sistema RGB geralmente é eficiente para uso em hardware, porém não é adequado 
para descrever cores em termos práticos para a interpretação humana. O sistema visual 
humano não enxerga os objetos analisando qual o percentual de cada uma das cores 
primárias neles existentes, tampouco pensa numa cor em função de outras três 
combinadas entre si. 

Três características geralmente utilizadas para distinguir uma cor de outra são a 
matiz, saturação e luminosidade (KONG; PENG, 2010). A matiz descreve a cor pura, 
associada ao comprimento de onda dominante numa mistura de ondas de luz, e 
representa a cor dominante como é percebida por um observador . Por exemplo, ao 
chamar um objeto de azul ou verde, faz-se referência à sua matiz. A saturação faz 
referência à pureza, ou seja, a quantidade de luz branca misturada à matiz. A 
luminosidade passa a noção acromática de intensidade e isso faz dela uma característica 
chave para descrever a sensação de cor. A matiz e a saturação são juntas chamadas de 
cromaticidade, logo uma cor pode ser definida por sua cromaticidade e luminosidade. 

Para o modelo de cores criado pela Commission Internationale de l'Eclairage (CIE), 
as cores são formadas por 3 cores primárias, e as quantidades dessas cores que 
representam uma cor no seu modelo são chamadas de coeficientes tricromáticos 
(GONZALES; WOODS, 2001). Representados nas equações (13), (14) e (15). 

� = 	 (( + Y + Z 

 

(13) 
 

[ = 	 Y( + Y + Z 

 
(14) 

\ = 	 Z( + Y + Z 
(15) 

 

Vermelho 

Verde 

Azul 

Monitor 
colorido 
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Nas quais X, Y e Z representam as cores primárias e x + y + z = 1 

 
3.1.3 Sistema HSV 
 

O sistema HSV possui como parâmetros a matiz, em inglês hue (H), a saturação, em 
inglês saturation (S) e a luminância, em inglês value (V). Sua representação gráfica 
deriva do cubo RGB e é representada por uma pirâmide (CHING-HUNG; HUANG-
SEN; TSAI-MING, 2011). Na base dessa pirâmide estão as cores primárias, vermelho, 
verde e azul, em inglês, red, green, blue (RGB) e combinação delas, conhecidas como 
ciano, magenta e amarelo, em inglês, cyan, magenta e yellow (CMY). A Figura 10 
mostra a representação do modelo e as variações dos parâmetros. 

As matizes podem ser medidas na parte superior da pirâmide, a saturação é medida 
ao longo do eixo horizontal e a luminância ao longo do eixo vertical, que passa pelo 
centro da pirâmide. Na base da pirâmide o ângulo entre os vértices varia de 60°, 
iniciando no vermelho em 0°, passando pelo amarelo em 60° e assim por diante. A 
saturação varia no intervalo [0,1], correspondendo à razão entre a pureza de uma matiz e 
a sua pureza máxima, quando S = 1, para S = 0 pode se observar a escala de cinza. A 
luminância varia no intervalo [0,1], onde 0 representa o preto e 1, na base da pirâmide, 
representa as intensidades máxima das cores. 

 

Figura 10. À esquerda, a pirâmide 3D hexagonal derivado do cubo RGB, com a variação da matiz no sentido 
antihorário. À direita, a variação da saturação e da luminância (CHING-HUNG; HUANG-SEN; TSAI-MING, 2011). 

 
3.1.4 Sistema YCbCr 
 

O modelo YCbCr é muito utilizado em vídeos digitais. Neste sistema a luminância é 
representada pela componente Y, enquanto as componentes Cb e Cr compõem a 
informação de cor. Um valor padrão de referência é definido e comparado ao azul e ao 
vermelho, a diferença entre esse valor referência e o azul é representada pela 
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componente Cb e a diferença entre o valor de referência e o vermelho pelo Cr (LIANG; 
JUN; BO, 2013). 

Uma simples matriz pode representar a conversão entre os sistemas YCbCr e RGB, 
como verificada abaixo na Equação (16): 

] Ŷ_^-` = 	 ]
0.299−0.1690.5 		 	0.587		−0.331−0.419			

0.1140.5−0.081` ]
hij` (16) 

 

3.2 TEXTURAS 
 

Apesar da textura ser um conceito subjetivo e não existir uma definição precisa, 
refere-se a ela como um padrão visual existente em uma superfície física, de onde se 
pode extrair importantes informações sobre a sua natureza, tais como, rugosidade, 
suavidade, espessura. As texturas são classificadas em dois tipos diferentes, artificiais 
ou naturais. As texturas artificiais são compostas por símbolos, geralmente pontos e 
segmentos de retas, podem ser criadas pelo homem, através de pinturas ou esculturas, 
por exemplo, ou podem também ser sintetizadas por computação gráfica. As naturais 
são as encontradas em imagens naturais e possuem características que se repetem 
parcialmente através de seus pixels. Mostra-se na Figura 11 um exemplo dos dois tipos.  

Geralmente para fazer a descrição de texturas utilizando-se imagens, são utilizadas 
três abordagens, a espectral, estrutural e a estatística. A abordagem espectral baseia-se 
no espectro de Fourier, e são utilizadas em imagens na busca de uma detecção de 
periodicidade global. Na abordagem estrutural é utilizada a primitiva da textura, que é a 
estrutura geométrica básica que compõe a textura, e deve possuir tamanho suficiente 
para ser descrita e segmentada de forma individual (FILHO, 2012).  A abordagem 
estatística faz a descrição da textura com base em suas características, e a determina 
como, suave, áspera ou granular. Para isso usa-se matriz de co-ocorrência de níveis de 
cinza, funcões de autocorrelação, momentos de histograma. Neste trabalho utilizaremos 
a abordagem estatística com descrição da textura através da matriz de co-ocorrência de 
níveis de cinza.  

 

Figura 11. Alguns exemplos de textura, à esquerda percebem-se algumas texturas artificiais, como a textura de uma 
parede e à direita uma textura natural representada por parte de um gramado (XIAOSONG; XINYUAN; HUI, 2010; 

ZHI-KAI et al, 2010). 
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3.2.1 Abordagem Estatística 
 

A abordagem estatística, conforme descrita anteriormente, tem como objetivo 
descrever uma textura através de características físicas como suavidade, rugosidade ou 
granularidade. Neste projeto serão descritas algumas dessas características e para isso o 
método escolhido de descrição foi a matriz de co-ocorrência de níveis de cinza. 

A co-ocorrência de níveis de cinza, proposta por Haralick (AHMAD et al, 2011), 
relaciona um nível de cinza de um pixel referência a outros níveis, referentes aos demais 
pixels, e dessa relação extrai-se medidas estatísticas, tais como homogeneidade, 
correlação e contraste. 

A matriz de co-ocorrência da imagem é uma representação da relação entre os pixels 
que compõem a imagem. Para toda a imagem, dada uma distância e uma direção, o 
objetivo é contar o número de combinações existentes entre os possíveis valores de 
níveis de cinza. A partir dessa matriz, pode-se extrair diversas informações de textura. 

A matriz de co-ocorrência (quadrada de tamanho k × k, onde k é o número de tons de 
cinza) é o resultado da análise entre pares de pixels da imagem. Deve-se escolher um 
pixel como referência e analisá-lo com um vizinho. Esse vizinho é determinado por uma 
distância d, maior ou igual a 1, e por uma direção θ, que pode ser horizontal, vertical ou 
diagonal. Para formar a matriz de co-ocorrência deve-se realizar esse processo para cada 
um dos pixels da imagem. 

Para cada elemento da matriz de co-ocorrência ,�,G, corresponde uma combinação 

existente na imagem entre o nível de cinza de referência i e o nível de cinza vizinho j 
baseado no operador P(d,θ) (TAHIR et al, 2004). Como exemplo, para a geração de 
uma matriz baseada numa imagem com dois tons de cinza, usaremos a distância 1 e a 
direção diagonal, ou seja, o operador P(1,3π/4), conforme mostrado na Figura 12. 

 

Figura 12. Operador P(d,θ) e uma matriz 6x5. 

A matriz resultante será: k = 	 l			10			00			10 		m (17) 

 

Na matriz de co-ocorrência resultante A, o elemento ,n,n representa a quantidade de 

vezes que os elementos com nível de cinza 0 aparece na imagem a uma distância de 1 
pixel de outro elemento de nível também 0 na direção diagonal (3π/4). Desse exemplo 
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percebe-se que o tamanho da matriz depende da quantidade de níveis de cinza, logo 
quanto mais níveis de cinza existir na imagem maior e mais complexa será a matriz. 

As informações sobre as texturas não são extraídas diretamente da matriz A, e sim de 
operações realizadas a partir dela. Como a matriz de co-ocorrência não fornece os dados 
sobre a textura, é necessário extrair dela os dados estatísticos que se deseja obter. De 
acordo com Haralick, existem 14 características que podem ser extraídas dessa matriz 
(HARALICK; SHANMUGAM; DINSTEIN; ITS’HAK, 1973). Algumas dessas 
características serão mostradas na Tabela 1. 

Para executar os cálculos das características de Haralick, a matriz de co-ocorrência 
deve ser normalizada. Isso pode ser feito dividindo-se cada elemento de A pelo número 
de pares de pontos na imagem que satisfaçam P(d,θ), mostrado na Equação (18). 

^�6, o� = 	 ,�,G∑ ,�,G�,G  (18) 

C(i,j) representa a matriz de co-ocorrência normalizada. 

Tabela 1. Características de Haralick. 

