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Resumo 

O câncer de mama é a principal causa de morte de mulheres adultas por 
câncer no mundo. Do ponto de vista clínico, a mamografia é ainda a mais efetiva 
tecnologia de diagnóstico do câncer de mama, dada a grande difusão de uso e 
interpretações dessas imagens. De acordo com o estado da arte da classificação de 
lesões em mamogramas, as wavelets têm apresentado os melhores resultados do 
ponto de vista da taxa de classificação, quando utilizadas como etapa de pré-
processamento que decompõe a imagem original em imagens de detalhes (verticais, 
horizontais e diagonais) e aproximações para, a partir dessas imagens 
componentes, serem extraídos atributos de textura. Neste trabalho, propõe-se a 
Decomposição baseada em Aproximações Morfológicas em regiões de interesse em 
mamogramas. O método proposto tem por base a decomposição inspirada em 
wavelets que emprega filtros não lineares passa-baixas e passa-altas, baseados em 
aberturas e fechamentos, que por sua vez são construídos a partir dos operadores 
morfológicos clássicos de erosão e dilatação. Neste trabalho, são propostas 
aproximações aritméticas para esses dois operadores morfológicos clássicos, 
substituindo os desvios condicionais, presentes na Morfologia Matemática, por 
operações aritméticas de somas, subtrações e multiplicações, computacionalmente 
mais rápidas. O trabalho proposto compara o tempo estimado de execução entre as 
aproximações aritméticas propostas e as operações morfológicas clássicas 
utilizando a notação Big-Oh e também faz uso de estimativas baseadas em 
arquitetura de hardware pipeline. Em todas as estimativas e cenários reais, as 
aproximações morfológicas propostas são mais rápidas do que a morfologia 
clássica. Além disso, por não empregar unidade de hardware em ambiente pipeline 
para tratamento de desvios condicionais, as aproximações morfológicas propostas 
se tornam uma solução mais barata, ocupa menos espaço, mais propícia à 
miniaturização, consome menos energia e reduz o número de codificações da UC 
(Unidade de Controle). Logo, as Aproximações Morfológicas criadas são superiores 
à morfologia clássica nos principais requisitos para o bom funcionamento do 
hardware. Quanto à classificação, a Decomposição baseada em Aproximações 
Morfológicas alcança um desempenho médio de 84,65% na distinção entre casos 
normais, benignos e malignos. Os classificadores empregados são redes neurais 
ELM e SVM, cujas classes são definidas de acordo com os critérios da American 
College of Radiology. Foram usadas 355 imagens de mama adiposa da base de 
dados IRMA, com 233 casos normais, 66 benignos e 56 malignos. Como método de 
tratamento da base de dados, foram estudados pesos ponderando a fronteira de 
decisão das redes neurais.  

Palavras-chave: Estimativa de tempo em máquinas convencionais. Estimativa de 
tempo em ambiente pipeline. Lesões em mamografia. Extração de características de 
imagem. Morfologia matemática. Rede neural ELM  Rede neural SVM, Redes 
neurais morfológicas.  

 



 

 

Abstract 

According to the World Health Organization, breast cancer is the main cause of 
death of women round the world. From the clinical point of view, mammography is 
still the most effective diagnostic technology, given the wide diffusion of the use and 
interpretation of these images. According the state-of-the-art lesions classification on 
mammograms, wavelets have produced the best results from the viewpoint of 
precision, when used as a preprocessing step that decomposes the original image 
into approximation and detail images (vertical, horizontal and diagonal) in order to, 
from these components images, extract shape or texture attributes. This work 
proposes the decomposition Morphological-based in regions of interest on 
mammograms. The proposed method is inspired on wavelets decomposition 
employing nonlinear low-pass and high-pass filters, based on openings and closings, 
which are constructed from classical morphological operators of erosion and dilation. 
In this work, we propose approaches of classical morphology, replacing the 
conditional branches, present in Mathematical Morphology, by arithmetic operations 
of addition, subtraction and multiplication, computationally faster. The proposed work 
compares the estimated run time of proposed arithmetic approximations and classical 
morphological operations using Big-Oh notation and also the thesis uses notation 
based on pipeline hardware architecture. In all real scenarios, our morphological 
operations are faster than classical morphology. Also, by not employing hardware 
unit in pipeline environment for treating conditional branches, the proposed 
morphology approximation becomes a cheaper solution, occupies less space, more 
propitious to miniaturization, consumes less power, and reduces the Control Unit 
coding number. Then, our approaches of classical morphology are superior to 
classical morphology in key requirements of hardware solution. Regarding the 
classification, the proposed decomposition reaches an average performance of 
84.65% in distinguishing normal, benign, and malignant cases. Classifiers are neural 
networks ELM and SVM, classes are defined according American College of 
Radiology criteria. They are employed 355 adipose breast images with 233 normal 
cases, 66 benign and 56 malignant.  As database processing method, weights were 
studied considering the decision boundary of neural networks. 

Keywords: Estimated time in conventional machine. Estimated time in pipeline. 
Mammography lesions. Image feature extraction. Mathematical morphology. ELM 
neural network. SVM neural network. Morphological neural networks. 
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1 Introdução 

1.1 Motivação 

 O câncer de mama é a principal causa de morte de mulheres adultas por 
câncer no mundo (OMS, 2013). Apesar dessa doença ocorrer indiscriminadamente 
em países dos mais variados graus de desenvolvimento social e econômico, entre 
aqueles em desenvolvimento e subdesenvolvidos, as taxas de mortalidade, devido 
ao câncer de mama, estão em ascensão (OECD, 2014). Uma das razões principais 
é que, nesses países, há negligências na disponibilização de tecnologias de exame 
de imagem da mama. Vale salientar que a lesão pode levar cerca de 10 anos para 
se tornar palpável (INCA, 2002), e a expectativa de vida de 40% das acometidas 
pela doença é por volta de 5 anos (INCA, 2013). Logo, o acesso ao exame de 
imagem, acompanhado da sua correta interpretação, assume papel fundamental na 
detecção precoce da doença e consequentemente aumenta as chances de 
recuperação da paciente.  

Do ponto de vista clínico, a mamografia é ainda a mais efetiva tecnologia de 
diagnóstico dada a grande difusão de uso e interpretações dessas imagens. A 
interpretação da patologia, através de mamografias, é complexa principalmente por 
causa da grande variabilidade dos casos. Muitos casos vistos na prática clínica não 
se encaixam, com precisão, nas imagens e descrições clássicas (JUHL, et al., 2000). 
Além disso, há uma grande dificuldade em se interpretar a forma da lesão em uma 
imagem contendo ruídos, como as advindas dos aparelhos de ultrassom ou 
mamógrafo. Vários estudos apontam que mais de 70% dos cânceres de mama 
encaminhados para cirurgias de biopsias são, de fato, benignos (LEUCHT, et al., 
2000), (TAYLOR, et al., 2002) e (GEFEN, et al., 2003). Logo, ferramentas 
computacionais de "segunda opinião" têm sido propostas com o objetivo de auxiliar o 
profissional especialista na tomada de decisões diagnósticas. 

A tarefa de detectar e classificar lesões de mama através de mamografias é 
altamente dependente do estágio de extração de características. Entre as técnicas 
utilizadas, o uso da segmentação é muito comum (ROUHI, et al., 2015), 
(TAHMASBI, et al., 2011), (SAKI, et al., 2013), (TAHMASBI, et al., 2012), (LIU, et al., 
2014), (WANG, et al., 2014), (PEREIRA, et al., 2014). Elas visam segregar a lesão 
dos demais elementos da imagem. Logo, métricas estatísticas e geométricas são 
extraídas da área ocupada pela alteração celular e comparadas com a sua região de 
vizinhança (GANESAN, et al., 2013). As técnicas de segmentação, empregadas pelo 
estado da arte, costumam atuar no domínio espacial que diz respeito ao próprio 
plano da imagem, onde as abordagens são baseadas na manipulação direta dos 
pixels (GONZALES, et al., 2002).  

A Figura 1-1 exibe as segmentações manuais, feitas por radiologistas, 
extraídas da base DDSM (Digital Database for Screening Mammography - Banco de 
Dados Digital para Mamografias Digitalizadas) (HEATH, et al., 2000), largamente 
empregada pelo estado da arte (NASCIMENTO, et al., 2013), (ROUHI, et al., 2015), 
(LIU, et al., 2014), (WANG, et al., 2014) e (PEREIRA, et al., 2014). Além das 
segmentações disponibilizadas pela DDSM, o estado da arte costuma fazer uso de 
radiologistas particulares com o objetivo também de segmentar o mamograma 
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original e/ou corrigir a atuação das técnicas de processamento de imagem propostas 
durante as suas execuções. É possível observar que os trabalhos à mão livre, vistos 
na Figura 1-1 b) e na Figura 1-1 d), confeccionados pelos especialistas, criaram 
padrões não correspondentes aos gradientes das imagens em estudo. Os 
especialistas, por exemplo, criaram espículos que não estão bem delineados no 
domínio das imagens originais, vistas na Figura 1-1 a) e na Figura 1-1 c). Uma lesão 
espiculada possui linhas radiantes partindo do seu centro em direção às suas 
margens e apresenta característica maligna (BI-RADS, 2003). Logo, é notório que 
esses trabalhos manuais não somente segmentaram as lesões como também 
implicitamente já realizaram a etapa posterior referente à classificação entre nódulos 
benignos e malignos. Nessas abordagens, é possível concluir que a parte de mais 
difícil interpretação e execução do processo fica a encargo dos especialistas, 
referente à detecção e classificação implícita da lesão. 

Figura 1-1 Segmentações manuais, feitas por radiologistas, extraídas da base 
DDSM (HEATH, et al., 2000). 

 

a)

c)

b)

d)
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 Além da segmentação, o estado da arte exige a correção, por parte do 
especialista, da atuação da técnica de processamento de imagem proposta (LIU, et 
al., 2014). Esse tipo de intervenção humana pode demandar bastante tempo. A 
complexidade se dá porque geralmente uma imagem de mamografia apresenta 
diferentes graus de intensidade dos níveis de cinza. Logo, raramente um limiar único 
é capaz de separar corretamente toda a borda da lesão. Retirar ou acrescentar, à 
mão livre, pedaços de segmentações pode comprometer o estágio de extração de 
características. Então, ao se extrair métricas estatísticas e geométricas entre a área 
manualmente obtida correspondente à alteração celular e sua região de vizinhança, 
o resultado poderá ser notoriamente distinto do domínio da imagem e, portanto 
comprometer a classificação da lesão. O estado da arte não detalha a forma como 
seus especialistas particulares corrigem a atuação das técnicas de processamento 
de imagem, a inferência é que seja necessário um software editor de imagem e/ou a 
criação de um software particular no sentido de determinar limiares locais ou 
mudanças nos parâmetros das técnicas de processamento de imagem para cada 
micro-região da lesão. Além disso, pode não ser trivial para um profissional da área 
de saúde manipular softwares editores de imagens. Vale salientar também que, 
durante um plantão, dependendo da demanda de pacientes, os radiologistas podem 
não conseguir executar um trabalho, por vezes, moroso como esse. 

Técnicas computacionais mais complexas, no entanto, vêm sendo utilizadas 
no sentido de modificar o domínio das aplicações de lesões em mamogramas 
(NASCIMENTO, et al., 2013). De acordo com o estado da arte, as wavelets clássicas 
(MALLAT, 1999) têm apresentado os melhores resultados do ponto de vista da taxa 
de classificação e detecção de lesões mamárias, com uma precisão de mais de 90% 
(NASCIMENTO, et al., 2013). As wavelets clássicas podem atuar diretamente na 
imagem original e não estão limitadas a agir sobre os resultados da segmentação 
realizada pelo radiologista, como costuma ocorrer no estado da arte. As wavelets 
clássicas agem no domínio da frequência e são essencialmente descritores lineares 
de texturas. Quando utilizadas como etapa de pré-processamento, a série de 
wavelets decompõe a imagem original em imagens de detalhes (verticais, 
horizontais e diagonais) e de aproximações para, a partir dessas imagens 
componentes, serem extraídos atributos de forma ou de textura. 

A decomposição, empregada pelas wavelets clássicas, é feita através da 
convolução linear de filtros, que reduz a decomposição a aplicações combinadas de 
filtros lineares passa-alta e passa-baixa (MALLAT, 1999). A convolução linear de 
filtros tem o processo básico de deslocamento dos filtros sobre a imagem original 
(GONZALES, et al., 2002).  Os filtros lineares são pequenas matrizes bidimensionais 
cujos valores de seus coeficientes determinam o objetivo a ser alcançado durante o 
processamento (GONZALES, et al., 2002). Os filtros lineares geram médias 
ponderadas das regiões da imagem original abrangidas (sobrepostas) a sua matriz. 
Essas médias ponderadas são, computacionalmente, implementadas através de 
operações aritméticas de somas, multiplicações e divisões.  

Técnica computacional, nomeada de decomposição (wavelets) morfológica, 
tem se inspirado na série de wavelets, os filtros, no entanto, são construídos a partir 
de operações morfológicas e portanto são não-lineares. A decomposição 
morfológica se inspira na série de wavelets com o objetivo de representar a imagem 
em multi-nível. Nos primeiros níveis, há o estudo de corpos de todos os tamanhos, 
enquanto nos níveis mais avançados há perda da nitidez, logo apenas os objetos de 
tamanho grande são avaliados porque, durante a decomposição, os pequenos 
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corpos são suavizados (embaçados) e anexados ao fundo da imagem. Isso quer 
dizer que a decomposição morfológica se assemelha a sucessivas filtragens em 
baixa frequência, sobre uma mesma imagem original, com elementos estruturantes 
em tamanho crescente. A decomposição (wavelets) morfológica vem sendo 
aplicada, com sucesso, na área de sensoriamento remoto pelo fato de ser 
necessário o estudo da forma de corpos (alvos na superfície terrestre) de diferentes 
portes (HE, et al., 2014), (QUESADA-BARRIUSO, et al., 2014).  