Característica Descrição Fórmula Matemática 

Probabilidade Máxima 
Indica a direção d,θ mais 
importante da textura a 

ser examinada 
.,��,G��6, o� 

Entropia 

Mede a informação 
contida em p, muitos 

valores nulos 
representam pouca 

informação 

		��6, o�<=�	��6, o�G�  

Momentos de diferenças 
de ordem k 

Distorção da imagem, 
este descritor apresenta 
valores pequenos se p 

tiver maiores valores na 
diagonal principal 

		�6 − o�7��6, o�G�  

Momento inverso de 
diferenças de ordem k 

Inverso do contraste, este 
descritor apresenta 

valores maiores se p 
tiver pequenos valores 
na diagonal principal 

 ∑ ∑ ��6, o�G��6 − o�7  

Variância inversa Inversa de contraste 		 ��6, o��6 − o�� , 6 ≠ oG�  

 
Contraste 

 
Retorna uma medida do 

contraste entre as 
intensidades de pixels 

vizinhos. A comparação 
é realizada em todos os 

pixels da imagem. 
Para uma imagem 

 
 
 		|�6 − o�|7�1�6, o�G�  
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constante ( mesmo tom 
de cinza em toda a 

extensão), o contraste é 
0(zero). 

Variância 
Contraste da imagem, 

(Momento de ordem 2). 
		�6 − o����6, o�G�  

Correlação 

Retorna uma medida de 
quão correlacionado está 

um pixel com o seu 
vizinho. A comparação é 

realizada em todos os 
pixels da imagem. 
Faixa de valores 

possíveis:  -1 a 1. A 
correlação é 1 para uma 

imagem totalmente 
correlacionada ou -1 

para uma imagem 
completamente 

descorrelacionada. 

 
 
 ∑ ∑ �6 −	 ��>o −	 G@��6, o�G� �q�qG�  

 
Na qual σ representa o 

desvio padrão e µ as médias 

Homogeneidade 

Retorna um valor que 
representa a proximidade 

da distribuição dos 
elementos em relação à 

diagonal da matriz de co-
ocorrência dos tons de 

cinza 

	 ��6, o�1 +	 |6 − o|�,G  

 

 

3.3 ALGORITMOS PARA SEGMENTAÇÃO DE CAMPO  
 

Devido à grande importância da segmentação de campo em trabalhos como 
(HOSSEIN-KHANI et al, 2011; NGOC; YOSHITAKA, 2012), alguns autores 
(KARAMI-SORKHECHAGHAEI, 2012; WENLONG; JOHNSTON; MENGJIE, 2013) 
[40] têm se dedicado especialmente a encontrar métodos e algoritmos de segmentação 
que consigam manipular todas essas variações de características apresentadas pelos 
campos. A maioria desses trabalhos tem realizado a segmentação utilizando duas 
abordagens principais, baseadas em histogramas, e modelos de misturas Gaussianas.  

 
3.3.1 Modelos de segmentação utilizando GMM 
 

GMM é um dos mais utilizados e populares modelos de agrupamento, pois possui 
uma matemática simples, fácil de implementar e o seu pequeno número de parâmetros é 
fácil de ser calculado utilizando o algoritmo EM (WEILING; LEI; MING, 2010; 
WENLONG; JOHNSTON; MENGJIE, 2013). GMM é um método que descreve com 
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precisão um agrupamento de amostras para um determinado espaço de características 
(CHUNG-MING; MAO-HSIUNG; CHAUR-HEH, 2008). 

Porém o GMM não leva em consideração a vizinhança entre os pixels, está é uma 
das suas principais deficiências no processo de segmentação, pois desta forma a 
segmentação realizada torna-se muito sensível aos ruídos e mudanças de iluminação 
(NGUYEN; WU. 2013).  

Yi-Hua e Zhang propõem no seu trabalho (YI-HUA, 2005), um método de 
classificação de cenas de uma partida de futebol, baseado nas características 
apresentadas na cena, utilizando o algoritmo support vector machine (SVMs). Para 
classificar a cena, é preciso primeiro realizar a segmentação do campo, feita utilizando o 
GMM (DOUGLAS; THOMAS; ROBERT, 2000). Para utilizar o GMM na 
segmentação, treina-se o modelo com as características de cores dos pixels. Para a 
realização desse treinamento é selecionada uma média de valores do espaço de cores 
(HSV) de diferentes regiões do gramado. Para que o treinamento não seja enviesado ou 
limitado para uma determinada região do gramado, um grande número de pixels de 
grama de diferentes frames é selecionado para o treinamento do modelo GMM. Para 
esse modelo, a probabilidade do vetor de características X dado um pixel de grama para 
um modelo Mg é definido na Equação (19) : 

r>(?st@ = 		 X�u��;  � , q��7
�  (19) 

na qual k é o número de misturas do modelo Mg, ηi é o coeficiente de mistura, µ i e σi são 
a média e a variância de cada uma das gaussianas. Escolhido o número de misturas k, o 
algoritmo Expectation-Maximization (EM) (JIANPING et al, 2004) é aplicado para a 
estimativa dos parâmetros. 

No estágio de detecção do campo, cada pixel é passado ao modelo GMM 
anteriormente treinado. A saída refere-se à probabilidade de um pixel ser grama. Essa 
probabilidade de saída é comparada a um limiar, o que determina se o pixel é, de fato, 
grama ou não. As imagens abaixo mostram alguns exemplos de respostas de testes. A 
Figura 13 mostra alguns resultados da segmentação do campo, que está representada nas 
imagens pela cor branca. 

 

Figura 13. Resultados da segmentação do gramado obtida em diversos ângulos (YI-HUA, 2005). As três primeiras 
imagens a parte do campo está segmentada na cor branca e na última imagem é mostrada uma imagem apenas da 

torcida, logo com nenhuma segmentação de campo. 
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O modelo de misturas Gaussianas utilizado por Yi-Hua, em sua proposta para a 
detecção do campo, tem como objetivo utilizar um algoritmo robusto às variações de 
cores do gramado, devido às variações de iluminação e às variações climáticas. 

Devido à sensilidade aos ruídos e às variações na iluminação, a segmentação de 
campo, utilizando modelos de misturas gaussianas, pode ter resultados prejudicados. 
Alguns autores têm proposto métodos auxiliares (YANG et al, 2005; VIET; 
WENXIAN; JIANFEI, 2010), que proporcionem melhores segmentações, invariantes 
aos ruídos e à variação na iluminação dos gramados. 

 

3.3.1.1 Segmentação de campo com modelos GMM adaptados 
 

Um algoritmo de segmentação de campo baseado no modelo de misturas Gaussianas 
(SHUQIANG et al, 2004) é proposto por Liu (YANG et al, 2005). Liu propõe um 
modelo de misturas Gaussianas adaptativo, que é treinado e vai se adequando às 
diversas características de cores apresentadas em diferentes gramados. Para o 
treinamento do modelo adaptativo ele propôs utilizar a principal característica que se 
encontra nos vídeos, a cor dominante do campo de jogo. O sistema de cores utilizado 
para treinar o algoritmo foi CbCr, pois quando analisado o histograma para uma grande 
região da imagem, esse histogama apresenta uma região de cluster distinta, que 
representa o campo. 

Através da análise do histograma, pode-se observar que apenas algumas regiões 
possuem valores diferentes de zero, e existem alguns picos, que geralmente são 
equivalentes a cor da grama. Com base no histograma, determinam-se as regiões que 
correspondem ao campo de jogo, ou seja, ao gramado, seguindo o procedimento abaixo: 

1. Determina-se primeiramente o pico P’ do histograma. 
2. Encontra-se uma região conectada em torno de P’, considerando apenas bins com 

valores maiores que T*Value(P’), onde T é uma taxa escolhida 
experimentalmente e Value(P’) é o valor do pico . Achado esses valores, somam-
se os bins conectados, definindo como soma(1) e então subtrai dela a região 
conectada. 

3. Seguindo o raciocínio do procedimento em 1 e 2, encontra-se o pico principal P’’ 
no restante do histograma e somam-se os bins conectados ao redor, definindo 
essa soma como soma(2). 

4. É retornada a região conectada no histograma que tiver a maior soma entre 
soma(1) e soma(2). 

A segunda parte do modelo segue com a utilização do GMM adaptativo por 
Expectation-Maximization (EM) incremental. Esse modelo é escolhido para definir o 
modelo de cor do campo baseado em duas razões. Primeiro, o modelo é utilizado para 
resolver os problemas das diferenças de tonalidade que existem nas cores dos gramados, 
quando iluminado de maneira não uniforme ou quando há desgaste natural da grama. 
Segundo, o modelo GMM é um excelente modelo para descrever as densidades de 
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probabilidade com picos múltiplos, visto que consegue estimar e segmentar o espaço de 
campo, mesmo que este possua características distintas. 

O modelo GMM G corresponde a uma mistura de múltiplas funções gaussianas i�, i�,...,i7, como a descrição abaixo nas Equações (20), (21) e (22): 

i =		��i�7
���  (20) 

G��X;	θ�� = 	 1�2π�{ �⁄ |Ʃ�|� �⁄ 	M"���}"	~����Ʃ�����}"	~�� (21) 

  ∑ ��7���  = 1 (22) 
 

Cada uma dessas componentes i� tem paramêtros μ� e Ʃ� que são respectivamente o 
vetor de média e a matriz de covariância e são representados por E�. Desta forma o 
conjunto {��, E�} possui parâmetros desconhecidos, porém pertence ao espaço de 
parâmetros. É preciso estimar esses parâmetros, isso é feito utilizando o algoritmo 
Expectation-Maximization (EM). Inicialmente os dados de treinamento podem não 
representar todo o espaço de características, que é necessário para um modelo completo 
e correto. Logo, o sistema precisa atualizar de forma continua o GMM até que ele esteja 
adaptado às novas situações, ou seja, que o sistema esteja adaptado a todas as mudanças 
de cores que apareçam nos gramados. Esse treinamento deve ocorrer de forma 
incremental, pois as características extraídas do início de um vídeo de jogo podem não 
ser representativas para um momento no final do vídeo, assim o treinamento 
incremental vai poder adaptar o modelo às novas situações no decorrer de todo o vídeo. 
Por essa razão, utiliza-se o EM incremental para fazer a atualização do modelo. 

A utilização de modelos de segmentação por limiarizações apresentam diversos 
problemas. Viet (VIET; WENXIAN; JIANFEI, 2010) identifica alguns desses 
problemas e propõe uma segmentação que utilize informações, tanto da cor dos pixels 
como informações homográficas. As informações homográficas relacionam as 
coordenadas que o pixel possui na câmera com a sua posição no campo. A informação 
de cor é utilizada para estimar a região do campo de jogo. Após a detecção dessa região, 
as informações homográficas são utilizadas para obter um melhor resultado de 
separação entre campo e não-campo.  

A estimativa do campo segue três passos. Primeiro, a região de cor dominante é 
detectada e os pixels pertencentes a essa região dominante servem de entrada para o 
treinamento do GMM. No segundo, o modelo GMM classifica o pixel em campo ou 
não-campo. Nessa etapa de estimação do GMM, o modelo analisa os pixels e os 
classifica em grupos correspondentes, porém o resultado da segmentação do campo, 
muitas vezes contém diversos fragmentos, que não representam grama, devido aos 
ruídos e erros de classificação. O último passo é realizado com objetivo de fazer o 
refinamento da etapa de segmentação por cores, eliminando esses fragmentos ou ruídos 
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gerados pela classificação do GMM, encontrando assim, um resultado com maior 
precisão. Essas etapas serão detalhadas a seguir. 

Na primeira etapa, a detecção da região de cor dominante, o histograma da cor da 
imagem é utilizado para analisar estatisticamente as informações dos pixels. O sistema 
de cor escolhido é o YCbCr, baseado em testes observou-se menor sensibilidade aos 
ruídos em comparação a outros sistemas, tais como RGB e HSV A região de cor 
dominante é determinada pelo histograma da imagem, como os bins conectados que 
possuem um grande número de pixels. A Figura 14 mostra o resultado desse processo.  

 

 

Figura 14. Resultado da etapa 1 de segmentação do campo, encontrando a região de cor dominante (VIET; 
WENXIAN; JIANFEI, 2010). 

 

Na segunda etapa, a estimação do modelo GMM, um modelo adaptativo GMM 
(YANG et al, 2005) é utilizado para filtrar esses pixels selecionados dentro dos bins em 
grupos com cores correlacionadas. O primeiro frame é utilizado para inicializar os 
parâmetros do Expectation-Maximization (EM), e os frames subsequentes são utilizados 
na versão de maximização do EM, fazendo a atualização do modelo. 

Para o exemplo mostrado, foram utilizadas três componentes gaussianas para o 
modelo. Duas gaussianas representam campo e a outra representa não-campo dentro da 
região do campo. Essa configuração foi escolhida com objetivo de distinguir 
corretamente o campo, tratando os problemas de variação do padrão da grama.  

A Figura 15 ilustra o resultado desta etapa. O modelo gaussiano utilizado possui três 
componentes gaussianas. Na primeira componente, deseja-se selecionar as regiões 
claras da grama, na segunda componente as regiões escuras da grama e a terceira 
componente a região que não é grama. 
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Figura 15. Componentes gaussianas do modelo. Componente 1, componente 2  
e componente 3, respectivamente (SHUQIANG et al, 2004). 

 

A terceira etapa, a etapa de refinamento, deve melhorar o resultado proporcionado 
pela etapa anterior, ou seja, pequenas regiões isoladas que representam ruídos tanto 
dentro como fora da área de campo devem ser eliminadas. As pequenas regiões 
isoladas, consideradas ruídos, são aquelas que possuem ao seu redor poucos pixels com 
a mesma segmentação. A eliminação desses ruídos é feita da seguinte maneira:  

1. Para a imagem binária de saída, resultante da estimação do GMM, deve-se 
encontrar as componentes conectadas dos pixels de campo e dos pixels não-
campo. 

2. Para cada uma das componentes conectadas campo, verifica-se seu tamanho, 
se a componente for menor que um limiar, definido experimentalmente, todos 
os pixels da componente devem ser alterados para pixels não-campo. 

3. Da mesma forma das componentes conectadas campo, analisa-se as 
componentes conectadas não-campo. Para cada componente, se tiver tamanho 
menor que um limiar, definido experimentalmente, todos os seus pixels 
devem ser classificados como pixels de campo. 

O resultado é mostrado na Figura 16. 

 

 

Figura 16. Resultado final da segmentação após a etapa de refinamento (VIET; WENXIAN; JIANFEI, 2010). 

 

Observa-se na imagem acima que a resposta da estimativa do GMM é refinada, ou 
seja, a segmentação feita na etapa dois é melhorada através da remoção de ruídos. É 
visualizado que os ruídos próximos aos jogadores são removidos. 

 

3.3.2 Modelos de segmentação utilizando histogramas 
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O amplo uso de histogramas, em processamento e segmentação de imagens, deve-se 
principalmente a capacidade que eles possuem em representar de forma compacta, 
grandes quantidades de dados. Em muitos casos, é possível obter propriedades globais 
desses dados analisando o histograma (DELON et al, 2007). Uma correta segmentação 
de imagens, através da determinação de limiares, pode ser realizada utilizando 
histogramas, quando estes apresentam vários picos, e cada um deles representam uma 
parte da imagem. Porém, a separação de grande quantidade de dados em um intervalo, 
nem sempre é fácil de ser realizada, o que gera problemas na determinação de limiares. 

Técnicas, que utilizam limiares de segmentação, conseguem distinguir de maneira 
eficaz objetos e fundo de imagens, através de análise de tons de cinza (HONG; 
JIULUN, 2009), por isso são populares e utilizadas em diversas aplicações de 
segmentação. Porém, para imagens coloridas, os histogramas não conseguem separar 
cores diferentes em bins diferentes. Um único bin pode conter diferentes cores, e ao 
determinar limiares, a segmentação é feita de maneira errada. Além da junção de cores 
diferentes a escolha de limiares para os três canais de cores não é um processo trivial 
(KAI-KUANG; JUNXIAN, 2002). 

Como parte de um projeto para detecção de replays e eventos interessantes em uma 
partida de futebol, como gols e faltas (ELDIB et al, 2009), é proposto um método de 
segmentação baseado em histogramas. Para realizar a segmentação, define-se intervalos 
para cada um dos canais de cores, R, G e B, e a partir dos intervalos forma-se a imagem 
binarizada, que representa a segmentação do campo. Os intervalos escolhidos são 
mostrados na Equação (23), e a segmentação do campo na Figura 17. 

�� =	� 1:			 0 < h < 15094 < i < 2550 < j < 100	0:		S,L=	S=TU-,-6=
W (23) 

�� representa a imagem binária resultante. 

 

Figura 17. Resultados finais das segmentações dos campos. Observam-se problemas como a não detecção do campo 
em regiões mais escuras (ELDIB et al, 2009). 

 

Como citado em (KAI-KUANG; JUNXIAN, 2002), selecionar limiares de 
segmentação para três canais de cores é uma tarefa bastante difícil. Por isso, percebe-se 
erros de segmentação dos campos da Figura 17, visto que uma única regra de limiares 
não consegue identificar todos os diferentes tons de verde do gramado. 
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Outro trabalho, que utiliza histogramas como técnica de segmentação de campo, é 
proposto por Yoon (HO-SUB; YOUNG-LAE; YOUNG-KYU, 2002). Observando que 
a área do campo ocupa geralmente a maior parte de uma imagem, e que possui cor 
dominante verde, ele propõe as seguintes regras: IG(x,y) > IR(x,y) e IG(x,y) > IB(x,y) para 
detectar a região de fundo. Os picos dos histogramas Rpico , Gpico e Bpico representam as 
informações de cor do campo, supondo que a cor verde é a cor dominante. O método de 
extração pelo histograma é mostrado como segue na Equação (24) 

j��, [� = 	
HI
IJ
II
K
0:																		

����, [� > ����, [�����, [� > ����, [�?����, [� − h����? < 	h0?����, [� − i����? < 	i0?����, [� − j����? < 	j0i��, [� < 	i0�255,																													S,L=	S=TU-á-6=
W (24) 

na qual B(x,y) é a imagem de saída binarizada e IR , IG , IB corresponde aos valores R,G e 
B do pixel e Rt , Gt e Bt são os valores dos limiares R,G e B.  

São definidos valores de limiares, 10, 15, 10. Estes valores de limiares, pré-
definidos, são diversas vezes alterados, porque existem mudanças na iluminação de 
cada frame. Portanto, esses limiares devem ser controlados de acordo com a variação 
dos picos dos histogramas. O G(x,y) é o nível de cinza e Gth é o limiar de G(x,y). As 
condições dos itens 3 ao 5 da Equação (24) são avaliadas verificando a cor de fundo e as 
condições dos itens 1 e 2 são analisadas como a cor dominante verde. A condição do 
item 6 é utilizada para fazer a diferença entre as linhas e o fundo, usando as informações 
de cinza. As linhas do campo devem ter valor mais alto de nível de cinza do que as 
áreas do campo, com valor de Gth = 150. A Figura 18 mostra o resultado da 
segmentação do campo, preservando as linhas e os jogadores. 