 A Morfologia Matemática, empregada pela decomposição (wavelets) 
morfológica, é uma teoria de processamento não-linear amplamente utilizada no 
processamento de imagens digitais (SANTOS, et al., 2011) (GONZALES, et al., 
2002). A Morfologia Matemática pode ser considerada uma teoria construtiva porque 
as operações morfológicas fundamentais são construídas tendo como base os 
operadores básicos de erosão e dilatação (SANTOS, et al., 2011) (GONZALES, et 
al., 2002). A partir da combinação desses dois operadores, são construídas 
operações mais complexas, tais como a abertura e o fechamento, que quando 
combinadas, são capazes de corrigir imperfeições e reconstruir a forma dos objetos. 

As operações morfológicas podem ser aplicadas a imagens onde tanto a 
forma quanto a textura sejam essenciais para a resolução do problema. Logo, a 
Morfologia Matemática pode suprir limitações encontradas em técnicas baseadas no 
processamento linear de imagem que são essencialmente descritores de texturas 
(SANTOS, 2011). Embora exerça um papel fundamental na área de processamento 
de imagem, o processamento linear está limitado a problemas onde os objetos não 
estejam sobrepostos. A linearidade implica na preservação ou adição de objetos, o 
que faz necessário anexar etapas de pós-processamento caso haja a sobreposição 
dos objetos, aumentando a complexidade da solução computacional (SANTOS, 
2011). Por outro lado, as operações morfológicas lidam naturalmente com a 
sobreposição, desde que essas são baseadas nas transformações de formas 
preservando as relações de intersecção dos corpos através do uso da teoria 
matemática de intersecção e união de conjuntos. Em síntese, a Morfologia 
Matemática é capaz de tratar objetos mesmo que sobrepostos, enquanto o 
processamento linear de imagem está limitado a objetos totalmente segregados.  

Tanto as operações morfológicas quanto o processamento linear de imagem 
têm o mesmo processo básico de deslocamento de máscaras sobre a imagem 
original (GONZALES, et al., 2002). Na Morfologia Matemática, há uma entidade com 
tarefa análoga à máscara (filtro), chamada de elemento estruturante, usada na 
dilatação e erosão para maximizar e minimizar a região do(s) objetos(s) envolvida 
pela matriz bidimensional, respectivamente (SANTOS, 2011). 

A Morfologia Matemática, usada na decomposição (wavelets) morfológica, 
pode implicar em um maior tempo de processamento em relação à convolução linear 
de filtros empregada pelas wavelets clássicas. A razão é que os algoritmos que 
implementam as operações morfológicas, por se basearem na teoria de intersecção 
e união de conjuntos, são confeccionados, na literatura, com desvios condicionais. 
Por outro lado, a convolução linear de filtros empregam operações 
computacionalmente mais rápidas, como somas e multiplicações, para o cálculo das 
médias ponderadas das regiões da imagem original coberta pelos filtros lineares.  

Neste trabalho se propõe a Decomposição baseada em Aproximações 
Morfológicas em regiões de interesse em mamogramas. A Figura 1-2 diferencia a 
decomposição criada das wavelets clássicas e da decomposição (wavelets) 
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morfológica. O método proposto tem por base a decomposição inspirada em 
wavelets que emprega filtros não lineares passa-baixas e passa-altas, baseados em 
aberturas e fechamentos, que por sua vez são construídos a partir dos operadores 
morfológicos clássicos de erosão e dilatação. Neste trabalho são propostas 
aproximações aritméticas para esses dois operadores morfológicos, substituindo os 
desvios condicionais, normalmente presentes nesses algoritmos, por operações 
aritméticas de somas, subtrações e multiplicações, computacionalmente mais 
rápidas. 

Figura 1-2 Decomposição proposta baseada em Aproximações Morfológicas. 

 

A Decomposição baseada em Aproximações Morfológicas representa o 
mamograma em multi-nível. Logo, a Decomposição criada é capaz de estudar 
deformidades anatômicas de diversos tamanhos. Nos primeiros níveis, há o estudo 
de lesões de pequeno porte, enquanto nos níveis mais avançados há perda da 
nitidez, então apenas os achados de tamanho grande são avaliados. A 
decomposição proposta, em multi-nível, é adequada à detecção de deformidades 
anatômicas em mammogramas visto que as lesões mamárias são caracterizadas 
por apresentarem variados tamanhos (COSTA, et al., 2004).  

A Decomposição baseada em Aproximações Morfológicas é capaz de 
transformar a forma dos corpos através da intercalação de aproximações de 
aberturas e fechamentos. Logo, a borda da lesão, possivelmente depreciada no 
momento da aquisição digital da imagem, pode ser reconstruída. Além disso, os 
músculos e demais tecidos mamários, chamados tecnicamente de parênquima, 
geralmente apresentam uma textura análoga à alteração celular e podem se 
encontrar sobrepostos à lesão. A Decomposição criada, ao empregar uma 
aproximação da Morfologia Matemática, torna-se capaz de lidar com problemas de 
sobreposição entre a lesão e o parênquima, por se basear na teoria matemática de 
intersecção e união de conjuntos. Além disso, a Decomposição proposta emprega 
elementos estruturantes distintos para cada nível de decomposição. Esses 
elementos estruturantes são capazes de gerar uma borda com textura e espessura 
uniforme sem a intervenção do radiologista na técnica computacional e/ou 
segmentando a lesão dos demais elementos da imagem como ocorre no estado da 
arte, tanto durante a fase de treinamento quanto na fase de uso (TAHMASBI, et al., 



 

 

23 

2011), (SAKI, et al., 2013), (TAHMASBI, et al., 2012), (LIU, et al., 2014), (WANG, et 
al., 2014), (PEREIRA, et al., 2014).   

O motivo da proposta das aproximações aritméticas em substituição dos 
operadores morfológicos clássicos tem com objetivo prover operações 
computacionalmente mais eficientes. Logo, a Decomposição criada pode apresentar 
duas vantagens em comparação à Decomposição (wavelets) Morfológica: a primeira 
delas é prover um tempo reduzido de extração de características de imagem, tanto 
na fase de treinamento quanto na fase de uso da solução computacional e a 
segunda é a possibilidade de um período de tempo menor na investigação dos 
coeficientes dos elementos estruturantes referentes aos filtros passa-baixas e passa-
altas, em uma busca não exaustiva pelo espaço total de exploração.  

Um problema fundamental da Morfologia Matemática consiste em investigar a 
dependência do conjunto de imagens em função de uma entidade denominada 
elemento estruturante (SANTOS, 2011). Obter resultados satisfatórios em uma 
determinada aplicação, com um elemento estruturante, não significa que esse 
mesmo elemento estruturante, quando for empregado em uma outra aplicação, 
obterá bons resultados. Ao se considerar aplicações em mamogramas com imagens 
em tons de cinza, matematicamente os coeficientes do elemento estruturante estão 
discretizados no conjunto 𝐾 = {0, 1, . . .255} e 𝐾 ∈ ℕ. Logo, a complexidade do tempo 
de investigação dos coeficientes ideais cresce de maneira exponencial obedecendo 

matematicamente o Arranjo com Repetição 𝐴𝑅 = 256𝑛 , onde 𝑛 diz respeito à 
extensão do elemento estruturante. Por ser um problema de complexidade de tempo 

exponencial, à medida que 𝑛 aumenta o tempo de resposta da solução 
computacional tende ao infinito (LINS, 2001) e (SIPSER, 1997). Então, encontrar 
coeficientes ótimos para o elemento estruturante é um problema que requer uma 
quantidade elevada de tempo, portanto computacionalmente é intratável explorar o 
espaço de busca de maneira exaustiva.  

Na Morfologia Matemática, uma das soluções comumente utilizada é 
empregar inferências quanto ao conteúdo semântico da aplicação com o objetivo de 
reduzir o espaço de busca. Soluções para imagens biomédicas, por exemplo, 
referentes à detecção de óvulos de Aedes Aegypti (transmissor da dengue) e 
Schistosoma (transmissor da esquitossomose - barriga d'água) apresentam 
elementos estruturantes em forma de disco já que o objetivo é detectar formas 
arredondadas (ovaladas) (MELLO, et al., 2009). Logo, nesse tipo de aplicação não 
são explorados os coeficientes da matriz bidimensional do elemento estruturante que 
não se encaixem na forma do disco (fora do óvulo) (MELLO, et al., 2009). 

A inferência empregada pelos trabalhos referentes à detecção de óvulos não 
se aplica ao estudo de lesões mamárias. A razão é que a deformidade anatômica de 
mama pode assumir várias formas, inclusive formas indefinidas, ou seja, uma forma 
que não obedece qualquer padrão pré-determinado. Parte da estratégia adotada 
pelo trabalho proposto no sentido de reduzir o tempo de busca dos coeficientes do 
elemento estruturante é a substituição das operações morfológicas por suas 
aproximações aritméticas, computacionalmente mais rápidas.  

Quanto ao tempo estimado na extração de características de imagem, a 
notação Big-Oh é empregada, como critério, na comparação entre as aproximações 
morfológicas cridas e a morfologia clássica. As aproximações propostas da 
morfologia são mais rápidas do que a morfologia clássica em qualquer cenário. A 
notação Big-Oh é uma estimativa aproximada da execução do algoritmo. Logo, 
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alguns detalhes sobre a exata implementação são abstraídos (LINS, 2001), 
(SIPSER, 1997). O macro-objetivo da notação Big-Oh é verificar se o problema pode 
ser resolvido em tempo computacional ou ele requer tempo de resposta 
desordenado e, portanto é um problema computacionalmente intratável. A notação 
Big-Oh, por exemplo, agrupa as operações de soma e multiplicação na mesma 
estimativa de tempo. Ao se considerar, no entanto, uma implementação mais 
detalhista baseada em uma arquitetura de hardware MIPS (Microprocessor without 
Interlocked Pipeline Stages - Microprocessador sem Estágios Interligados de 
Pipeline), a operação de multiplicação gasta 4 ciclos de clock a mais do que um 
adição, no mínimo, com variações a depender da plataforma embarcada 
(SWEETMAN, 2006). 

O trabalho proposto estima os tempos de execução das aproximações 
morfológicas propostas não somente utilizando a notação Big-Oh, como também faz 
uso de abordagens mais detalhistas empregando arquiteturas de hardware dotadas 
de pipeline. Assim como na notação Big-Oh, as aproximações morfológicas 
propostas são mais rápidas do que a morfologia clássica, em todos os cenários 
reais. Além disso, por não empregar unidade de hardware em ambiente pipeline 
para tratamento de desvios condicionais, as aproximações morfológicas propostas 
se tornam uma solução mais barata, ocupa menos espaço, mais propícia à 
miniaturização, consome menos energia, reduz o número de codificações da UC 
(Unidade de Controle), requer menos experiência do projetista e reduz o tempo de 
confecção do algoritmo quando comparada à morfologia clássica. Logo, as 
aproximações morfológicas propostas, em ambiente pipeline, são superiores à 
morfologia clássica nos principais requisitos para o bom funcionamento e confecção 
de uma solução em hardware. 

No tocante aos experimentos, a classificação adota os critérios definidos pela 
American College of Radiology, expressos na escala BI-RADS (Breast Image 
Reporting and Data System - Relatórios de Imagens de Mama e Sistemas de Dados) 
(BI-RADS, 2003). O foco é classificar as imagens em três grupos: normal (sem 
lesão), benigno e maligno. Os classificadores empregados são redes neurais ELM e 
SVM. Foram usadas 355 imagens de mama adiposa da base de dados IRMA 
(LEHMANN, et al., 2004), com 233 casos normais (sem lesão), 66 benignos e 56 
malignos. O IRMA é a junção de várias bases de dados de mamografia. O IRMA usa 
acervos de mamografias que não estão mais disponíveis, além de bases particulares 
e duas públicas mini-Mias (SUCKLING, 1994) e DDSM (HEATH, et al., 2000). Como 
método de tratamento da base de dados, são estudados pesos ponderando a 
fronteira de decisão das redes neurais. A Decomposição baseada em Aproximações 
Morfológicas alcança uma precisão média de 84,65% na distinção entre casos 
normais, benignos e malignos e apresenta resultado, em média, 1,8% superior ao 
melhor cenário obtido pelo estado da arte. 

1.2 Hipóteses do Trabalho 

De acordo com o estado da arte, as wavelets (MALLAT, 1999) têm 
apresentado os melhores resultados do ponto de vista da taxa de classificação e 
detecção de lesões mamárias, com uma precisão de mais de 90% através do 
classificador polinomial (NASCIMENTO, et al., 2013). As wavelets são 
essencialmente descritores lineares de texturas em multi-nível. Nos primeiros níveis, 
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há o estudo de achados de todos os tamanhos, enquanto nos níveis mais 
avançados há perda de resolução, logo apenas as lesões de tamanho grande são 
avaliadas porque, durante a decomposição, os pequenos corpos são suavizados 
(embaçados) e anexados ao fundo da imagem. Baseada nessa constatação é 
formulada a seguinte hipótese: 

Hipótese 1: É possível criar uma técnica de extração de atributos em mamogramas 
a qual mantenha as características das wavelets, que é a descrição da textura da 
imagem em multi-nível. 

Embora exerça um papel fundamental na área de processamento de imagem, 
o processamento linear, empregado pelas wavelets clássicas, está limitado a 
problemas onde os objetos não estejam sobrepostos. A linearidade implica na 
preservação ou adição de objetos (SANTOS, 2011).  Em mamografias, o 
processamento linear pode implicar em descrições computacionais da imagem não 
muito eficazes visto que os músculos e demais tecidos mamários, chamados 
tecnicamente de parênquima, geralmente apresentam uma textura análoga à 
alteração celular e podem se encontrar sobrepostos à lesão. Por outro lado, a 
Morfologia Matemática lida naturalmente com problemas de sobreposição por ser 
inspirar na teoria matemática de intersecção e união de conjuntos. Logo, baseada na 
limitação das wavelets, quanto a objetos sobrepostos, é considerada a seguinte 
hipótese: 

Hipótese 2: É possível incorporar a Morfologia Matemática ao processo de 
decomposição das wavelets para o tratamento de problemas de sobreposição entre 
a lesão e o parênquima mamário. 