 

Figura 18. Resultado da segmentação do campo, o campo é segmentado e são preservados os jogadores e as 
linhas (HO-SUB; YOUNG-LAE; YOUNG-KYU, 2002). 

 

O trabalho proposto por Júnior e Araújo (SOUSA JÚNIOR; ARAÚJO; MENOTTI, 
2010) tem como objetivo identificar eventos gerais, tais como, detecção de bola e 
rastreamento de jogadores, que acontecem em um vídeo de futebol. Para identificação 
desses eventos, a segmentação do campo é um passo fundamental. Para realizar a 
segmentação, foi abordada uma proposta baseada em picos de histogramas do espaço de 
cor RGB. A imagem binarizada I(x,y) é calculada de acordo com a Equação (25): 
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���, [� = 	
HII
J
IIK
1 ∶ 	 ?����, [� −	h����? < 	h0�							?����, [� −	i����? < 	i0�							?����, [� −	j����? < 	j0�����, [� > 	 ����, [�����, [� > 	 ����, [�	0 ∶ 																		S,L=	S=TU-á-6=

W (25) 

nos quais ����, [�, ����, [�	M	����, [�	representam os valores dos pixels RGB e os picos 
são representados por h������, [�, i������, [�	e	j������, [� e o limiar de cada canal é 

representado por h0�, i0� e j0�. Devido à presença dos jogadores em campo, muitos 
ruídos podem ser gerados na segmentação. Para remoção desses ruídos, que causam 
erros na segmentação, é aplicada uma máscara P(x,y) conforme Equação (26), que 
detecta os jogadores causadores dos ruídos e os elimina. . 

r��, [� = 	 �1	LM	��, [� 	∈ S,.�=	M	j��, [� = 00																																S,L=	S=TU-á-6= W (26) 

 

Essa abordagem é bastante simples e fácil de ser implementada, porém a utilização 
de um limiar fixo gera problemas para imagens com grandes diferenças de iluminação, 
como áreas do campo que recebem uma grande iluminação do sol ou áreas que estão 
com sombras, ou gramados desgastados. Logo a simplicidade do método escolhido 
compromete a corretude da segmentação, gerando erros na detecção de outros eventos. 

 
3.3.2.1 Segmentação de campo com modelos de histogramas adaptados 
 

O trabalho apresentado por Yu Huang (YU; JOAN; BHAGAVATHY, 2007) tem 
como objetivo detectar jogadores e a bola em um jogo de futebol. Para a detecção dos 
jogadores são utilizadas informações de forma, ou seja, verifica-se a forma dos 
jogadores na cena. A bola é extraída através da separação do primeiro plano da imagem 
e o plano de fundo. Para separar essas regiões é treinado um algoritmo de segmentação. 
Observando que simples limiares não são capazes de segmentar o campo, devido às 
variações de clima e iluminação, Huang propõe um algoritmo de segmentação de campo 
baseado numa técnica de aprendizado de histograma (JONES; REHG, 1999), utilizado 
em segmentação de pele. Nesta técnica, modelos de cores são aprendidos, conforme 
detalhamento a seguir, para os pixels que representam campo e para os que representam 
não-campo. O treinamento é realizado com dados de vídeos de futebol. O modelo 
refere-se a um histograma de cor RGB com N bins para cada canal no sistema de cores 
(RGB). 

O treinamento acontece da seguinte forma: os pixels são marcados num conjunto de 
vídeos, como campo e não-campo, de forma manual. De acordo com o vetor de cor 
RGB, cada pixel marcado como campo é colocado em um bin RGB apropriado, no 
histograma que representa valores de campo. O mesmo processo deve ser feito com os 
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pixels marcados como não-campo. A contagem dos histogramas é convertida em uma 
distribuição de probabilidade discreta, como segue abaixo na Equação (27). 

r�-�_|S,.�=� = 	��-�_�9� ,							r�-�_|T,=^,.�=� = 	T�-�_�91  (27) 

na qual f(rgb) é a contagem dos pixels no bin do histograma RGB de campo, n(rgb) é a 
contagem dos pixels no bin do histograma RGB de não-campo, Tf  e Tn são as contagem 
totais dos histogramas de campo e não-campo respectivamente. 

Um classificador de pixels de campo é obtido utilizando a razão da taxa de 
verossimilhança, Equação (28). Um valor RGB é determinado como campo se:  

r�-�_|S,.�=�r�-�_|T,=^,.�=� 	≥ 	E (28) 

na qual θ ≥ 0 é um limiar e pode ser ajustado baseado na taxa de detecções corretas e 
falsos positivos.  

O número de bins por canal N, e o valor do limiar θ, podem ser escolhidos baseando-
se na curva ROC do sistema. A curva ROC, mostrada na Figura 19, mostra a relação 
entre as detecções corretas e as falsas do gramado em função do limiar θ escolhido. A 
curva é produzida com um conjunto teste de vídeos de futebol. 

 

Figura 19. Curva ROC da segmentação de campo (YU; JOAN; BHAGAVATHY, 2007). 

Para garantir uma melhor segmentação, ele utiliza ainda uma operação morfológica 
de abertura depois da detecção dos pixels de campo, para retirar os falsos positivos. 
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Com o método proposto ele conseguiu separar áreas claras e escuras presentes no 
gramado conforme mostrada na Figura 20. 

 

 

Figura 20. Frame original à esquerda e detecção dos pixels de campo à direita. As parte que não representam o 
gramado estão marcadas como branco (YU; JOAN; BHAGAVATHY, 2007). 

  

Um classificar de eventos em vídeos esportivos é proposto no trabalho de Ekin 
(AHMET; TEKALP, 2003). As cenas são classificadas de acordo com a quantidade de 
campo que possuem, podendo ser cenas de longo alcance, quando grande parte do 
campo pode ser visualizada, cenas de médio alcance, quando apenas uma parte do 
campo é visualizada, ou cenas de close-up, quando geralmente mostra-se apenas um 
jogador específico. Para realizar a classificação da cena, Ekin utiliza uma característica 
que a representa significativamente, a cor dominante do campo. As características da 
cor dominante, no espaço de cores selecionado, o HSI, devem ser inicialmente descritas 
para o sistema e se necessário o sistema será atualizado automaticamente para se 
adaptar às variações que possam ser causadas pela mudança no clima ou na iluminação. 

A cor dominante é descrita pela média dos valores de cada componente de cor, 
calculada em torno do seu respectivo pico de histograma. O sistema constrói 
histogramas do primeiro ou de mais quadros, e encontra o índice do pico, ipico , para 
cada um deles. Um intervalo sobre cada pico de histograma é definido. Os limites do 
intervalo (imin , imax) corresponde aos índices mais próximos do índice de pico, que 
possuem menos pixels do que o valor do limiar, que é calculado como 20% do pico do 
histograma. E finalmente, a cor média no intervalo detectado é calculada para cada 
componente. 

Os pixels de campo de cada frame são detectados encontrando a distância de cada 
pixel para a cor média. O sistema de cores utilizado é o HSI. Nesse espaço, a 
acromaticidade deve ser tratada com cuidado, se as médias da saturação e da intensidade 
tiverem seus resultados na região acromática, apenas a distância da intensidade é 
computada para pixels acromáticos, conforme a Equação (29). Caso contrário, serão 
utilizadas as Equações (29), (30) e (31) para os pixels cromáticos em cada quadro. 

���o� = 	 ?�G −	����1? (29) 

��������o� = 	��G�+	����1� − 	2�G����1 cos E (30) 
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�����1�������o� = 	���� +	��������  (31) 

 
nas quais, S e I são a saturação e a intensidade respectivamente. j é jth pixel e θ é a 
diferença mínima absoluta entre os valores das matizes, limitado pelo intervalo [0,π]. A 
região de campo é definida como aqueles pixels que possuem dcylindrical < Tcolor , onde 
Tcolor é determinado automaticamente dos primeiros quadros. 

O trabalho apresentado em (KARAMI-SORKHECHAGHAEI, 2012) propõe 
construir um método que segmente o campo, solucionando o problema da variação da 
tonalidade da cor dominante do campo enfrentado pelo algoritmo de Yoon (HO-SUB; 
YOUNG-LAE; YOUNG-KYU, 2002). Baseado nas condições de iluminação e clima 
deseja-se encontrar um limiar, de forma automática, e mais preciso para qualquer 
condição. 

 

 

Figura 21. Histogramas das componentes de cores e de nível de cinza. (a) Imagem original. (b) Componente 
vermelha. (c) Componente verde. (d) Componente azul. (e) Nível de cinza (KARAMI-SORKHECHAGHAEI, 2012). 

No eixo x dos histogramas 

 

Observando o histograma da Figura 21, verifica-se que a distribuição da cor da 
grama não é simétrica com relação aos valores dos picos. Neste caso, selecionar um 
valor de pico não é um critério adequado para encontrar o intervalo desejado. Similar ao 
sistema proposto em (EKIN; TEKALP; MEHROTRA, 2003) é selecionado um valor 
médio de cor na vizinhança do pico em cada uma das componentes (A = {R, G B}), 
conforme Equação (32): 

Á���� =	∑ 6.  �6�¡���¢£.¡�¤¥�¦§�∑  �6�¡���¢£.¡�¤¥�¦§�  (32) 



46 
 

    

na qual Apico se refere ao valor de pico, H(i) é o valor do índice ilimiar do histograma de 
cor e α é uma constante que indica quais índices devem ser selecionados em relação à 
contagem dos pixels. O valor de limiar foi proposto utilizando as seguintes Equações 
(33). 

k0 = LU�>�¤��, [�@	, �,-,	��, [� ∈ 	 ¤>�¤�(, Y�@ ≥ 	¨. k���� i©0 =	i©���� + 	ª. LU��i©��, [�� (33) 

na qual β é uma constante e std(.) é o desvio padrão de Ápico. 