A junção da decomposição empregada pelas wavelets mais a Morfologia 
Matemática, capaz de lidar com a sobreposição de corpos, pode ocasionar em 
conflitos, chamados coloquialmente de gargalos. Processamento de imagem 
costuma ser uma tarefa de grande esforço computacional. Rotineiramente, 
pequenos núcleos do algoritmo são invocados recursivamente até que algum critério 
de parada seja obedecido. Nesses núcleos pode haver conflitos, seja por dados ou 
pelo controle do fluxo de algoritmo, que degradam substancialmente o desempenho 
da solução computacional. Na morfologia matemática, caso incorporada à 
decomposição das wavelets, o tratamento de desvios condicionais provoca o conflito 
por controle da execução das instruções. Ao analisar esse preâmbulo, formula-se a 
seguinte hipótese: 

Hipótese 3: É possível a união do processo de decomposição das wavelets a 
noções da Morfologia Matemática sem que haja conflitos por controle do fluxo do 
algoritmo e com boa capacidade de paralelismo. 

 Uma questão fundamental, em processamento de imagem, diz respeito à 
adequação dos parâmetros inicias em relação à natureza do problema. Obter 
resultados satisfatórios em uma determinada aplicação, com um conjunto de 
parâmetros iniciais, não significa que esse mesmo conjunto quando for empregado 
em uma outra aplicação obterá bons resultados. Logo, considera-se a seguinte 
hipótese: 

Hipótese 4: Diferentes parâmetros iniciais visando a extração de características em 
mamogramas são capazes de gerar interferências abruptas na precisão da 
aplicação. 
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 Uma técnica de extração de características de imagem pode funcionar muito 
bem quando aplicada, como atributo de entrada, em um determinado classificador 
composto por uma determinada função de aprendizado. Logo, ao substituir a função 
de aprendizado e demais configurações de um classificador, é possível maximizar a 
sua precisão e adequação ao problema? Baseado nesse questionamento é 
formulada a hipótese a seguir: 

Hipótese 5: Distintas funções de aprendizado e configurações iniciais que exijam 
um maior volume de cálculos, como por exemplo, dobrar a quantidade de neurônios 
na camada escondida, são capazes de gerar taxas de acertos superiores em 
comparação a configurações de classificadores com uma menor quantidade de 
cálculos. 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivos Gerais 

 Propor um método inspirado na série de wavelets para Decomposição de 
regiões de interesse em mamogramas. O método emprega filtros não-lineares 
passa-baixas e passa-altas, baseados em aberturas e fechamentos, que por sua vez 
são construídos a partir dos operadores morfológicos clássicos de erosão e 
dilatação. Neste trabalho são propostas aproximações aritméticas para esses dois 
operadores morfológicos, substituindo os desvios condicionais por operações 
aritméticas de somas, subtrações e multiplicações, computacionalmente mais 
eficientes. As redes ELM e SVM são empregadas na etapa de classificação das 
imagens de mamografia. A etapa de classificação faz uso de variações dos kernels 
nas redes ELM e SVM, buscando maximizar a taxa de acerto entre as saídas 
desejadas e as alcançadas, além de determinar os parâmetros de configuração de 
arquiteturas ideais para as redes.  

1.3.2 Objetivos Específicos 

 
1. Propor uma aproximação dos operadores morfológicos básicos de erosão e 

dilatação por suas aproximações aritméticas, computacionalmente mais 
rápidas do que a morfologia clássica.  

2. Fazer análise comparativa entre as estimativas dos tempos de execução dos 
operadores morfológicos clássicos e as aproximações morfológicas propostas 
através da notação Big-Oh e de plataformas de hardware. 

3. Comparar as aproximações morfológicas propostas e a morfologia clássica 
quanto aos principais requisitos para o bom funcionamento e confecção de 
soluções em ambiente de hardware pipeline. Os requisitos são; valor 
financeiro da plataforma, área ocupada pela arquitetura, indícios favoráveis à 
miniaturização, consumo de energia, número de codificações da UC (Unidade 
de Controle), intervenção e predição do projetista para a solução de conflitos 
e tempo de confecção e testes da solução em hardware. 

4. Propor uma técnica inspirada na série de wavelets para decomposição da 
imagem biomédica original em imagens de detalhes e de aproximações. Os 
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filtros são não-lineares  construídos a partir de aproximações aritméticas da 
morfologia clássica. 

5. Avaliar a precisão da Decomposição baseada em Aproximações Morfológicas 
quando aplicada na etapa de pré-processamento na detecção e classificação 
de lesões em mamogramas.  

6. Investigar se diferentes parâmetros iniciais da Decomposição baseada em 
Aproximações Morfológicas geram interferências nas taxas de acerto na 
etapa de classificação. 

7. Avaliar a Decomposição baseada em Aproximações Morfológicas 
qualitativamente em relação ao estado da arte. As redes ELM e SVM são 
empregadas para classificação entre casos normais (sem lesão), benignos e 
malignos. Também são avaliadas abordagens das redes ELM e SVM com a 
atribuição de pesos ponderados às três classes. 

8. Investigar se configurações, das redes neurais ELM e SVM, que exijam um 
maior volume de cálculos, como dobrar a quantidade de neurônios na camada 
escondida, são capazes de gerar taxas de acertos superiores em comparação 
às configurações com um menor volume de cálculos. 

1.4 Organização do Documento 
a) Capítulo 1: Introdução  

O Capítulo 1 apresenta as operações morfológicas. Então, elas são 
contextualizadas em função da detecção e classificação das lesões 
mamárias. Além disso, o Capítulo discute a proposta da tese e 
diferencia-a do das técnicas já existentes no estado da arte. 

b) Capítulo 2: Revisão Teórica 
O Capítulo 2 faz uma revisão bibliográfica de métodos para extração 
de atributos em imagem médicas e classificadores baseados em redes 
neurais. Além disso, métricas de estimativas de tempo são discutidas 
tanto em alto nível quanto em nível de hardware baseado no 
microprocessador MIPS. O Capítulo também analisa trabalhos 
relevantes os quais tenham como meta a detecção e classificação de 
lesões em mamogramas. É discutido o desenvolvimento de técnicas 
computacionais capazes de auxiliar o médico radiologista. 

c) Capítulo 3: Materiais e Métodos 
O Capítulo 3 descreve os materiais e métodos empregados. A intenção 
é que o trabalho proposto possa ser replicado e tenha seus resultados 
comparados com futuras pesquisas. Além disso, o capítulo apresenta a 
metodologia proposta. 

d) Capítulo 4: Aproximações Morfológicas Propostas 
O Capítulo 4 propõe aproximações aritméticas da morfologia clássica, 
substituindo os desvios condicionais por operações aritméticas de 
somas, subtrações e multiplicações, computacionalmente mais 
eficientes. 

e) Capítulo 5: Detecção e Classificação de Lesões em Mamogramas 
O Capítulo 5 utiliza a detecção e classificação de lesões em 
mamogramas como estudo de caso para a validação das 
aproximações morfológicas propostas. Inicialmente, são extraídas as 
características do conjunto de imagens. Logo, os classificadores 
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utilizam como atributos de entrada essas características extraídas das 
imagens. 

f) Capítulo 6: Resultados Relacionados ao Estudo de Caso  
O Capítulo 6 exibe os resultados alcançados. O trabalho proposto 
alcança uma precisão média de 84,65% na distinção entre casos 
normais, benignos e malignos. Além disso, o resultado alcançado é, 
em média, 1,8% superior ao melhor cenário obtido pelo estado da arte. 

g) Capítulo 7: Resultados Relacionados a Estimativas de Tempo de 
Execução 
O Capítulo 7 mostra que as aproximações morfológicas propostas 
apresentam tempos estimados de execução reduzidos em comparação 
às operações morfológicas clássicas de erosão e dilatação. O trabalho 
proposto compara os tempos estimados de execução entre as 
aproximações morfológicas propostas e as operações morfológicas 
clássicas utilizando a notação Big-Oh e também faz uso de abordagens 
mais detalhistas empregando arquiteturas de hardware pipeline. 

h) Capítulo 8: Conclusões e Trabalhos Futuros 
Por fim, o Capítulo 8 conclui a tese, além de apresentar as principais 
contribuições já obtidas. O Capítulo também discute os próximos 
passos do trabalho.  
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2 Revisão Teórica e Estado da Arte 

A seção 2.1 explica os métodos para detecção e medição de lesões em 
mamografias no documento de consenso do Ministério da Saúde. A seção 2.2 
apresenta as classificações referentes aos tumores em imagens de mamografia. 
Esse estudo é importante para entender o motivo da criação da Decomposição 
baseada em Aproximações Morfológicas como técnica do trabalho proposto. A 
Decomposição baseada em Aproximações Morfológicas preenche os requisitos 
necessários para a detecção e classificação de nódulos mamários.   

A seção 2.3 apresenta um estudo com uma equipe médica para a detecção e 
medição das lesões de mama. Esse estudo foi defendido anteriormente (LIMA, 
2011). Ele é exibido novamente, de forma resumida, com o objetivo de justificar a 
importância das soluções computacionais para o campo de imagens biomédicas.  Ao 
se usar, de maneira isolada, os métodos determinados pelo Ministério da Saúde 
(COSTA, et al., 2004) podem ocorrer distorções graves na prática clínica. 

  A seção 2.4 fundamenta a teoria morfológica além de descrever as principais 
técnicas de extração de características da imagem, tanto utilizadas pelo estado da 
arte quanto pela metodologia proposta. Por sua vez, a seção 2.5 define as redes 
neurais empregadas na etapa de classificação. 

2.1 Métodos Clássicos para Detecção de 

Lesões de Mama 

O documento de consenso do Ministério da Saúde determina três métodos 
para a detecção e medição de lesões em imagens médicas de mama. Os métodos 
são: exame clínico, ultrassonografia e mamografia (COSTA, et al., 2004). O exame 
clínico de toque é um procedimento completamente manual. Ele é realizado com a 
mulher sentada ou deitada e com os braços relaxados. O examinador, então, apalpa 
a mama da paciente. O objetivo é encontrar mudanças na direção dos mamilos, 
dobras ou retrações na pele. Durante o exame clínico, quando uma lesão é 
encontrada, ele é fixado entre os dedos e mensurado através de uma régua 
milimetrada flexível (SIQUEIRA, et al., 2008). Esse método é muito dependente da 
experiência do examinador. O exame clínico não deve ser a única forma de 
diagnóstico adotada, pois em alguns casos o tumor levar cerca de 10 anos para se 
tornar palpável (INCA, 2002). 

A radiografia da mama é chamada de mamografia. A mama é comprimida 
entre duas placas de plástico, para a obtenção de uma melhor imagem. O principal 
objetivo é identificar neoplasias malignas incipientes da mama, na qual incide a 
maior parte dos cânceres (TOLEDO, 1978). Segundo o Ministério da Saúde, 
mulheres acima de 40 anos devem realizar esse exame anualmente, enquanto as 
pertencentes a grupos de risco elevado, devem realizar o procedimento a cada 6 
meses, a partir dos 35 anos. Já para aquelas na faixa etária de 50 a 69 anos é 
recomendada a mamografia a cada dois anos. O tamanho da lesão é aferido na 
mamografia através de uma régua milimetrada aplicada ao filme resultante do 
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exame. Por ser um método manual há uma morosidade associada além de 
aumentar a possibilidade de erros de medição. 

Na ultrassonografia, um tipo de gel é aplicado à mama para reduzir as 
reflexões. O aparelho utiliza ondas sonoras de alta frequência sobre a pele. O 
sistema de ultrassom converte as ondas sonoras refletidas em imagens 
bidimensionais. Segundo o INCA, a ultrassonografia deve ser realizada em mulheres 
com menos de 35 anos. A Figura 2-7 exibe duas medições de uma mesma lesão em 
uma mamografia digital realizadas por dois profissionais examinadores. Pode-se 
observar que há uma discrepância entre as avaliações.  Há uma grande imprecisão 
nesse método, pois a borda da lesão é discretizada em apenas 4 pontos e todas as 
suas demais informações são desconsideradas. Outra imprecisão se dá pelo fato 
dos pontos limítrofes, formadores dos diâmetros, serem inseridos manualmente, 
através do mouse. Caso a reavaliação da Figura 2-7 (b) fosse realizada, o 
profissional examinador concluiria, erroneamente, que a lesão cresceu, distorcendo, 
dessa forma, o correto acompanhamento do câncer. 

Este tipo de distorção pode ser ainda maior dependendo da interpretação dos 
profissionais e da complexidade das bordas da lesão. A ultrassonografia 
disponibiliza as mesmas ferramentas do que a mamografia digital para as imagens 
de ultrassom. Portanto, as mesmas imprecisões descritas para a mamografia digital 
podem ser geradas nas análises das imagens de ultrassom. Apesar de haverem 
vários estudos sobre qual dos métodos, vistos na seção, é o melhor na investigação 
do tamanho da lesão na mama (HERRADA, et al., 1997), (FIORENTINO, et al., 
2001), (FORNAGE, et al., 1987), (MEDEN, et al., 1995), (PIERIE, et al., 1998), 
(BOSCH, et al., 2003), (SHOMA, et al., 2003), não há um consenso sobre qual 
procedimento é o mais eficaz. Todos eles são dependentes demasiadamente da 
experiência do profissional examinador. Logo, a mensuração da lesão, através 
desses exames, se torna bastante subjetiva e sujeita a diversas interpretações. 

O diâmetro máximo é importante no estudo do comprometimento da pele.  O 
tumor deve ser visto nas projeções crânio-caudal e médio-lateral, vistas na Figura 
2-1. Se o tumor em potencial for visto em apenas uma projeção, ele é denominado 
assimetria. 

Figura 2-1 Projeção nas quais a lesão deve ser vista. 

 

Um tumor tem característica benigna quando seu diâmetro máximo está 
paralelo à pele. Isso quer dizer, na projeção crânio-caudal o diâmetro máximo deve 
ter orientação horizontal ou, na projeção médio-lateral, o máximo diâmetro deve ter 

Crânio-caudal

Médio-lateral
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orientação vertical. Um tumor tem característica maligna quando o diâmetro máximo 
está perpendicular à pele, chamado popularmente de "câncer enraizado". Então na 
projeção médio-lateral, o máximo diâmetro deve ter orientação horizontal.  

2.2 Classificação da Mama e Tumores em 

Mamografias 

O INCA (Instituto Nacional do Câncer) adaptou a classificação do BI-RADS da 
mama e de seus tumores (INCA, 2007). A descrição da região mamária é vista na 
Figura 2-2.  

Figura 2-2 Classificação da mama. 

 

Em mulheres jovens, costuma haver pouco tecido adiposo, a mama é densa. 
Os músculos e demais tecidos mamários, chamados tecnicamente de parênquima, 
ocupam a maior parte da mama. Em uma mama predominantemente densa, o 
parênquima mamário ocupa entre 75% e 50% da mama. Já em uma mama 
predominante adiposa, o parênquima mamário ocupa entre 50% e 25% da mama. 
Em uma mama adiposa, há pouco parênquima, menos de 25%, e muito tecido 
adiposo. Mamas adiposas são características de pacientes idosas. Há uma 
tendência dos músculos e demais tecidos mamários serem substituídos por tecido 
adiposo, à medida do envelhecimento da mulher.  

O estudo do formato da lesão é necessário para a escolha do tratamento 
apropriado. O tumor é classificado em cinco grupos: regular, lobular, microlobular, 
irregular e espiculado, vistos na Figura 2-3.  Um tumor regular tem características 
benignas, enquanto uma lesão espiculada costuma ser maligna. 
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Figura 2-3 Classificação do tumor quanto ao contorno. 

 

Um tumor regular apresenta uma borda pouco rugosa, com suaves 
alterações. Um tumor lobular tem um contorno ondulado. Um tumor microlobular 
possui uma borda com pequenas ondulações. Um tumor espiculado possui linhas 
radiantes nas margens do tumor. Por fim, um tumor irregular não se encaixa na 
definição de nenhum outro agrupamento.  

Quanto à densidade, o INCA classifica o tumor em 5 grupos: heterogêneo, 
densidade com gordura, hipodenso, isodenso e hiperdenso, exibidas Figura 2-4. Um 
tumor hiperdenso apresenta densidade mais elevada do que à pele. Tumores 
isodenso tem densidade igual ao tecido mamário. Tumores hipodensos possuem 
densidade inferior à pele. Tumores com densidade de gordura são hipodensos e 
contém gorduras nas suas redondezas. Por fim, tumores heterogêneos são 
hipodensos e parcialmente ocupados por parênquima mamário.  

Figura 2-4 Classificação do tumor quanto à densidade. 

 

Teoricamente, tumores malignos apresentam densidade superior em relação 
à mama. Já tumores com densidade inferior à mama, geralmente, são benignos. O 
BI-RADS, por exemplo, cita que tumores de densidade com gordura são benignos, 
quase que na sua totalidade (BI-RADS, 2003).  

microlobularlobular espiculadoirregularregular

Grau de malignidade quanto ao contorno

a) b) c) d) e)

densidade
com gordura

isodenso hiperdenso

Grau de malignidade quanto à densidade

heterogêneo hipodenso

a) b) c) d) e)
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2.3 Experimentos na Prática Clínica 

Experimentos, na prática clínica, foram apresentados anteriormente (LIMA, 
2011). Esses experimentos são exibidos novamente, de forma resumida, com o 
objetivo de justificar a importância das soluções computacionais para o campo de 
imagens biomédicas. Ao se usar, de maneira isolada, os métodos determinados pelo 
Ministério da Saúde (COSTA, et al., 2004), distorções graves, na prática clínica, 
podem ocorrer. Então, um estudo com uma equipe médica foi realizado com o intuito 
de exemplificar possíveis distorções tanto na detecção quanto na avaliação do 
tamanho de lesões em imagens de mamografia. 

2.3.1 Ambiente Experimental 

O trabalho, defendido em (LIMA, 2011), utilizou a base de dados mini-MIAS 
(SUCKLING, 1994) que provê imagens de mamografia. A base de dados não relata 
detalhes quanto o espalhamento dos raios-x tão pouco o método de captura das 
imagens. 

Trinta e quatro imagens foram utilizadas, em sete delas não há qualquer 
patologia, de acordo com a base de dados. O objetivo foi analisar a incidência de 
diagnósticos contendo falso-positivos e falso-negativos. Toda a base de dados 
possui projeção médio-lateral. 

No primeiro estágio da pesquisa foi exibido um conjunto de imagens. Então, 
os profissionais examinadores avaliaram a presença ou ausência de alguma lesão 
no mamograma. Caso houvesse a detecção de uma lesão, os especialistas 
deveriam medi-lo, de acordo com as normas do Ministério da Saúde (COSTA, et al., 
2004). No segundo estágio todas as imagens estudadas foram reapresentadas aos 
profissionais em ordem aleatória. Então, os profissionais repetiram a detecção e 
medição.  

Nesse trabalho, quatro profissionais fizeram parte do estudo onde eles têm, 
em média, 12 anos de prática clínica. Um dos profissionais é chefe do setor do 
departamento de radiologia de um grande hospital de Pernambuco. Ele é 
responsável por outros quatro médicos. O estudo levou cerca de 25 minutos para 
cada profissional. A distorção intra-profissional diz respeito à diferença entre 
diagnósticos elaborados pelo mesmo profissional. A distorção inter-profissional se dá 
quando dois ou mais profissionais medem o mesmo câncer na mesma imagem. 
Eles, no entanto, acham resultados diferentes. 

2.3.2 Distorção Intra-profissional  

A Tabela 2-1 exibe a porcentagem de falsos positivos e falsos negativos dos 
profissionais especialistas, em relação à detecção das lesões. Falso positivo, em 
relação à detecção, é quando não há qualquer patologia na imagem. O médico, no 
entanto, detecta uma falsa lesão. Falso negativo é quando há uma lesão porém o 
especialista não o detecta. 
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Tabela 2-1 Falsos positivos e falsos negativos na avaliação intra-profissional. 
Os resultados estão em porcentagem (%). 

 De acordo com seu próprio 
primeiro exame 

De acordo com a base de dados 

Especialista Falso positivo Falso negativo Falso positivo Falso negativo 
1 2,941 2,941 2,941 20,588 
2 0 0 8,824 8,824 
3 8,824 5,882 17,647 26,471 
4 2,941 2,941 8,824 20,588 

 De acordo com a Tabela 2-1, apenas um único profissional não cometeu 
falsos positivos e falsos negativos de acordo com a sua própria primeira avaliação. 
Conforme a base de dados, no entanto, todos os profissionais examinadores 
cometeram falsos positivos e falsos negativos, totalizando seus primeiros e 
segundos exames. 

Após o estudo da presença ou ausência da lesão realizada, a tarefa seguinte 
diz respeito à medição do achado, caso encontrado, seguindo as normas e métodos 
homologados pelo Ministério da Saúde (COSTA, et al., 2004). A Figura 2-5 exibe a 
distorção máxima intra-profissional inerente à medição. O diâmetro máximo no 
primeiro exame é 5,268 cm. Já o diâmetro máximo do segundo exame é 6,709 cm. 
Então, a distorção entre as avaliações é 1,44 cm. O ângulo entre os diâmetros 
máximos é 7,416 °.  

Figura 2-5 Distorção intra-profissional em um tumor espiculado. 

Diâmetro horizontal : 2,679 cm Diâmetro horizontal : 4,366 cm 

Diâmetro vertical : 5,268 cm Diâmetro vertical : 6,709 cm 

 

A Tabela 2-2 exibe as distorções máximas e mínimas de cada profissional. A 
distorção média intra-profissional foi de 0,177 cm. A Tabela 2-2 também exibe a 
variância da média de cada profissional. 

 

(a) (b)
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Tabela 2-2 Distorção intra-profissional entre os diâmetros máximos.  

Especialista Distorção 
máxima 

Ângulo 
correspondente 

Distorção 
mínima 

Ângulo 
correspondente 

Distorção  
média 

Variância 
da média 

1 1,44 cm 7,416 ° 0 cm 82,847 ° 0,300 cm 0,126 cm 
2 0,679 cm 8,650 ° 0 cm 0 ° 0,168 cm 0,023 cm 
3 0,518 cm 6,900 ° 0,001 cm 2,843 ° 0,131 cm 0,016 cm 
4 0,296 cm  16,322 ° 0,004 cm 0,647 ° 0,108 cm 0,006 cm 

Na medição intra-profissional, em dois casos a distorção entre os diâmetros 
máximos foi de 0 cm. Eles são exibidos na Figura 2-6.  

Figura 2-6 Menor distorção intra-profissional em relação a tamanho. (a) Diâmetro 
máximo da primeira avaliação do especialista 1, (b) diâmetro máximo na reavaliação 

do especialista 1. (c) Diâmetro máximo da primeira avaliação do especialista 2 (d) 
diâmetro máximo na reavaliação do especialista 2. 

Diâmetro máximo : 0,848 cm Diâmetro máximo : 0,848 cm 

 
Diâmetro máximo : 2,602 cm Diâmetro máximo : 2,602 cm 

 

Um tumor tem característica benigna quando seu diâmetro máximo está 
paralelo à pele. Isso quer dizer, na projeção médio-lateral o máximo diâmetro deve 

(a) (b)

(c) (d)
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ter orientação vertical. Um tumor tem característica maligna quando o diâmetro 
máximo está perpendicular à pele. Então na projeção médio-lateral, o máximo 
diâmetro deve ter orientação horizontal.  

Na Figura 2-6, no primeiro caso (a)-(b), o ângulo entre os diâmetros máximos 
foi de 82,847°. Na primeira avaliação a lesão tem característica maligna porque o 
diâmetro máximo possui a orientação horizontal. Já na reavaliação a lesão ganha 
característica benigna visto que o diâmetro máximo está na vertical.  O segundo 
caso (c)-(d) o ângulo foi 0°, mas as linhas não têm as mesmas coordenadas. Elas 
são apenas paralelas.  

A Tabela 2-3 mostra os ângulos máximo e mínimo intra-profissional entre os 
diâmetros máximos. A distorção correspondente se refere à diferença de tamanho 
entre os diâmetros máximos relativos ao primeiro e segundo exame para cada 
especialista. O ângulo médio, referentes a todos os médicos, foi de 18,086°. A 
Tabela 2-3 também exibe a variância da média de cada profissional. 

Tabela 2-3 Ângulo intra-profissional entre os diâmetros máximos.  

Especialista Ângulo 
máximo 

Distorção 
correspondente 

Ângulo  
mínimo 

Distorção 
correspondente 

Ângulo 
médio 

Variância 
da média 

1 89,530 ° 0,079 cm 0,020 ° 0,309 cm  34,023 ° 1286,622 °  
2 37,538 ° 0,032 cm 0 ° 0 cm 11,851 ° 116,342 ° 
3 34,404 ° 0,169 cm 0,350 ° 0,147 cm 9,918 ° 110,181 ° 
4 89,160 ° 0,053 cm 0,150 ° 0,161 cm 16,550 ° 759,631 ° 

2.3.3 Distorção Inter-profissional  

A Figura 2-7 (a)-(c) exibe a máxima distorção inter-profissional. O ângulo 
entre os diâmetros máximos é de 64,658 º.  

Figura 2-7 Maior distorção inter-profissional em relação ao tamanho. 

Diâmetro horizontal : 0,719 cm Diâmetro horizontal : 4,225 cm 

Diâmetro vertical : 0,644 cm Diâmetro vertical : 3,903 cm 

 

Em relação à detecção, a equipe médica teve a mesma interpretação em 
58,82% dos casos. Pelo menos em uma imagem, algum especialista teve a mesma 
interpretação de acordo com a base de dados.  Em 50% dos casos, a equipe 
detectou câncer de mama. Nos restantes 8,82% não houve patologia. 

(a) (b)
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A distorção inter-profissional, em relação à medição da lesão, se dá quando 
dois ou mais profissionais medem o mesmo achado na mesma imagem. Os 
especialistas, no entanto, acham resultados diferentes. A Tabela 2-4 mostra a 
distorção máxima e mínima inter-profissional. A distorção média inter-profissional foi 
de 0,31 cm. A Tabela 2-4 também exibe a variância da média de cada profissional. 

Tabela 2-4 Distorção inter-profissional entre os diâmetros máximos.  

Especialista Distorção 
máxima 

Ângulo 
correspondente 

Distorção 
mínima 

Ângulo 
correspondente 

Distorção 
média 

Variância 
da média 

1 3,507 cm 64,658 ° 0 cm 44,760 ° 0,360 cm 0,228 cm 
2 2,292 cm 83,648 ° 0,001 cm 7,064 ° 0,254 cm 0,121 cm 
3 2,139 cm 82,599 ° 0 cm 44,760 ° 0,256 cm 0,106 cm 
4  3,507 cm  64,658 ° 0,009 cm 1,339 ° 0,352 cm 0,295 cm 

A Tabela 2-5 mostra os ângulos máximo e mínimo inter-profissional entre os 
diâmetros máximos. O ângulo médio entre os diâmetros máximos foi de 21,984 °. A 
Tabela 2-5 também exibe a variância da média de cada profissional. 

Tabela 2-5 Ângulo inter-profissional entre os diâmetros máximos. 