Essas constantes α e β não necessitam ser mudadas para diferentes vídeos de futebol. 
Na Figura 22 observa-se a diferença entre o algoritmo de Yoon e o algoritmo proposto, 
percebendo-se que linhas e jogadores são preservados. 

 

Figura 22. Algoritmo de Yoon na imagem à esquerda e o resultado da segmentação com a melhoria proposta à direita 
(KARAMI-SORKHECHAGHAEI, 2012). 

 

3.4 ANÁLISE E PROBLEMAS DAS TÉCNICAS 
 

Analisando a literatura e os métodos de segmentação de campos de futebol que têm 
sido propostos, observa-se que a segmentação do campo ainda apresenta problemas 
quando o mesmo não se encontra uniforme, seja por desgaste natural ou pela diferença 
de iluminação. Além disso, a maior parte das técnicas apresentadas realiza a 
segmentação do campo baseada em poucas características, limitadas a um tempo do 
vídeo ou a um único jogo. Isso resulta em uma segmentação bastante específica, para 
um determinado vídeo ou fração de tempo dele, de forma que o resultado não pode ser 
generalizado para outras situações. 

As abordagens que utilizam o modelo de misturas de Gaussianas conseguem 
segmentar o campo apenas num ambiente controlado, onde a grama também segue um 
padrão de uniformidade nos tons de verde, pois esse método é bastante sensível aos 
ruídos e mudanças de iluminação. Outro problema do GMM é que ele gera muitos 
falsos positivos, classificando como campo o que não deveria ser campo. Dessa forma, 
partes da arquibancada e torcida são segmentadas como campo em algumas imagens. Já 
os modelos que utilizam histogramas não conseguem segmentar o campo corretamente, 
pois não conseguem separar, através limiares simples, as diversas características de 
cores 
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Alguns autores (DELON et al, 2007; CHUNG-MING; MAO-HSIUNG; CHAUR-
HEH, 2008) têm se preocupado com as variações nos tons de verde e com os problemas 
causados na segmentação. Diante desses problemas, têm sido propostas melhorias e 
novas estratégias de segmentação para solucionar esses problemas. 

Com relação ao sistema de cor utilizado, ainda não existe um consenso de qual a 
melhor opção para trabalhar com as imagens obtidas a partir do vídeo. Alguns autores 
preferem o RGB (SOUSA JÚNIOR; ARAÚJO; MENOTTI, 2010), enquanto outros o 
HSI (AHMET; TEKALP, 2003) ou YCbCr (VIET; WENXIAN; JIANFEI, 2010). Cada 
autor escolhe o sistema de cores que melhor se adequa ao seu problema, baseado nos 
resultados de testes experimentais. 
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CAPÍTULO 4 

 

 

 

 

 

COMBINAÇÃO DE MODELOS DE MISTURAS GAUSSIANAS E REDE 
NEURAL 

 

Como visto anteriormente, no Capítulo 3, apesar de algumas técnicas, utilizadas para 
a segmentação do campo, produzirem bons resultados, ainda geram erros na 
segmentação do campo quando estes possuem diferenças nos tons de verde, seja por 
conta da diferente iluminação ou do desgaste natural do gramado.  

Para solucionar os problemas ainda existentes, propõe-se uma nova abordagem para 
a segmentação de campo baseada em modelos de misturas Gaussianas. O modelo utiliza 
um conjunto de características que descrevem o campo de futebol. Na seção 4.1, será 
explicado o critério de seleção do modelo de cores e as características de texturas, que 
serão utilizadas para a representação do campo nos GMM. A seção 4.2 descreve o 
modelo proposto. A arquitetura do sistema e os pseudocódigos de treinamento dos 
modelos são definidos na seção 4.3. 

 

4.1 SISTEMAS DE CORES E DESCRITORES DE TEXTURA 
 

O sistema de cores RGB é o padrão utilizado pelos dispositivos de visualização, 
como monitores e televisões, apresentando a imagem final através da mistura das três 
cores primárias, vermelho, verde e azul. Esse sistema é comumente utilizado em 
problemas de segmentação de imagens (YONGHONG; YONGQIN, 2011).  

A ideia de utilizar o sistema de cores RGB é evitar perdas de qualidade da imagem 
através das conversões. Além dos erros inerentes a própria precisão de cada modelo em 
representar uma dada imagem, o processo de conversão entre sistemas de cores pode 
gerar ruídos, devido aos arredondamentos nas componentes de cores. Outra vantagem é 
que o processo de segmentação torna-se mais ágil, uma vez que não existe overhead da 
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transformação. Isso pode ser essencial em sistemas que executam a segmentação em 
tempo real. 

As variações dos valores RGB entre diferentes campos de futebol (ou até em um 
mesmo campo) podem ser visualizadas nas seguintes imagens. Na Figura 23, percebe-se 
claramente que algumas partes do gramado, que deveriam ser totalmente verdes, 
chegam perto da cor marrom devido ao desgaste do campo, possuindo assim um tom de 
cor bem diferente de outra parte do gramado que está com sombra, pode-se observar os 
valores RGB para regiões desgastadas e regiões com sombra. Na Figura 24, observa-se 
novamente a diferença de cores entre partes do gramado e os valores RGB para cada um 
dessas áreas, com sombra e com a luz do sol. Na Figura 25, existe uma diferença 
significativa nos tons de verde, onde algumas partes da grama recebem uma grande 
quantidade de luz, criando um tom de cor que chega perto do amarelo, bastante 
diferente de outras partes do gramado que não estão muito expostas ao sol, percebe-se 
também grandes diferenças dos valores RGB entre diferentes regiões do gramado.  

 

Figura 23. Nesta imagem observa-se um gramado desgastado e algumas áreas com sombra. À esquerda observam-se 
os valores R, G e B para uma área desgastada e para uma área sombreada. 

 

 

Figura 24. Nesta imagem observa-se um gramado com grande área em sombra e outra região bastante iluminada pelo 
sol. À esquerda observam-se os valores R, G e B para ambas as regiões. 
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Figura 25. Gramado com algumas áreas sob forte incidência da luz do sol. À esquerda observam-se os valores R, G e 
B das partes mais escuras e mais claras do campo. 

Uma maneira de realizar a segmentação do campo é aproximar a sua distribuição de 
uma gaussiana. É possível perceber que o uso de apenas um GMM traz muitas 
dificuldades para a segmentação correta dos campos. Observando os campos e os seus 
respectivos histogramas na Figura 26, percebe-se o surgimento de mais de um pico de 
histograma para as imagens com sombras. Devido a isso, imagens com diferentes tons 
de verde não podem ser corretamente segmentadas utilizando apenas um modelo de 
misturas Gaussianas. Baseado nessa análise, é proposta uma combinação de misturas 
Gaussianas, que dessa forma são capazes de aproximar todos os tipos de gramado, 
desde os uniformes até os que apresentem grandes descontinuidades. 
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Figura 26. Acima um campo unifome e seu histograma para a imagem em tons de cinza. Abaixo um campo com 
sombra e seu respectivo histograma em tons de cinza. O eixo x correpondente aos níveis de cinza, e o eixo y a 

quantidade de pixels com os correspondentes níveis na imagem 

Devido à grande variação dos tons de verde dentro do ambiente do campo, mesmo 
com a proposta de combinação de modelos, é proposto o uso de outras características do 
campo que não sofram interferência devido à iluminação ou desgaste natural. 
Experimentalmente, foi verificado que as características de texturas são um padrão que 
representam bem o campo. As texturas do gramado são parecidas independente da 
diferença de iluminação existente nele, e são diferentes das texturas do restante da 
imagem, como as arquibancadas e a torcida ou as coberturas dos estádios, mesmo que as 
áreas citadas apresentem a cor verde. 

Neste trabalho, os descritores de Haralick (HARALICK; SHANMUGAM; 
DINSTEIN; ITS’HAK, 1973) foram selecionados como descritores de textura, servindo 
como característica adicional para o sistema de segmentação do gramado. Das 14 
características sugeridas por Haralick, três delas foram escolhidas para compor a 
descrição da imagem: correlação, contraste e homogeneidade. A escolha dessas três 
características foi baseada em testes experimentais, através deles, percebeu-se que essas 
características eram capazes de descrever o gramado, e diferenciá-lo das outras áreas do 
estádio, 
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4.2 DESCRIÇÃO DA PROPOSTA 
 

Os algoritmos apresentados anteriormente não segmentam de maneira uniforme os 
campos quando estes possuem descontinuidades no gramado ou diferenças na coloração 
da grama, seja por desgaste natural ou por problemas de iluminação. Em alguns casos, 
em jogos diurnos, parte do gramado recebe uma grande quantidade de sol, enquanto 
outras partes ficam em sombra, causando grandes diferenças nos tons de verde que 
representam o campo de jogo. Em jogos noturnos também pode haver uma iluminação 
de baixa qualidade dos refletores, deixando partes do campo bastante escuras. 