Especialista Distorção 
máxima 

Ângulo 
correspondente 

Distorção 
mínima 

Ângulo 
correspondente 

Distorção 
média 

Variância 
da média 

1  89,806 ° 0,079 cm 0,097 ° 0,052 cm  28,734 ° 640,867°  
2 89,895 ° 0,265 cm  0,097 ° 0,052 cm 18,619 ° 541,409° 
3 89,499 ° 1,622 cm 0,105 ° 0,112 cm 19,642 ° 601,642° 
4  89,895 °  0,265 cm 0,105 °  0,112 cm 20,941 ° 704,715° 

2.3.4 Considerações quanto à Sub-seção 

Em cânceres espiculados, como vistos na Figura 2-5 e na Figura 2-7, os 
profissionais especialistas comumente não os avaliam na prática clínica. Eles 
geralmente apenas mensuram lesões com formato arredondado. Isso ocorre porque 
em um achado não arredondado a variação de interpretação sobre a borda da lesão 
é maior. Como se trata de uma pesquisa acadêmica a equipe médica concordou em 
medir deformidades não arredondadas. 

A segunda opinião de diferentes profissionais examinadores pode não ser 
uma boa escolha. A variação tanto em relação à medição quanto sobre as 
dimensões das lesões foram muito altas. A equipe médica teve a mesma 
interpretação, quanto à presença ou ausência das lesões, em apenas 58,82% dos 
casos. Então, a paciente mesmo consultando vários médicos experientes pode ter 
vários diagnósticos diferentes. Portanto, a insegurança quanto ao seu real estado 
patológico pode se tornar cada vez maior. 

As ferramentas computacionais de "segunda opinião" são salutares no sentido 
de auxiliar o profissional especialista na tomada de decisões diagnósticas. Logo, a 
adoção de soluções computacionais à prática clínica podem reduzir as distorções 
descritas pelo experimento.  
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2.4 Métodos de Extração de Atributos de 

Imagem 

2.4.1 Decomposição em Série de Wavelets 

A wavelet )(t  é uma função em forma de onda que obedece às seguintes 

condições:  

,0)( 



dtt  

(1) 

.|)(|
2





dtt  

(2) 

A wavelet )(t  é chamada de wavelet mãe com as wavelets filhas )(, tba  em 

versões transladadas e escalonadas  da wavelet mãe, dada como: 
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onde a e b são os fatores de escalonamento e transladação, respectivamente. Dada 
um sinal no tempo contínuo )(tx , a sua transformada wavelet contínua é dada por: 

,)()(),(
*

, dtttxbaX ba



  

(4) 

onde * significa o conjugado. 

Wavelets são ferramentas muito eficazes para a representação das imagens 
em multi-resolução. A transformada de wavelet relativa a processamento de imagens 
pode ser implementada de maneira bidimensional. Mallat propôs uma Transformada 
de Wavelet Discreta de um sinal através da decomposição de uma imagem original 
em uma série de imagens geradas através de filtros discretos passa-alta e passa-
baixa (MALLAT, 1999). 

A Figura 2-8 exibe o algoritmo de decomposição de wavelets bi-dimensional 

para um nível de resolução, proposto por (MALLAT, 1999). A imagem 𝐴𝑗 é 

convoluída pelos filtros h(n) e g(n). As duas imagens, resultantes da convolução, são 
decimadas por um fator de 2, onde as linhas ímpares são retiradas.  Em seguida, as 
colunas das imagens decimadas são convoluídas pelos filtros h(n) e g(n). Logo as 
colunas ímpares são excluídas no processo de decimação. Em cada nível, são 
geradas uma imagem de aproximação e três imagens de detalhes.  

Uma imagem de aproximação A diz respeito a uma representação da imagem 
original sem detalhes, resultante da aplicação de um FPB (Filtro Passa-Baixa). O 
efeito visual é o embaçamento da imagem original, através da redução do número 
de níveis de cinza. Enquanto uma imagem de detalhes tem como objetivo 
representar a imagem original, em alta frequência. Um FPA (Filtro Passa-Alta) 
intensifica as bordas dos elementos presentes na imagem. Em cada nível das 
wavelets, o algoritmo de Mallat gera três imagens de detalhes. Uma para DH 
(Detalhes Horizontais), outra para DV (Detalhes Verticais) e por fim uma para DD 
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(Detalhes Diagonais). O processo de decomposição do nível seguinte emprega, 
como fonte, a imagem de aproximação do nível imediatamente anterior.  

Figura 2-8 Algoritmo de decomposição de Wavelets bi-dimensionais, para um nível 
de resolução. 

 

A Figura 2-9 representa o processo de decomposição das wavelets, em 2 
níveis, empregando a família Daubechies 8. O objetivo dessa técnica é decompor a 
imagem original em uma imagem de aproximação e em três imagens de detalhes, 
para cada nível.  

Figura 2-9 Ilustração da decomposição das wavelets, em 2 níveis, baseada no 
algoritmo Daubechies 8. 

 

Os filtros dependem de cada algoritmo empregado pelas wavelets. Os 
algoritmos podem também ser chamados de família. Dentro de cada família, os 
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filtros podem possuir comprimentos diferentes. Quanto maior for o comprimento dos 
filtros mais suave se tornam as imagens de aproximação. A suavidade implica na 
redução de detalhes da imagem. A família Daubechies, por exemplo, é formada por 
vários filtros de comprimentos diferentes. Daubechies 8 é capaz de suavizar a 
imagem com maior intensidade em relação à Daubechies 4. Isso ocorre porque os 
filtros das funções Daubechies 8 e Daubechies 4 possuem comprimento de 16 e 8, 
respectivamente.  

2.4.2 Morfologia Matemática 

Morfologia Matemática é uma teoria completa de processamento não-linear 
amplamente utilizado no processamento de imagens digitais. Várias aplicações 
específicas são construídas a partir da Morfologia Matemática como detecção e 
segmentação de objetos, extração de características dentre outras (SOILLE, 2004), 
(HÄNNI, et al., 1999), (THANH, et al., 2007) e (SANTOS, 2011). A morfologia é 
baseada nas transformações de formas preservando as relações de inclusão dos 
objetos. Há duas operações morfológicas fundamentais: erosão e dilatação (SOILLE, 
2004), (HÄNNI, et al., 1999), (THANH, et al., 2007) e (SANTOS, 2011). A Morfologia 
Matemática pode ser considerada uma teoria construtiva porque todas as operações 
são construídas tendo com base erosões e dilatações. Matematicamente, erosão e 
dilatação são formalizados de acordo com as Equação (5) e a Equação (6), 
respectivamente (SOILLE, 2004), (HÄNNI, et al., 1999), (THANH, et al., 2007) e 
(SANTOS, 2011): 

휀𝑔(𝑓)(𝑢) = ⋂ 𝑓(𝑣) ∨ �̅�(𝑢 − 𝑣)

𝑣 ∈ 𝑆 

 (5) 

𝛿𝑔(𝑓)(𝑢) = ⋃ 𝑓(𝑣) ∧ 𝑔(𝑢 − 𝑣),

𝑣 ∈ 𝑆

 (6) 

onde 𝑓: 𝑆 → [0,1]  e 𝑔: 𝑆 → [0,1] são imagens normalizadas em forma de matriz 

nomeada de formato 𝑆, onde 𝑆 ∈ ℕ2. O pixel é definido através do par cartesiano 
(𝑢, 𝑓(𝑢)), onde  𝑢 é a posição associada ao valor 𝑓(𝑢).  v é a matriz de f(u), abrangida 

por g. Os operadores ∪ e ∨ estão associados à operação de máximo, enquanto ∩ e 

⋀ estão associados à operação de mínimo. (𝑔) é o elemento estruturante tanto para 
erosão quanto para dilatação (SOILLE, 2004), (HÄNNI, et al., 1999), (THANH, et al., 

2007) e (SANTOS, 2011). (�̅�) é a negação de (𝑔).  

A Figura 2-10 exibe a atuação da operação morfológica de erosão, descrita 
na Equação (5). Por precedência matemática, inicialmente ocorre a negação do 

elemento estruturante �̅�. Logo, acontece a operação de máximo ∨ denotada por 
𝑓(𝑣) ∨ �̅�(𝑢 − 𝑣), onde 𝑓(𝑣) diz respeito à matriz da imagem original 𝑓 abrangida 

(casada) por �̅�. Por fim, o valor 휀𝑔(𝑓)(𝑢), na posição 𝑢, da imagem erodida recebe o 

mínimo valor entre os máximos, através do operador ∩. No exemplo exibido na  
Figura 2-10, 휀𝑔(𝑓)(𝑢), obtém o valor 0 associado ao preto absoluto.  

A erosão sobrepõe (�̅�) à imagem original (𝑓). O objetivo é que as áreas 
similares ao (�̅�) se expandam (SANTOS, 2011). Ao se associar o 1's ao branco 
absoluto e 0's ao preto absoluto, a erosão aumenta as áreas mais escuras e elimina 
as regiões com maior intensidade (SANTOS, 2011).   
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Figura 2-10 Atuação da operação morfológica de erosão.  

 

A Figura 2-11 exibe a atuação da operação morfológica de dilatação, descrita 
na Equação (6). Por precedência matemática, ocorre a operação de mínimo ⋀ 
denotada por 𝑓(𝑣) ∧ 𝑔(𝑢 − 𝑣), onde 𝑓(𝑣) diz respeito à matriz da imagem original 𝑓 

abrangida (casada) por 𝑔. Logo, o valor 𝛿𝑔(𝑓)(𝑢), na posição 𝑢, da imagem dilatada 

recebe o máximo valor entre os mínimos, através do operador ∪. No exemplo 
exibido na  Figura 2-11, 𝛿𝑔(𝑓)(𝑢) obtém o valor 1 associado ao branco absoluto.  

A dilatação sobrepõe o elemento estruturante (𝑔) à imagem original (𝑓). O 

objetivo é que as áreas similares ao (𝑔) se expandam (SANTOS, 2011). Ao se 
associar o 1's ao branco absoluto e 0's ao preto absoluto, a dilatação aumenta as 
áreas com tonalidade mais intensas e elimina as regiões escuras (SANTOS, 2011).   

A execução de uma dilatação em uma imagem (𝑓) seguida por uma erosão, 
com o mesmo elemento estruturante (𝑔), é conhecida de fechamento 𝜙𝑔(𝑓). A 

aplicação de uma erosão seguida por uma dilatação, também com um mesmo 
elemento estruturante, é chamada de abertura 𝛾𝑔(𝑓) (SANTOS, 2011).  
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Figura 2-11 Atuação da operação morfológica de dilatação.  

 

Ao analisar as atuações das operações morfológicas de erosão e dilatação, 
exibidas nas Figura 2-10 e Figura 2-11 respectivamente, nota-se que se trata de 

operações não-lineares. A razão é que os operadores de mínimos ∩ e máximos ∪ , 
formalizados matematicamente na Equação (5) e na Equação (6) respectivamente, 
apenas ocorrem após a conclusão das operações de ∨ e ⋀, respeitando a 
precedência matemática. Logo, as operações morfológicas são realizadas em duas 
etapas e não obedecem qualquer Equação linear. 

2.4.3 Espectro Morfológico de Padrões 

 Considere uma imagem discretizada  𝑓: 𝑆 → [0,1]. A área residual resultante da 
k-ésima operação de abertura, onde 𝑘 ≥ 0  e o elemento estruturante é 𝑔: 𝑆 → [0,1], é 
dado pela expressão descrita na Equação (7) (SANTOS, 2011). 
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A expressão matemática, definida em (8), descreve a função discreta de 
densidade acumulada, Ξ: 𝑍+ → [0,1] associada à imagem 𝑓: 𝑆 → [0,1]  (SANTOS, 
2011).   
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A função discreta de densidade, chamada de espectro de padrão ou espectro 
morfológico, está de acordo com a Equação (9) (SANTOS, 2011). O espectro 
morfológico pode ser um descritor de formas muito preciso porque a teoria 
morfológica dar garantias de que cada imagem binária possui uma representação 
única baseada no seu espectro (SANTOS, 2011). O espectro de padrão pode ser 
empregado em aplicações de reconhecimento de padrão como uma espécie de 
assinatura digital (SANTOS, 2011). 

0],[]1[][  kkkk  (9) 

Para o cálculo do espectro morfológico, as operações são realizadas até o 
algoritmo convergir. Isso quer dizer, o algoritmo é finalizado quando é obtida uma 
imagem nula, com uma área residual nula (𝑉(𝑘) = 0). Diferentes mamografias 
exigem k-diferentes gerações para a conclusão do espectro morfológico. Logo, para 
evitar problemas de espectros morfológicos com tamanhos diferentes, são utilizadas 
sete variáveis estatísticas no sentido de descrever as k gerações oriundas do 
espectro de padrão da mamografia em estudo. As sete variáveis são média, desvio 
padrão, moda, mediana, curtose, mínimo e máximo valor. 

Considere um espectro morfológico de uma esfera de raio R, com um 
elemento estruturante em forma de disco. O resultado do histograma, alcançado 
através do espectro, será um impulso. Ao se alterar o tamanho do raio da esfera 
para 2R, o espectro continuará sendo um impulso. Logo, o espectro morfológico é 
uma espécie de identificador único da forma do corpo. Irregularidades na borda do 
corpo resultam em variações com baixa amplitude no histograma. 

 O espectro morfológico pode ser útil no estudo de mamografias. As imagens 
são repletas de ruídos que atrapalham o reconhecimento da lesão. Logo, o espectro 
morfológico apresenta, como vantagem, o fato de desconsiderar pequenas 
irregularidades na borda do tumor em potencial. Além disso, o espectro de padrões 
funciona como uma espécie de identificador único da forma do achado, 
independente do seu tamanho. Há uma grande variabilidade em relação ao tamanho 
da lesão, no entanto, a forma da deformidade anatômica deve ser identificada com o 
objetivo do estudo do grau de malignidade da lesão, com discutido na seção 2.2. 

2.4.4 Momentos de Zernike 

O método de Zernike são polinômios de base radial. O método de Zernike é 
feito em três passos: cálculo radial polinomial, cálculo da função base do Zernike e a 
projeção da imagem sobre a função base do Zernike. O primeiro passo diz respeito 
ao cálculo radial polinomial, definida na Equação (10): 
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n é um inteiro não-negativo que representa a ordem do polinômio radial. m é um 

inteiro não-nulo que satisfaça a restrição 𝑛 − |𝑚| = 𝑝𝑎𝑟. Além disso, a condição 
|𝑚| ≤ 𝑛 deve ser respeitada, o objetivo é a representação da repetição do ângulo 
azimutal. p é a distância entre o centro e um ponto da função polinomial. O cálculo 
da função base é o segundo passo do método de Zernike. Ele está formalizado na 
Equação (11): 
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𝑉𝑛,𝑚(𝜌, 𝜃) = 𝑅𝑛,𝑚(𝜌)𝑒
𝑗𝑚𝜃, |𝜌| ≤ 1 (11) 

A função base é expressa em coordenadas polares. Como dito anteriormente, 
p é a distância entre o centro e um ponto da função polinomial. 𝜃 é o ângulo formado 
entre o segmento de reta que une o centro ao ponto p e o eixo das coordenadas, 

também chamado de ângulo azimutal. Por fim, 𝑗 = √−1. 

A forma discreta dos momentos de Zernike para uma imagem com dimensão 
de 𝑁𝑥𝑁 pixels é expressa de acordo com a Equação (12): 

𝑍𝑛,𝑚 = 
𝑛 + 1

𝜆𝑁
∑∑𝑓(𝑐, 𝑟)𝑉𝑛,𝑚(𝑐,𝑟)
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𝑐=0
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(12) 

. * denota o complexo conjugado. 𝑓(𝑐, 𝑟) diz respeito à função da imagem, 𝑐 e 𝑟 
denotam a coluna e a linha do pixel avaliado da imagem 𝑓. A Figura 2-12 ilustra a 
magnitude dos momentos de Zernike em unidades de disco.  

Figura 2-12 Magnitude das funções base dos momentos de Zernike em unidades de 
disco. Imagem extraída de TAHMASBI, et al. (2011). 

 

O terceiro passo do método de Zernike é a projeção do objeto alvo sobre a 
função base do Zernike. A descrição da forma da lesão de mama tem sido estudada, 
com sucesso, através do método de Zernike (TAHMASBI, et al., 2011) (SAKI, et al., 
2013). Nesses trabalhos, a função base de Zernike é projetada sobre o achado, 
tumor em potencial, presente no mamograma. (TAHMASBI, et al., 2011) (SAKI, et 
al., 2013) criam um gradiente com a escala exibida na Figura 2-12. Os valores da 
escala determinam a intensidade com que a região da imagem, em estudo, 
abrangidas (sobrepostas) ao disco será avaliada. Considere, por exemplo, o 

momento de Zernike com 𝑛=2, 𝑚=0. Nele, a região da imagem em estudo, 
sobreposta à região central do disco, será avaliada com intensidade máxima por 
possuir escala de pico, representada na Figura 2-12 através da cor vermelha. 
Intensidade máxima corresponde à média dos valores dos pixels da região sem 

pico

mínimo
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qualquer decréscimo. À medida que a região periférica da imagem, projetada sobre 
o disco, é estudada, a intensidade do gradiente decai até atingir a área da imagem 
correspondente à borda do disco, representada na Figura 2-12 através da cor azul. 
Logo, na periferia da região da imagem sobreposta ao disco, há uma média 
ponderada, correspondente a um decréscimo, dos valores dos seus pixels.  

 Os momentos de Zernike são significativamente dependentes da escala. 
Então, ao descrever as características da forma de um objeto, deve haver um 
equilíbrio entre a escala do momento de Zernike empregado e o tamanho do objeto 
em estudo. Caso a escala do momento de Zernike for significativamente maior do 
que as dimensões do objeto, serão avaliadas, de maneira equivocada, áreas 
referentes ao fundo da imagem e, portanto externas ao objeto. Caso a escala do 
momento de Zernike for substancialmente menor do que as dimensões do objeto, as 
bordas desse objeto serão desprezadas. 

2.4.5 Otimização por Enxame de Partículas (PSO) 

O PSO (Particle Swarm Optimization - Otimização por Enxame de Partículas) 
tenta resolver um determinado problema criando uma população de soluções 
candidatas, nomeadas de partículas. Ao longo das iterações, as partículas se 
movem ao longo de um espaço de exploração. A cada iteração, o PSO avalia a 
função objetivo de cada partícula. Após essa avaliação, o algoritmo decide sobre a 
nova movimentação dessas partículas. Em seguida, elas se movem pelo espaço de 
exploração e são novamente avaliadas. 

A inspiração do PSO é inerente ao comportamento do enxame de abelhas e 
do bando de aves a procura por mel e alimentos, respectivamente (REYNOLDS, 
1987). Após algumas iterações, a população pode se aglutinar em torno de um local 
ou alguns locais ou simplesmente continuar se movendo pelo espaço de exploração. 

 O sucesso das técnicas de extração de características da imagem costuma 
depender da adequação dos seus parâmetros de configuração em relação a uma 
dada aplicação. Investigar, de maneira exaustiva, todos os arranjos possíveis entre 
esses parâmetros pode ter um tempo de resposta desordenado e se tornar um 
problema computacionalmente intratável. Então, o PSO pode ser empregado como 
forma de investigar o espaço de busca, de maneira não-exaustiva, referente aos 
parâmetros otimizados de métodos de extração de características da imagem. 

2.5 Redes Neurais Artificiais empregadas como 

Classificadores 

2.5.1 Máquinas de Aprendizado Extremo (ELM) 

Redes neurais são modelos de inteligência computacional utilizados para 
resolver problemas de classificação tendo como principal característica o poder de 
generalização diante de dados não apresentados à rede. Em grande parte das redes 
neurais, como a MLP (Multilayer Perceptron - Perceptron com Múltiplas Camadas) 
(XIANG, et al., 2005), é necessário um conhecimento sobre os parâmetros da rede 
para obter máximo desempenho na solução do problema. Uma preocupação comum 
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nesse tipo de rede é evitar se ater a mínimos locais (HUANG, et al., 2000), sendo 
necessário adicionar métodos de controle da rede para desprender-se dessas 
regiões. Outra característica comum nesse tipo de rede é o alto tempo de 
treinamento necessário para tornar a rede apta a realizar classificações 
corretamente.  

A rede ELM (Extreme Learning Machine – Máquina de Aprendizado Extremo) 
tem como principal característica a velocidade de treinamento e predição de dados 
comparada a outros classificadores (HUANG, et al., 2012). A rede ELM é uma rede 
de camada escondida única, não recursiva. O processo de aprendizagem da rede 
ELM é baseado na inversa generalizada de Moore-Penrose (HUANG, et al., 2012) 
(pseudo-inversa), onde são calculados os pesos de saída.  

A aprendizagem da rede ELM é realizada em lote, onde todos os dados são 
apresentados à rede antes do ajuste dos pesos referentes às ligações sinápticas 
entre os neurônios. Há uma única iteração, tornando o treinamento bem mais rápido 
do que as abordagens convencionais. Então, não é necessário determinar o máximo 
número de iterações, uma vez que o algoritmo não é recursivo. Além disso, por não 
se basear no método de gradiente descendente, a rede não sofre o problema de 
mínimo local nem é necessária a definição de um parâmetro de taxa de 
aprendizagem.  

O processo de treinamento é rápido por ser composto por poucas etapas. Os 
pesos referentes aos neurônios da camada escondida são determinados 
randomicamente, a partir da definição dos seus kernels.  Dado um conjunto de 

treinamento 𝑁 = {(𝑥𝑖, 𝑡𝑖)|𝑥𝑖  ∈  𝑅
𝑛, 𝑡𝑖 ∈ 𝑅

𝑚, 𝑖 = 1,… , 𝑁}, onde 𝑥𝑖 representa o vetor do 
padrão de entrada i e 𝑡𝑖 representa o vetor de saída desejada para o padrão i,  uma 
função de ativação 𝑓:ℝ → ℝ e número de nodos escondidos h, o processo de 
aprendizagem é dividido em três passos: 

1. Atribuição aleatória de pesos de entrada 𝑤𝑖 e bias 𝑏𝑖, correspondente aos 

pesos entre a camada de entrada e a camada escondida, sendo 𝑖 ∈ [1, ℎ]. 
2. Calcular a matriz H, que corresponde à saída dos neurônios da camada 

escondida. 

3. Calcular a matriz dos pesos de saída 𝛽 = 𝐻†𝑌, onde 𝐻† é a matriz inversa 

generalizada de Moore-Penrose da matriz H, e 𝑌 corresponde à matriz de 
saídas desejadas. 

Assim como na MLP, a saída dos neurônios da camada escondida, 
correspondente à matriz H, é calculada através da função de ativação, entradas e 
pesos da camada escondida, conforme mostra a Equação (13). 

H(𝑤1, … , 𝑤ℎ, 𝑏1, … , 𝑏ℎ, 𝑥1, … , 𝑥𝑁) = [
𝐾(𝑤1, 𝑥1 + 𝑏1) ⋯ 𝐾(𝑤ℎ, 𝑥1 + 𝑏ℎ)

⋮ ⋱ ⋮
𝐾(𝑤1, 𝑥𝑁 + 𝑏1) ⋯ 𝐾(𝑤ℎ, 𝑥𝑁 + 𝑏ℎ)

] (13) 

onde a i-ésima coluna de H é o vetor de saída do i-ésimo nodo da camada 

escondida, referente aos atributos de entrada 𝑥1,𝑥2, … , 𝑥𝑁 .  Diferente das redes com 

retropropagação, na rede ELM não é necessário definir critério de parada para 
treinamento nem criar mecanismos para que a rede não perca a capacidade de 
generalização. O motivo é a rede ELM apresenta uma única iteração. Desse modo, 
não é necessária a separação de conjunto de dados em treinamento, validação e 
teste. Basta a divisão em conjuntos de treinamento e teste, permitindo um maior 
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número de amostras para esses dois conjuntos em comparação a redes neurais 
baseadas em retropropagação. 

 Uma vez treinada a rede, os padrões de teste são apresentados juntamente 
com a saída desejada. A rede não sofrerá mais ajustes e apenas calculará o 
resultado obtido para cada conjunto de teste apresentado. Ao comparar os dados 
esperados com os obtidos é avaliado o grau de precisão da rede ELM. 

2.5.2 Máquinas de Vetor de Suporte (SVM) 

As Máquinas de Vetor de Suporte (Support Vector Machines) são uma 
generalização baseada na Teoria de Aprendizagem Estatística (TAE) (VAPNIK, et 
al., 1963), (VAPNIK, et al., 1964).  

A TAE tem com meta buscar circunstâncias matemáticas de modo que os 
dados sejam separados e, portanto seja possível a distinção desses dados em 
diferentes classes. No aprendizado supervisionado, quando a SVM é tutoreada 
durante a fase de treinamento, a separação dos dados entre diferentes classes deve 
estudar o menor erro de classificação acompanhado da máxima capacidade de 
generalização.   

O SVM classifica os dados através da escolha de um hiperplano (superfície 
de decisão) ótimo o qual separe os dados nas suas respectivas classes. Dessa 
forma, a precisão da classificação é otimizada em relação ao conjunto de 
treinamento (CHIH-CHUNG, et al., 2011). O melhor hiperplano possui as maiores 
margens em relação aos vetores de suporte das classes. A expectativa é que o 
melhor hiperplano tenha maior capacidade de generalização quando for 
apresentado, à rede, o conjunto de teste. 

A Figura 2-13 exemplifica a criação de hiperplano entre duas classes, 
representadas com círculos de cor verde e retângulos de cor azul. Suponha que no 
caso (a), a classificação tenha acontecido através de uma rede neural convencional.  
No caso (b), há a definição de um hiperplano obtido pelo método SVM. Os vetores 
de suporte definem as margens da superfície de decisão. Em ambos os casos, (a) e 
(b), a classificação ocorreu com sucesso. No caso (a), no entanto, a separação entre 
as duas classes não foi realizada de maneira ótima. No caso (b), a precisão da 
classificação é otimizada em relação ao conjunto de treinamento. Logo, a 
expectativa é o caso (b) consiga uma melhor generalização quando a rede for 
apresentada ao conjunto de teste. 

Assim como na rede ELM, a SVM não necessita adicionar métodos de 
controle no sentido da rede se desprender de mínimos locais. Uma outra 
semelhança diz respeito a não necessidade da definição de critérios de parada para 
treinamento visto que a rede SVM não é baseada em retropropagação. Logo, não é 
necessária a separação de conjunto de dados em treinamento, validação e teste. 
Basta a divisão em conjuntos de treinamento e teste, permitindo um maior número 
de amostras para esses dois conjuntos em comparação a redes neurais baseadas 
em retropropagação. Uma distinção entre as redes ELM e SVM diz respeito a não 
necessidade da definição do número de neurônios na camada escondida para a 
rede SVM. 
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Figura 2-13 Hiperplanos entre classes. 

 

2.5.3 Variações do kernel 

 O trabalho proposto emprega o aprendizado baseado em kernels tanto para a 
rede ELM quanto para a SVM. Ambas as redes podem fazer uso de vários tipos de 
mapeamento de dados. Ao substituir a função de aprendizado, nomeada de kernel, 
é possível reduzir o tempo de treinamento e maximizar a precisão do classificador.   