A distribuição gaussiana permite representar milhões de dados baseados na sua 
média, e na variância entre eles. É utilizada com objetivo de facilitar a análise desses 
milhões de dados, observando-se a média e a variância obtida é possível analisá-los sem 
precisar fazer a observação de cada um deles isoladamente. A distribuição gaussiana 
desses dados pode ser representada como na Figura 27. 

 

 

Figura 27. Representação gráfica de uma distribuição gaussiana 

De acordo com a Figura 27, um grupo de dados pode ser representado por uma única 
gaussiana. Porém, em nosso projeto desejamos classificar diferentes dados, contudo, 
apesar de diferentes, eles representam um único objeto, o gramado. A distribuição dos 
dados que representam um gramado com diferentes tonalidades pode ser representada 
de acordo com a Figura 28. Esta figura representa um modelo de misturas Gaussianas.  
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Figura 28. Representação de um modelo de misturas Gaussianas 

Com o objetivo de solucionar a segmentação de campo para os mais diversos 
ambientes, propomos uma técnica que utiliza uma combinação de diversos modelos de 
misturas Gaussianas, capaz de representar toda a distribuição de diversos campos, 
mesmo para todas as variações existentes nas caracterísiticas do gramado de futebol. A 
proposta é que cada modelo se especialize em uma parcela de tons da cor verde, e que 
ao menos um modelo apresente uma resposta correta para a segmentação de cada parte 
da imagem.  

As respostas de cada GMM representam a probabilidade de um pixel ser campo ou 
não-campo. Devido ao uso simultâneo de vários GMM, é necessário acrescentar um 
modelo decisor após essa camada, representado por uma RNA. Ela recebe como 
entradas, as saídas dos GMM, combinando-as através de somas ponderadas. O seu 
resultado define se o pixel representa ou não o campo. Observa-se esse processo na 
Figura 29. 

 
Figura 29. Cada modelo GMM recebe um padrão com 6 características (RGB mais contraste, correlação e 

homogeneidade), e suas saídas compõem a entrada da RNA. 

 

4.2.1 Aplicação dos modelos de misturas gaussianas 
 

O modelo de misturas Gaussianas é um dos mais utilizados (HUI; WU; NGUYEN, 
2013) modelos de agrupamento em segmentação de imagens. É um modelo baseado em 
histograma e por isso não leva em consideração dependências espacias, ou seja, os 
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valores dos pixels são analisados independentes da vizinhança, característica que pode 
gerar diversos erros na segmentação, pois torna o modelo muito sensível a ruídos. 

Um dos parâmetros do GMM, a matriz de covariância, requer atenção em seu uso, 
pois ao calculá-la pode-se obter uma matriz singular, ocasionando erro no treinamento 
do modelo. A matriz de covariância é a matriz que possui em sua diagonal principal a 
variância de cada atributo com relação a sua média. E os elementos fora da diagonal 
representam a correlação entre os atributos. A singularidade dessa matriz pode ocorrer 
por alguns fatores, tais como: a pouca representatividade da quantidade de dados, ou a 
alta correlação do conjunto de dados (MATLAB, 2014). Existem algumas soluções para 
esse problema, como realizar um pré-processamento dos dados de treinamento para 
minimizar as correlações existentes, escolher a matriz de covariância do tipo diagonal, 
ou utilizar uma única matriz de covariância para todas as componentes do modelo. Esta 
última solução foi à utilizada neste trabalho, pois realizar um pré-processamento nos 
dados de treinamento pode excluir valores de características importantes da 
representação dos campos. 

Observando visualmente as respostas de cada GMM, percebe-se que os erros 
causados por cada um deles, podem ser complementares. Logo, como tentativa de 
eliminar esses erros de segmentação, a criação de um modelo que utilize todas as 
respostas e as combine a fim de identificar qual a saída correta, parece ser uma 
abordagem coerente. Dessa forma foi desenvolvido o modelo proposto, que consta de 
uma combinação de modelos de misturas Gaussianas. 

 
4.2.1.1 Base de treinamento 
 

A partir da base de treinamento, que possui 27 imagens, e foi obtida de vídeos 
gravados em formato full HD, foi criado um novo conjunto, composto pela segmentação 
manual dessas imagens, separando as áreas entre o campo e o restante da imagem. Este 
processo é feito marcando-se de preto as partes fora do gramado que não representam o 
campo, como a arquibancada e torcida, e as partes dentro do campo, tais como 
jogadores, bola e linhas. 

As imagens segmentadas manualmente são separadas em blocos quadrados, de 
tamanho 30 x 30. Esse valor foi obtido experimentalmente, blocos de tamanho 15 x15, 
45 x 45, 60 x 60 foram testados e obteve-se pior desempenho, pois blocos pequenos não 
conseguem agrupar todos os pixels semelhantes numa mesma vizinhança, enquanto 
blocos muito grandes agrupam uma vizinhança com características distinta.  

Cada bloco é analisado, e se possuir ao menos um dos pixels preto, todos os pixels 
do bloco são considerados como pixels de não-campo, caso todos os pixels do bloco 
sejam diferentes de preto considera-se este um bloco de campo. 

Com base nas segmentações manuais, são extraídos os valores RGB para cada pixel, 
apenas para as áreas determinadas como campo, formando o conjunto de treinamento. 
Das mesmas áreas de campo, são calculadas as características de textura do gramado, 
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composta por três características de Haralick: contraste, correlação e homogeneidade, 
conforme as Equações (34) - (36). Desta forma, cada pixel da imagem, além das 
características RGB, tem associado a ele as três de textura.  

Os modelos de misturas Gaussianas são treinados apenas com dados que representam 
o campo, ou seja, o conjunto de treinamento é composto apenas pelas características dos 
pixels que são campos de acordo com as imagens segmentadas manualmente.  

S=TU-,LU = 			�1 − o��	r�,��6, o�
«¬

G��
«¬

���  (34) 

 

S=--M<,U6=T = 			�6 − 	μ���o − 	μ[�r�,��6, o�qq�
«¬

G��
«¬

���  (35) 

 

ℎ=.=�MTM6U[ = 			 r�,��6, o��1 +	 |6 − o|�
«¬

G��
«¬

��� 	 (36) 

 

Nos quais µ representa a média, Ng é o tamanho do bloco onde os valores serão 

calculados e Pd,r representa o pixel com a distância d e a direção r, i e j representam as 

posições 

Como citado anteriormente no texto, o tom de cor verde sofre grande variação entre 
campos e até mesmo em um mesmo campo. O algoritmo proposto para conseguir lidar 
com toda essa variação do conjunto de treinamento e solucionar este problema foi a 
combinação de modelos de misturas Gaussianas, no qual cada modelo represente um 
tom de verde diferente. Para isso é preciso separar o conjunto de treinamento em 
subconjuntos, no qual cada um deles deve possuir as características de treinamento de 
um modelo. 

A divisão do conjunto é feita utilizando o K-means, algoritmo de agrupamento 
geralmente utilizado para agrupar características similares em um mesmo conjunto. A 
partir do agrupamento formado pelo K-means são definidas algumas regiões circulares 
de raio R, conforme Figura 30. 
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Figura 30. Agrupamentos definidos pelo K-means e a definição de 3 regiões circulares. 

 

Utilizando a distância euclidiana, mostrada na Equação (37), a partir do conjunto de 
treinamento, formam-se subconjuntos de treinamento, cada um deles utilizado no 
treinamento de um GMM diferente. Para cada amostra do conjunto de treinamento, é 
calculada a distância euclidiana em relação aos centros das regiões definidas, conforme 
Equação (38). Os subconjuntos formados podem ser disjuntos entre si, ou seja, não 
possuir amostras em comum, isso pode ser visualizado na Figura 30.  

��r1, r2� = 	 ���� − [��� +	��G − [G����/� (37) 

na qual xi , yi , xj e yj são as coordenadas dos pontos P1, que representa o centro de uma 
região, e P2, que representa uma amostra do conjunto de treinamento, respectivamente. 

ª�	 = �°ª�	�±, LM	�� �̂, �� < 	<6.6,-,°ª�±, se	�� �̂, �� > <6.6,-	 W (38) 

na qual, p é um padrão do conjunto de treinamento, limiar foi escolhido 
experimentalmente como 0.1, d(Ci , p) é a distância entre p e o centro Ci de cada grupo, 
βi é subconjunto de treinamento usado para treinar o GMM(i). 

 
4.2.2 Aplicação das redes neurais artificiais 
 

A RNA escolhida para utilização em nosso projeto foi do tipo feedforward. Nesse 
tipo de rede, a saída do neurônio da i-ésima camada, só pode ser entrada de um nó em 
uma camada com índice maior que i (BRAGA; PONCE; LUDERMIR, 2000). O 
algoritmo de treinamento utilizado foi o resilient propagation e como função de saída 
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foi utilizada, a sigmoide logística, definida na Equação (39) e representada por seu 
gráfico mostrado na Figura 31, podendo assumir valores no intervalo [0,1]. 

��²� = 	 11 +	M�"�³� (39) 

na qual a é o parâmetro de inclinação e v é o valor para a ativação do neurônio. 

 

Figura 31. Gráfico da Função sigmóide. 

 

4.2.2.1 Seleção de dados para a base de treinamento da rede neural 
 

Cada amostra do conjunto de treinamento da RNA é composta por sete 
características. Os seis primeiros são as saídas dos GMM. Essas saídas representam as 
probabilidades do pixel representar campo em cada modelo. O sétimo elemento indica 
se o pixel é na realidade campo ou não-campo. Para obtê-lo deve-se comparar o pixel 
utilizado com o correspondente na imagem segmentada manualmente.  