Os kernels são funções matemáticas utilizadas como método de aprendizado. 
Um kernel linear, por exemplo, não é capaz de resolver um problema não 
linearmente separável, como uma distribuição Gaussiana. Enquanto um kernel RBF 
(Radial Basis Function - Função de Base Radial) pode ser capaz de resolver um 
problema não linearmente separável. Um kernel RBF, no entanto, costuma 
apresentar um maior custo computacional em relação a um kernel linear. Então, é 
adequado que o kernel apresente uma boa relação entre precisão e custo 
computacional, que compreende o tempo gasto durante o aprendizado 
(treinamento). Além disso, o aprendizado baseado em kernel oferece a possibilidade 
da criação de um mapeamento não-linear de dados sem que haja a necessidade do 
aumento do número de parâmetros ajustáveis como por exemplo taxa de 
aprendizagem comumente empregada em redes neurais com retropropagação. 

2.5.4 Parâmetros Ajustáveis das Máquinas de Aprendizado 

Uma boa capacidade de generalização, tanto para a rede ELM quanto para a 

SVM, pode depender de uma boa escolha do parâmetro de custo 𝐶 e do parâmetro 
do kernel 𝛾 (HUANG, et al., 2012). O parâmetro de custo 𝐶 diz respeito a um ponto 
de equilíbrio razoável entre a maximação da largura da margem do hiperplano e a 
minimização do erro de classificação em relação ao conjunto de treinamento. O 
parâmetro do kernel 𝛾 controla a superfície de decisão entre as classes (HUANG, et 
al., 2012). 

Margem sem 
maximização 

Margem 
maximizada 

Vetores de Suporte

(a) (b)
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Não há um método universal no sentido da escolha dos parâmetros (𝐶, 𝛾). A 
melhor combinação (𝐶, 𝛾) depende do conjunto de dados empregados (HUANG, et 
al., 2012). Um método para identificar bons parâmetros consiste em treinar 

diferentes combinações de 𝐶 e 𝛾, em potência de 2 (HUANG, et al., 2012). 

2.6 Métricas de Estimativas de Tempo de 

Execução 

O ambiente de simulação utilizado pelo trabalho proposto, a ser descrito no 
Capítulo 3, emprega um sistema operacional multi-tarefa. Nesse tipo de ambiente, 
vários processos podem ser escalonados (ordenados) com o objetivo de ocuparem o 
processador e consequentemente executarem as suas tarefas. Cada processador é 
capaz de executar apenas um único processo por vez, qualquer outro processo 
precisa esperar até o processador estar livre (SILBERSHCATZ, 2012). O sistema 
operacional é o árbitro responsável por gerenciar a ordem e o tempo em que cada 
processo ocupará o processador. Conforme sua política, o sistema operacional pode 
dar prioridade a um processo em detrimento de outro ou até mesmo bloquear um 
determinado processo por um período de tempo (TANEBAUM, et al., 2003). O 
sistema operacional também é encarregado de gerenciar a disputa por recursos, 
como por exemplo, regiões de memória.  

Os processos não têm conhecimento uns dos outros e também não são 
especificamente projetados para trabalharem juntos, logo a disputa por recursos e 
acesso ao processador devem ser resolvidas pelo sistema operacional que pode, em 
determinadas situações, fazer uso de critérios contraditórios (TANEBAUM, et al., 
2003). Em um ambiente multi-tarefa, o desempenho de um processo depende do 
tempo de execução dos outros e também da política do sistema operacional 
(TANEBAUM, et al., 2003).  

Em um ambiente multi-tarefa, seria necessário garantir as mesmas condições 
de disputa por recursos e mesmo tempo de acesso ao processador às metodologias 
avaliadas. Essas condições são hipotéticas em um sistema operacional multi-tarefa 
(TANEBAUM, et al., 2003). Além disso, o tempo de acesso ao processador e a 
quantidade de processos ativos são transparentes ao usuário e independem da sua 
decisão. Logo, com o objetivo de prover as mesmas condições de avaliação a 
diferentes algoritmos, a notação Big-Oh pode ser empregada como critério a 
estimativa de tempo necessário para executar os algoritmos. 

A notação Big-Oh, no entanto, é uma estimativa aproximada da execução do 
algoritmo. Logo, alguns detalhes sobre a exata implementação são abstraídos (LINS, 
2001) e (SIPSER, 1997). Então, podem ser utilizadas abordagens mais detalhistas 
empregando arquiteturas de hardware. 

2.6.1 Notação Big-Oh 

A notação Big-Oh é uma estimativa aproximada da execução do algoritmo 
(LINS, 2001) e (SIPSER, 1997). O objetivo é identificar as partes do algoritmo que 
demandam maior tempo no total do processamento. Logo, operações que gastem 
um tempo aproximado são agrupadas em unidades de mesmo tempo estimado. A 



 

 

50 

análise matemática deve calcular o melhor caso, o pior caso e um caso híbrido. No 
pior e melhor caso, todas as condições que degradam e aceleram o processamento 
do algoritmo ocorrem, respectivamente, por todo o conjunto de dados de entrada. 
Em um caso híbrido, os dados de entrada não são direcionados a degradar ou 
acelerar, sistematicamente, o desempenho do algoritmo. Então, há chances de 
serem executadas as partes do algoritmo que tanto degradam quanto aceleram o 
total do processamento.  

O tempo de execução, na notação Big-Oh, das operações são agrupadas nas 
seguintes classes: 

 linear: uma pequena quantidade de processamento é feita em cada 
elemento de entrada. Do ponto de vista computacional, é um problema 
tratável. 

 log(n): geralmente, ocorre em algoritmos que resolvem um problema 
quebrando-o em pequenas partes, resolve-as independentemente e, 
então, combina as soluções. Computacionalmente, essa classe é 
empregada em algoritmos recursivos.  

 n2 quadrático: função polinomial de segundo grau. 
Computacionalmente tratável apenas quando ocorre poucas vezes no 
algoritmo. 

 n3  cúbico: função polinomial de terceiro grau. Computacionalmente 
tratável apenas quando ocorre poucas vezes no algoritmo. 

 2n exponencial: o tempo de resposta da solução computacional tende 
ao infinito. Caso o algoritmo, sistematicamente, faça uso de uma 
função exponencial, o tempo de resposta pode ser desordenado e 
portanto se tornar um problema computacionalmente intratável. 

2.6.2 Arquiteturas de Hardware 

 Para avaliar algoritmos distintos em nível de hardware, a tese se baseia na 
arquitetura MIPS (Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - 
Microprocessador sem Estágios Interligados de Pipeline), um processador usado em 
produtos da NEC (Nippon Denki Kabushiki Gaisha), da Nintendo, da Silicon Graphics 
e da Sony, entre outras companhias (PATTERSON, et al., 2014). Na linguagem 
Assembly pertencente à arquitetura MIPS, as instruções são agrupadas em classes. 
Cada uma dessas classes pode exigir uma quantidade diferente de unidades 
funcionais do hardware. O tempo necessário de cada classe de instrução é mostrado 
na Tabela 2-6. A instrução mais lenta é do tipo carrega dados, cujo tempo de 
execução é de 8 ns.  

Tabela 2-6 Tempo para a execução das instruções MIPS a partir de cada um das 
unidades de hardware requisitadas (PATTERSON, et al., 2014). 

Classe da instrução Busca da 
instrução 

Leitura do 
registrador 

Operação 
da ULA 

Acesso 
ao dado 

Escrita no 
registrador 

Tempo 
total 

Carrega dados 2 ns 1 ns 2 ns 2 ns 1 ns 8 ns 
Salva dados  2 ns 1 ns 2 ns 2 ns  7 ns 
Aritmética (+ e -) 2 ns 1 ns 2 ns  2 ns 6 ns 
Desvio condicional  2 ns 1 ns 2 ns   5 ns 
Desvio incondicional  2 ns     2 ns 
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As instruções MIPS são executadas em até cinco passos (PATTERSON, et 
al., 2014). 

1. Busca da instrução na memória. 
2. Leitura dos registradores enquanto a instrução é decodificada. O formato das 

instruções do MIPS permite que a leitura e a decodificação ocorram 
simultaneamente. 

3. Execução de operação lógica ou aritmética. A ULA (Unidade Lógica e 
Aritmética) também pode empregar a operação aritmética para cálculo de um 
determinado endereço. 

4. Acesso a um operando na memória. 
5. Escrita do resultado em um registrador. 

  Operações aritméticas, como multiplicação e divisão, não fazem parte do 
repertório de instruções MIPS. O MIPS é um processador do tipo RISC (Reduced 
Instruction Set Computer - Computador com um Conjunto Reduzido de Instruções). 
Logo, o conjunto de instruções é reduzido e elas são de simples execução. 
Incorporar operações complexas ao repertório de instruções implicaria em decompor 
a multiplicação e divisão em sucessões de somas e subtrações, respectivamente. 
Então, seria necessário o acréscimo de unidades de controle com o objetivo de 
determinar a quantidade de vezes que as somas e subtrações seriam executadas, 
sucessivamente. Essas unidades de controle adicionais aumentariam o valor 
financeiro, o consumo de energia e a área ocupada pelo processador. Além disso, 
as operações mais simples, como adição, subtração e lógicas, teriam seus 
desempenhos degradados já que seria necessário passar por mais unidades de 
controle. Esse fato violaria o princípio básico RISC que é fazer com que as 
instruções mais simples tenham o caminho de dados e de controle otimizados. 

 Como deficiência, um processador do tipo RISC diminui a inteligibilidade do 
código já que operações de multiplicação e divisão, por exemplo, são requeridas 
frequentemente em qualquer tipo de aplicação computacional. Caberia ao 
programador decompor, explicitamente, essas instruções mais complexas em outras 
mais simples que fizessem parte do repertório de instruções do processador. Então, 
esse fato, além de uma menor inteligibilidade do programa, também implicaria em 
um tempo maior para a confecção do programa principal e das sub-rotinas 
referentes à conversão das instruções mais complexas em mais simples. 

 A solução do processador MIPS é a criação de pseudo-instruções. Logo, as 
sub-rotinas referentes às operações complexas já são disponibilizadas, por padrão, 
na unidade de memória. Então, basta o programador invocá-las ao invés de ter de 
confeccioná-las. No processador MIPS, as sub-rotinas das operações de 
multiplicação e divisão empregam 4 e 20 ciclos de clock, respectivamente, no 
mínimo, com variações a depender da plataforma embarcada (SWEETMAN, 2006).  

 Uma instrução requerida frequentemente em qualquer tipo de aplicação 
computacional é o desvio condicional do tipo "se" e "senão" com cláusula de mínimo. 
Assim como a multiplicação e divisão, o desvio condicional também é uma instrução 
complexa em RISC, logo não faz parte do repertório de instruções do processador. A 
dificuldade é que o MIPS não disponibiliza uma sub-rotina padrão para essa 
instrução complexa. Cabe ao programador decompor, explicitamente, o desvio 
condicional em instruções do tipo simples. Uma solução comumente empregada 
está de acordo com o programa em pseudo-assembly acompanhada do fluxograma, 
exibido na Figura 2-14. 
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 Inicialmente é empregada uma instrução da classe aritmética. Ela resulta em 
1 se a variável temp1 for menor do que temp2. Caso contrário, o resultado será zero. 
Então, é utilizada a segunda instrução que é do tipo desvio condicional. Ela compara 
se o resultado da instrução imediatamente anterior é igual a zero. Caso sim, ocorre 
um desvio para a linha cujo o rótulo é senão. Caso contrário, todos os comandos são 
executados, de maneira sequencial, até ocorrer o desvio para o final do programa. 
Desde que a cláusula de mínimo seja verdadeira, são empregadas uma instrução 
aritmética, em seguida uma de desvio condicional (se) e por fim uma de desvio 
incondicional (jump).  

Figura 2-14 Implementação da instrução de desvio condicional do tipo "se" e "senão" 
com cláusula de mínimo, em pseudo-assembly. 

 

2.6.3 Arquitetura Pipeline 

Processadores relativamente modernos são capazes de prover o mecanismo 
de pipeline o qual permite que uma instrução utilize uma unidade funcional do 
hardware enquanto as demais instruções usam outra(s) unidade(s) funcional(is). No 
projeto pipeline, todos os estágios gastam um único ciclo. Logo, o ciclo de clock 
precisa ser grande o suficiente para acomodar a operação mais lenta. O projeto 
precisa escolher, para seu tempo de ciclo, o tempo equivalente à duração da 
instrução mais lenta das operações, o pipeline adota o tempo de seu ciclo como 2 
ns, mesmo com unidades funcionais, como leitura/escrita no banco de registradores 
que demoram 1 ns  para serem efetuadas, como visto na  Figura 2-15. O pipeline 
visa melhorar o desempenho por meio do aumento da taxa de transferência das 
instruções, ou seja, aumentando o número de instruções executadas na unidade de 
tempo, e não por meio da diminuição do tempo de execução de uma instrução 
individual (PATTERSON, et al., 2014). 

Há situações no pipeline em que a instrução seguinte não pode ser executada 
no próximo ciclo de clock. Esses eventos são conhecidos como conflitos. Nesses 
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casos, a progressão das instruções por meio do pipeline pode ser interrompida. Uma 
das causas dessa interrupção é conflito de dependência por dados que ocorre 
quando a execução de uma instrução depende do resultado de outra, que ainda está 
no pipeline. Suponha, por exemplo, uma instrução de soma imediatamente seguida 
por uma de subtração que utilize o resultado dessa soma, conforme mostrada na 
Figura 2-15. 

Figura 2-15 Conflito por dados ocasionaria duas bolhas no pipeline.  

 

Nesse caso, se não houvesse uma intervenção, o conflito por dados faria com 
que o progresso das instruções, por meio do pipeline, fosse interrompido. A 
instrução de soma só escreve, no banco de registradores, o resultado da operação 
no quinto estágio do pipeline, o que significaria a necessidade da inserção de duas 
bolhas no pipeline. As tentativas de passar para o compilador a solução do conflito 
por dados acabam se mostrando inviáveis (PATTERSON, et al., 2014). Uma das 
medidas a ser adotada pelo compilador seria adiantar, de maneira automática, a 
execução das duas próximas instruções subsequentes. A dependência entre os 
dados, no entanto, ocorre com muita frequência e adiantar instruções poderia causar 
interferências no resultado final do algoritmo.   