O conjunto de treinamento é balanceado, ou seja, o número de amostras que 
representam campo e não-campo é igual, para evitar que a rede construa um treinamento 
enviesado. Além do balanceamento é também garantida a aleatoriedade das amostras 
em relação aos padrões de campo e não-campo. Caso a RNA receba uma sequência de 
amostras de treinamento que represente apenas uma classe, o treinamento realizado 
sobre essas amostras não conseguirá generalizar o aprendizado. Portanto garantir a 
aleatoriedade das classes do conjunto de amostras é garantir também que a rede consiga 
generalizar e aprender ambos os padrões de campo e não-campo. 

 

4.2.2.2 Funcionamento da rede neural 
 

Com base nas probabilidades de entrada, fornecidas pelos GMM, a RNA tem como 
resultado do seu processo dois valores de saída, um deles representando a probabilidade 
do pixel ser campo, e o outro, a probabilidade de ser não-campo. Os valores de saída da 
rede são combinados acordo com a Equação (40). 

h = 	�h2�h1 (40) 
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na qual, R é a saída resultante, SR2 é a segunda saída da rede neural, que representa a 
probabilidade de o pixel ser campo e SR1 é a primeira, que representa a probabilidade 
do pixel ser não-campo. 

O resultado da segmentação é uma imagem binarizada B. A binarização para cada 
pixel da imagem deve ser realizada de acordo com a Equação (41) 

j�6, o� = 	 �1, 6�	h > th0, 6�	h < th# (41) 

na qual R representa a saída combinada da rede, obtido na Equação (40), o limiar é 
obtido através da curva ROC com base nas taxas de verdadeiros positivos e falsos 
positivos. B(i,j) é o resultado binário do pixel.  

 
4.2.3 Pós-processamento 
 

O resultado da segmentação das imagens ainda gera ruídos. Algumas partes do 
campo são segmentadas como não-campo, enquanto outras como arquibancadas são 
consideradas campo. Para remover esses ruídos, gerando uma melhor resposta, é feito 
um pós-processamento, utilizando a operação morfológica de erosão, após a saída da 
RNA. 

A erosão de A por B em Z2, pode ser representada por A ⊖ B como na Equação 
(42). 

A	 ⊖ 	B = 	 {x	|	(B)¹ 	⊆ A	' (42) 

e representa o conjunto de pontos x, tais que, quando B é transladado por x ainda esteja 
contido em A. Um processo genérico de erosão com dois tipos de operadores é ilustrado 
na Figura 32. 

 

Figura 32. Processo de erosão do conjunto A com o elemento estruturante B (GONZALES; WOODS, 2001). 

4.3 PSEUDOCÓDIGOS E ARQUITETURA 
 

A arquitetura do sistema é visualizada na Figura 33. Os pseudocódigos de 
treinamento dos GMM e da RNA são descritos no algoritmo 1 e algoritmo 2, 
respectivamente. 
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Algoritmo 1: treinamento do GMM 

 
 

Entrada: Conjunto de frames (A)   

Saída: vetor de probabilidades (B) 

1: Para cada frame de A 

2: Ler os frames e dividir cada frame em blocos 

3: Para cada bloco i 

4:  C(i) = características de textura e RGB 

5:  fim para 

6: fim para 

7: Para conjunto de características C 

8: Para k = 1..6 

9:  G(k) = grupo de características semelhantes 

10:  fim para 

11: fim para 

12: Para cada G(k) 

13: B(k) = modelo GMM treinado 

14: fim para 

 

Algoritmo 2: treinamento da RNA 
 

Entrada: conjunto de frames A 

Saida: Rede Neural R 

 

1:Para cada frame F de A 

2: Para cada pixel i,j de F 

3:  Para cada GMM k 

4:   PG(k,i,j) = Testar GMM(k) 

5:  fim para 

6: fim para 

7: fim para 

 

8: Para PG  

9: R = Treinar a Rede 

10: fim para 
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(a) 

 

(b) 

Figura 33. Arquitetura do sistema. Em (a) o processo que começa na extração das características da imagem até a o 
treinamento de cada modelo GMM. Em (b) o processo de treinamento da RNA.  
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CAPÍTULO 5 

 

 

 

 

 

EXPERIMENTOS E RESULTADOS 

 

O objetivo deste capítulo é descrever os experimentos realizados e analisar seus 
resultados, mostrando que o algoritmo proposto, a combinação de GMM, consegue 
segmentar o campo de jogo de uma partida de futebol, mesmo com variações nos tons 
de cores do gramado. As imagens utilizadas para o treinamento dos modelos de 
misturas gaussianas e da rede neural foram extraídas de vídeos gravados em formato full 
HD. Foram selecionadas 26 imagens com variações na qualidade do gramado para a 
formação do conjunto de treinamento. O mesmo conjunto de imagens foi utilizado para 
criar o conjunto de treinamento dos GMM e o conjunto de treinamento da RNA. 

. 

 

Figura 34. Grande parte do campo com sombra e outra 
com bastante iluminação. 

 

Figura 35. Campo desgastado.
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Figura 36. Gramado uniforme. 

 

Para formar a base de treinamento são utilizadas imagens que possuem todas as 
variações climáticas e de iluminação identificadas no nosso estudo. São utilizadas 
imagens que possuem campos com grandes diferenças na iluminação, campos 
desgastados e campos uniformes, conforme Figura 34 - Figura 36.  

 

5.1 ALGORITMOS AVALIADOS E MÉTRICAS DE COMPARAÇÃO 
 

O método proposto nesse projeto será comparado a três outros bastante utilizados em 
processamento de imagens. O Fuzzy C-means (FCM), um algoritmo de agrupamento 
não supervisionado baseado em otimização interativa, e caracterizado principalmente 
por permitir que uma amostra possa ser classificada em diferentes categorias de 
agrupamentos (ZHEN; MENG, 2010; ZEXUAN et al, 2012). O k-Nearest Neighbor (k-
NN), um dos mais clássicos e antigos métodos de classificação de padrões. Produz bons 
resultados quando combinado com algum conhecimento prévio sobre um determinado 
domínio e possui uma teoria clara e de simples implementação. Porém, sua taxa de erro 
de classificação aumenta ao treinar amostras distribuídas de forma desigual ou o número 
de exemplos de cada classe é muito diferente (SHILIANG; RONGQING, 2010; YING; 
BO, 2009). E o modelo de misturas Gaussinas, esta técnica foi escolhida como modelo 
de teste, pois têm sido o modelo mais atualmente utilizado em trabalhos de detecção e 
segmentação de campos de futebol. 

Como métricas de análise dos sistemas, foram utilizadas as curvas ROC dos modelos 
FCM, GMM único e do modelo proposto. Foram ainda analisadas as taxas de 
verdadeiros positivos e falsos positivos para todos os modelos testados. São mostradas 
como parte dos resultados, as segmentações dos campos geradas por cada modelo em 
algumas imagens. 

Os pixels são representados pelas três características de cor e pelas três de textura. 
Cada pixel da imagem é testado em todos os GMM. Cada modelo GMM gera uma 
saída, que significa a probabilidade do pixel representar o campo. As saídas de cada 
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modelo GMM são utilizadas como entradas da RNA, que classifica o pixel como campo 
ou não-campo.  

 
5.2 RESULTADOS 
 

Para realizar o treinamento dos modelos Gaussianos foram definidos os parâmetros 
de forma experimental. A mesma configuração de parâmetros foi utilizada para todos os 
modelos, dessa maneira a única diferença entre cada GMM é o conjunto de treinamento. 

• Número de componentes gaussianas: 5 

• Quantidade máxima de iterações: 400 

• Matriz de covariância: completa 

Após a camada dos GMM uma RNA foi utilizada como classificador. A RNA 
utilizada foi do tipo feedforward. Os Parâmetros utilizados na configuração foram os 
seguintes: 

• Neurônios na camada escondida: 8 

• Função de treinamento escolhida: Resilient propagation  

• Épocas de treinamento: 1000 

• Taxa de aprendizagem: 0.2 

• Função de transferência da camada de saída: sigmóide logística. 

O modelo FCM utilizado para comparação da técnica, possui 8 grupos. E o modelo 
k-NN foi utilizado com vizinhança 10. 

Os resultados dos testes podem ser observados na Tabela 2. Na Figura 37 são 
mostradas as curvas ROC para o FCM, para o GMM único e para o modelo proposto 
nesse trabalho. Para a realização dos testes foram utilizadas 27 imagens de igual 
tamanho, 480 x 270 pixels. O conjunto de imagens utilizado para o treino dos GMM e 
da RNA, é diferente do conjunto de imagens utilizado para os testes do modelo 
proposto. A área sob a curva ROC, representada na tabela pelo campo ASR, é obtida 
com análise sobre as probabilidades de saídas dos modelos, no intervalo de 0 a 1. Como 
o modelo K-NN nos fornece uma saída binarizada, 0 ou 1, a curva para esse modelo não 
foi obtida, tendo se assim apenas as taxas de verdadeiros positivos e falsos positivos 
para o modelo. 

Tabela 2. Comparação entre os modelos GMM único, k-NN, FCM e o modelo proposto. ASR representa a área sob a 
curva ROC, VP são os verdadeiros positivos e FP são os falsos positivos. 

GMM k-NN FCM 
MODELO 

PROPOSTO 
ASR 0,9035 XX 0,8885 0,9425 
VP 0,9221 0,9200 0,8855 0,9352 
FP 0,2115 0,2943 0,1468 0,1486 

 



64 
 

    

 

 

Figura 37. Curva ROC, em função dos verdadeiros e falsos positivos. Em vermelho a curva ROC do modelo FCM, 
em verde a curva ROC do modelo GMM e em azul, a curva do modelo proposto. 

 

Com base nos resultados apresentados na Tabela 2, observa-se que o valor da área 
sob a curva ROC do modelo proposto é maior que todos os outros modelos testados, e o 
modelo proposto também apresenta os melhores valores de verdadeiros positivos e 
falsos positivos. Essa análise mostra que a segmentação realizada pelo modelo consegue 
delimitar de forma mais coerente as regiões de campo. Nas Figuras seguintes (Figura 38 
-Figura 62) são mostradas as segmentações realizadas por cada modelo testado para 
diversos campos. O limiar de binarização para cada modelo foi escolhido com base na 
curva ROC. 

Nas segmentações mostradas abaixo, é possível observar que a combinação de 
modelos de misturas gaussianas consegue segmentar todos os modelos de campo 
gerando poucos ruídos. As partes externas são excluídas quase que em sua totalidade. 
Enquanto outros modelos geram muitos ruídos dentro do campo  
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CAMPO 1: 

 

Figura 38. Imagem Original. 

 

Figura 39. Segmentação com modelo GMM. 

 

Figura 40. Segmentação com modelo FCM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Segmentação com modelo proposto. 

 

Figura 42. Segmentação com modelo k-NN. 
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CAMPO 2: 

 

Figura 43. Imagem Original. 

 

Figura 44. Segmentação com modelo GMM. 

 

Figura 45. Segmentação com modelo FCM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46. Segmentação com modelo proposto. 

 

Figura 47. Segmentação com modelo k-NN. 
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CAMPO 3: 

 

Figura 48. Imagem original. 

 

Figura 49. Segmentação com modelo GMM. 

 

Figura 50. Segmentação com modelo FCM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51. Segmentação com modelo proposto. 

 

Figura 52. Segmentação com modelo k-NN. 
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CAMPO 4:  

 

Figura 53. Imagem original. 

 

Figura 54. Segmentação com o modelo GMM. 

 

Figura 55. Segmentação com o modelo FCM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56. Segmentação com modelo proposto. 

 

Figura 57. Segmentação com o modelo k-NN. 
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CAMPO 5: 

 

Figura 58. Imagem original. 

 

Figura 59. Segmentação com modelo GMM. 

 

Figura 60. Segmentação com modelo FCM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 61. Segmentação com modelo proposto. 

 

Figura 62. Segmentação com modelo k-NN. 
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5.3 TEMPOS DE EXECUÇÃO 
 

Na Tabela 3 é apresentada a média e o desvio de padrão para os métodos utilizados 
como comparação e para o método proposto neste projeto utilizando as 26 imagens 
testadas. Para tal medição foi utilizado uma máquina com processador Intel Core 2 Duo 
2.4GHz e 3GB de memória RAM DDR2. A implementação da técnica proposta foi 
realizada utilizando o Matlab. 

Pode-se observar com essa análise que o modelo de combinação de misturas 
Gaussianas proposto, apesar de realizar mais análises em comparação a um único 
GMM, pois realiza em sequência o processamento de seis modelos de misturas 
Gaussianas, não possui um tempo muito mais elevado. Esse tempo ainda pode ser 
melhorado caso seja utilizado um processamento em paralelo, visto a independência de 
cada modelo utilizado na combinação dos modelos.  

Os modelos k-NN e FCM além de apresentarem resultados inferiores no que diz 
respeito à corretude, também apresentam tempo igual ou superior ao modelo proposto. 
Seus tempos de processamento podem variar muito em relação aos seus parâmetros, 
tanto sendo elevados como diminuídos, porém essas alterações irão mudar o resultado 
também quanto à corretude. No caso do k-NN o tempo de processamento varia com a 
escolha do número de vizinhos, enquanto o FCM varia com o número de clusters. 

Tabela 3. Tempos de média e desvio padrão para os métodos de comparação e o método proposto em segundos 

 MÉDIA DESVIO PADRÃO 
GMM 3,0823 0,0948 
k-NN 6,2609 0,1720 
FCM 4,8114 0,2312 
MODELO PROPOSTO 4,9439 0,1898 
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CAPÍTULO 6 

 

 

 

 

 

CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS 

 

6.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A segmentação de campo é muito importante em sistemas de detecção de campo e 
em sistemas de detecção de eventos de futebol, de reconhecimento de jogadores, de 
detecção de bola. Devido às variações de iluminação e do clima, a maioria dos métodos 
de segmentação só conseguem segmentar alguns campos, restrigindo a análise a vídeos 
específicos. Dessa forma, é necessário um método que seja invariante às mudanças de 
características do gramado. Apesar da técnica de segmentação apresentada nesse 
trabalho possuir foco em campos de futebol, a segmentação de imagens pode ser 
utilizada em diversos outros tipos de trabalhos, como rastreamento de veículos ou 
pessoas 

A literatura mostra técnicas de segmentação de campo que apresentam bons 
resultados, porém limitados a ambientes controlados. Isso motivou ao estudo e 
desenvolvimento de um método que consiga segmentar corretamente, de forma 
invariante às mudanças nas características, todos os campos de futebol. 

 

6.2 CONTRIBUIÇÕES 
 

O modelo de segmentação desenvolvido neste trabalho proporciona uma melhoria 
em segmentação de campos de futebol, contribuindo para a análise de eventos em 
vídeos esportivos, pois com os erros na segmentação, a análise e classificação dos 
eventos são prejudicadas. Foi sugerida e implementada a partir do modelo de misturas 
Gaussianas, uma técnica que combina diversos modelos de misturas Gaussianas que 
resultou numa melhor segmentação dos campos. 
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A técnica de combinação, proposta e implementada, mantém a forma como são 
utilizados os modelos individualemente e combina os resultados proporcionando 
melhoras nos resultados. Após a classificação dos modelos GMM para cada pixel da 
imagem, as respostas de cada um são combinadas numa RNA, que determina se o pixel 
em análise é ou não campo. 

 Além da combinação dos modelos e uma análise final por uma RNA, a prosposta 
implementada nesse trabalho utiliza além das características de cores, geralmente 
utilizadas como descritores do gramado em outros trabalhos, as características de 
textura que representam o gramado. Essas características foram utilizadas com objetivo 
de minimizar a influência que o sistema sofre pela iluminação ao utilizar apenas as 
características de cores. Dessa forma, o modelo de segmentação proposto tornou-se 
mais robusto, podendo ser aplicado para qualquer tipo de campo e em qualquer 
condição de ambiente, atigindo altas taxas de acerto. 

 
Devido à implementação seqüencial, a técnica proposta possui um tempo de 

execução superior ao modelo que utiliza um único GMM. Esse problema pode ser 
solucionado caso utilize-se uma execução em paralelo, sem que seja afetada a qualidade 
do resultado final de segmentação. 

 

6.3 TRABALHOS FUTUROS 
 

Além da proposta deste projeto, existem algumas outras ideias e sugestões a serem 
seguidas que podem melhorar tanto a qualidade como tempo de execução do modelo de 
combinação de misturas Gaussianas. 

Pode-se realizar testes utilizando diferentes sistemas de cores, com objetivo de 
encontrar outras características que melhorem a descrição do campo, tais como os 
sistemas HSV e YCbCr, descritos anteriormente. Além das características de textura de 
Haralick já utilizadas, outras devem ser utilizadas a fim de encontrar maior eficiente dos 
resultados. Além das características de textura de Haralick, outro descritor de textura 
comumente utilizado em segmentação de imagens é o Local Binary Pattern (LBP), 
sendo de fácil implementação, seu uso pode substituir as características utilizadas 
anteriormente, mudando os descritores de textura, ou adicionar mais características 
eficientes para o sistema.  

Nenhuma técnica de pré-processamento dos dados ou da imagem foi utilizada. Como 
abordagem principal deste pré-processamento, pode-se realizar uma equalização de 
histograma, buscando uma maior igualdade do gramado, minimizando assim os efeitos 
das mudanças bruscas de iluminação entre partes dele. 

Visando baixar o tempo de execução do modelo, pode-se estudar e verificar técnicas 
de paralelismo, pois os modelos são independentes e podem ser executados em paralelo. 
O desenvolvimento em Matlab aumenta o tempo gasto da execução, programar o 
mesmo modelo em C++ pode trazer diminuição no processamento da técnica. 
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Em relação ao algoritmo de combinação, existem várias formas de combinar as 
informações dos GMM. Algumas técnicas possuem maior relação ou dependência em 
relação as características.  Dessa forma é possível utilizar outros algoritmos de decisão, 
substituindo ou colaborando com a RNA. Por exemplo, outro modelo GMM pode ser 
adicionado na mesma camada da RNA, a fim de produzir mais uma resposta de 
classificação, podendo gerar uma máquina de comitês. 

Por fim o trabalho realizado buscou apenas a segmentação de campos de futebol. 
Porém existe na literatura trabalhos que segmentam campos de beisebol entre outros. 
Logo, é possível ajustar o modelo de combinação de misturas Gaussianas proposto, 
passando a segmentar outros tipos de campos, como também campos de futebol 
americano. Alguns gramados de futebol americano são sintéticos. Essa situação pode 
gerar características específicas, principalmente no que se refere às texturas, pois 
possuirá uma matéria diferente do gramado natural, sendo assim, este tipo de gramado 
torna-se um interessante objeto de estudo. 
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