Uma outra solução vem do fato de não ser preciso o término da instrução 
para tentar resolver o conflito por dados. No caso da sequência anterior, tão logo a 
atuação da ULA chegue ao resultado da soma, há o disponibilização do resultado 
para ele que seja usado como um dos dados da subtração. A obtenção antecipada 
de determinado dado faltoso a uma operação a partir de recursos internos da 
máquina é chamada de adiantamento ou bypass, como mostra a Figura 2-16. 

Figura 2-16 Adiantamento ou bypass de dados. 

 

Reg.

Reg.

2 4 6 8 10 12 14 16

temp3= temp1+ temp2

temp5 = temp3–temp4

Tempo

Ordem de execução do 
programa(instruções)

Busca ULA Acesso
ao dado

Busca ULA Acesso
ao dadobolhabolha

0

Reg.

Reg.

2 4 6 8 10 12

temp3= temp1+ temp2

temp5 = temp3–temp4

Tempo

Ordem de execução do 
programa(instruções)

Busca Reg.ULA Acesso
ao dado

Reg.

Busca Reg.ULA Acesso
ao dado

Reg.

0



 

 

54 

O bypass funciona muito bem, mas não pode resolver todos os problemas 
que levam à interrupção do avanço de instruções no pipeline. Suponha, por 
exemplo, que a primeira instrução fosse do tipo carrega dados ao invés de uma 
soma. Conforme pode se observar na Figura 2-17, o dado desejado só estará 
disponível após o quarto estágio da primeira instrução envolvida na dependência, 
tarde demais para ser colocado na entrada do terceiro estágio da instrução seguinte.  
Logo, mesmo com o bypass ainda se faz necessário uma bolha com atraso de um 
ciclo na instrução seguinte a uma do tipo carrega dados, quando houver 
dependência de dados. 

Figura 2-17 Bolha na progressão de instruções devido à dependência de dados. 

 

O bypass só funciona caso a relação de dependência esteja entre instruções 
subsequentes. Ao observar a Figura 2-18, caso o dado desejado temp2 fosse 
exigido pela “instrução b”, o paradigma produtor/consumidor poderia acontecer 
(TANEBAUM, et al., 2003). Isso quer dizer, a leitura ocorreria pelo consumidor 
enquanto o dado ainda estaria sendo processado pelo produtor. Logo, o consumidor 
poderia acessar um dado desatualizado e, portanto incorreto. Em caso de 
dependência por conta de instruções do tipo carrega dados, é necessário aguardar 
duas instruções até que o dado processado esteja escrito no banco de registradores 
referente ao quinto estágio da primeira instrução.  Caso o projetista não atente ao 
paradigma produtor/consumidor devido à dependência de dados, o compilador pode 
inserir bolhas de forma a evitar esse paradigma.  Logo, o tempo de processamento 
da solução em hardware seria degradado. 

Figura 2-18 Dependência de dados sem o uso do bypass. 
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É improvável que o compilador se proponha a adiantar instruções de maneira 
automática ao invés de inserir bolhas. A razão é que averiguar qual instrução na 
progressão do algoritmo não gera dependência de dados é, no mínimo, um 
problema de ordem polinomial, portanto computacionalmente tratável apenas 
quando ocorre poucas vezes no algoritmo. No exemplo da Figura 2-18, a “instrução 
b” não poderia ter dependências com a variável temp2. Além disso, o adiantamento 
não pode gerar novas dependências na sequência do algoritmo que pudesse 
produzir novamente o paradigma produtor/consumidor. Dessa forma, a verificação 
da dependência de dados iria se alastrando pelo algoritmo e possivelmente seria 
gerado um problema de ordem exponencial, portanto computacionalmente intratável. 
Em processamento de imagens, costuma haver o uso constante de instruções do 
tipo carrega dados com o objetivo de acessar os valores dos pixels pertencentes aos 
vetores e/ou matrizes que simbolizam a imagem. Logo em um algoritmo de 
processamento de imagens, o adiantamento automático de instruções, como forma 
de evitar a dependência de dados, é bem provável se tornar um problema 
exponencial por conta do emprego constante de instruções do tipo carrega dados.  

Há outra situação em que a instrução seguinte não pode ser executada no 
próximo ciclo.  Nesse caso, não há conflito por dados, a disputa ocorre pelo controle 
da execução das instruções. Então, a próxima instrução pode não está no endereço 
subsequente à instrução atual. A Figura 2-19 exemplifica o conflito por controle. A 
cláusula de igualdade do desvio condicional é executada na ULA no terceiro estágio 
do pipeline. A partir daí o desvio pode ocorrer caso a clausula seja verdadeira. 
Então, há duas bolhas no avanço das instruções do pipeline enquanto o desvio 
condicional é executado. 

Uma alternativa é adiantar as instruções pertencentes à cláusula verdadeira 
do desvio. A suposição é que o desvio será realizado. Além disso, esse 
adiantamento, enquanto o desvio é processado, não pode interferir na lógica do 
algoritmo. Logo, cabe ao projetista analisar se a sobrescrita dos dados, 
possivelmente durante o adiantamento, causará alguma influência no resultado final 
do algoritmo. Caso haja conflitos por dados ou influência no resultado devido às 
instruções adiantadas, as bolhas se tornam inevitáveis. 

Figura 2-19 Conflito por controle, durante o desvio condicional, ocasiona duas 
bolhas no pipeline. 

 

Uma solução é adicionar uma unidade em hardware com o objetivo de tratar a 
cláusula de igualdade do desvio condicional imediatamente após seu segundo 
estágio. A  Figura 2-20 demonstra o uso dessa unidade de hardware. Os valores dos 
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dois registradores lidos durante o segundo estágio são comparados. Esse esquema 
é muito mais rápido do que o utilizado pela ULA a qual subtrai os dois valores 
contidos nos registradores, e depois testa (compara) se a saída é zero ou não 
(PATTERSON, et al., 2014). O circuito subtrador, empregado na ULA, utiliza o carry-
out (vai um). Logo, os bits pertencentes aos registradores não podem ser 
computados em único passo, visto que o carry-out é propagado pelo circuito 
subtrador partindo do bit menos significativo para o mais significativo, de maneira 
sequencial. Enquanto na unidade de hardware exclusiva para o tratamento de 
desvio condicional, a comparação é feita através de uma função XOR, e a seguir os 
bits resultantes são submetidos à função AND, de maneira paralela. Então nessa 
abordagem, não há carry-out e a cláusula do desvio condicional pode ser resolvida 
ao fim do segundo estágio, sem acionar a ULA. 

Figura 2-20 Acréscimo de unidade de hardware para o tratamento da cláusula de 
igualdade do desvio condicional. 

 

O acréscimo dessa unidade de hardware é capaz de reduzir, para uma única 
bolha, o atraso gerado pelas instruções de desvio condicional. Como efeito colateral, 
essa nova unidade de hardware aumenta a área ocupada pelo processador e 
consequentemente pode atrapalhar as estratégias de miniaturização que costuma 
ser uma das principais métricas na confecção de soluções em hardware. Além disso, 
acréscimos de novas funcionalidades e consequentemente mais portas lógicas, 
implicam em um aumento na energia dissipada pelo sistema (GEORGE, et al., 
2001), (SHANG, et al., 2002). Energia dissipada pode ser expelida para o ambiente 
em forma de calor. Excessivo calor pode diminuir a confiabilidade do sistema, afetar 
o encapsulamento dos circuitos e reduzir o tempo de vida útil da plataforma 
(SIOZIOS, et al., 2006). Ainda como efeito colateral, essa nova unidade de hardware 
implica em uma nova codificação na UC (Unidade de Controle), para acioná-la 
quando a instrução de desvio condicional for executada.  

2.6.4 Pipeline Multicore 

Várias soluções vêm sendo propostas no sentindo de aumentar o 
desempenho das aplicações através de sistemas multiprocessados. Aumentando o 
número de núcleos de processamento para n é esperado que o sistema torne-se n 
vezes mais rápido. Esse aumento de n vezes na velocidade do sistema, no entanto, 
não ocorre devido a fatores como disputa por recursos compartilhados e 
sincronização (SILBERSHCATZ, 2012).  
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Em ambiente multicore, cabe ao projetista decompor o algoritmo inicial em 
pequenos algoritmos que tenham capacidade de paralelismo. Outra tarefa que cabe 
ao projetista é verificar maneiras de produzir um tempo de execução uniforme dos 
núcleos de processamento independente dos valores dos dados de entrada. A 
depender da análise e criatividade do projetista outras tarefas podem ser 
elaboradas. 

Tratar algoritmos que variam o seu andamento em função dos valores dos 
dados de entrada é um dos grandes desafios da área de computação paralela. Não 
há uma solução universal, cada algoritmo deve ser analisado e proposto uma 
estratégia de paralelismo de modo que não haja o paradigma do 
produtor/consumidor ou então simplesmente aceitar uma possível interferência no 
resultado final quando não comprometer a confiabilidade da aplicação.  

Uma solução pode ser a criação de aproximações do algoritmo original de 
forma que seu tempo de execução se mantenha uniforme independente dos valores 
dos dados de entrada. Logo, os desvios condicionais podem ser aproximados por 
outras instruções, como por exemplo, instruções do tipo aritmética que apresentam 
tempo de execução uniforme. Através da substituição dos desvios condicionais, o 
código pode ganhar uma maior inteligibilidade e também diminuir o tempo de 
confecção e testes da solução computacional por parte do(s) programador(es). 

2.6.5 Programação Híbrida em Alto Nível e Baixo Nível 

Ao traduzir o código para o baixo nível em ambiente pipeline, ocorrem 
naturalmente otimizações.  Em alto nível, por exemplo, endereçamentos de variáveis 
já calculados se tornam transparentes ao programador e caso haja uma nova 
requisição desses endereços será necessário calculá-los novamente, conforme será 
visto no Capítulo 7. Em ambiente pipeline, no entanto, à medida que o código se 
torna extenso, a tarefa de desenvolvimento se torna cada vez mais difícil por parte 
do projetista. A razão é que a linguagem assembly (baixo nível) é mais próxima da 
linguagem de máquina do que da linguagem humana e consequentemente há uma 
tendência do código se tornar pouco inteligível. 

 Paradoxalmente, traduzir manualmente um código do alto nível para 
linguagem assembly pode gerar degradação ao invés de melhoria no seu 
desempenho. Estudos mostram que programas desenvolvidos em alto nível são em 
média 1,5 mais rápido do que aqueles escritos em assembly (PATTERSON, et al., 
2014). Uma das razões é que o compilador, em baixo nível, insere bolhas no 
andamento do algoritmo devido ao projetista não atentar para todos os conflitos por 
dados e por controle existentes. Além disso, é comum o projetista fazer adaptações 
no sentido de aumentar a inteligibilidade do código e consequentemente reduzir o 
tempo de confecção e teste do algoritmo. Essa maneira de desenvolvimento de 
código é chamada coloquialmente de gambiarra.  

Uma boa solução é escrever, em baixo nível, apenas os trechos do algoritmo 
onde ocorra grande parte dos conflitos. Essas regiões do código são chamadas 
comumente de gargalos. Logo, o projetista, ao reduzir o escopo, pode identificar e 
tratar conflitos por dados e por controle de maneira que o compilador não intervenha 
de modo a inserir bolhas na progressão da aplicação. Então, o arcabouço, em alto 
nível, seria responsável por controlar o fluxo da aplicação e acionaria os gargalos 
estudados e tratados manualmente pelo projetista, em assembly (baixo nível). 
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2.7 Estado da Arte 

Alguns trabalhos têm sido construídos no sentido do desenvolvimento de 
técnicas computacionais capazes de auxiliar o médico radiologista. A Tabela 2-7 
descreve alguns trabalhos relevantes do estado da arte. Ela está dividida em; autor 
principal, a principal técnica de extração de características, a quantidade de base de 
dados, detecção, classificação e segmentação implementada pelo especialista. 

Tabela 2-7 Resumo das principais técnicas para detecção e classificação de lesões 
de mama. 

Autores                                        Descrição                Qtd. base  Detecção    Classifi-    Leve dep.        Comp.      

                                                                                       de dados                       cação      radiologista     paralela   

Modelo Proposto D. A. Morfológica 1* Sim Sim Sim Sim 

Nascimento et al. (2013)  Wavelets Convencionais 1 Sim Sim Sim Sim 

Rouhi et al. (2015)  Segmentação CNN 2 Não Sim Não Não 

Tahmasbi et al. (2011)  Momentos de Zernike 1 Não Sim Não Sim 

Saki et al. (2013)  Índice de Espicularidade 1 Não Sim Não Sim 

Tahmasbi et al. (2012)  Ressonância Cognitiva 1 Não Sim Não Não 

Liu et al. (2014)  Contornos Ativos 1 Não Sim Não Não 

Wang et al. (2014)  Crescimento de Região 1 Sim Não Não Não 

Pereira et al. (2014)  Algoritmo genético 1 Sim Não Não Não 

A base de dados empregada, pelo modelo proposto, é a IRMA (Image 
Retrieval in Medical Applications - Redistribuidor de Imagens em Aplicações 
Médicas) (LEHMANN, et al., 2004). O IRMA usa acervos de mamografias que não 
estão mais disponíveis, além de bases particulares e duas públicas, como será 
detalhado no Capítulo 3.   

O fato da obtenção de resultados satisfatórios, utilizando uma base de dados, 
não significa que haverá sucesso quando o projeto for empregado em um outro 
conjunto de imagens. Logo, o modelo proposto, ao adotar o IRMA que faz uso de 
várias bases, evita questionamentos metodológicos quanto às taxas de acerto, em 
relação ao conjunto de imagens aplicado. Apesar do IRMA ser uma base de dados 
única, ela foi sinalizada na Tabela 2-7, como *, pelo fato de empregar várias outras 
bases.  

No estado da arte é possível detectar e classificar lesões de mama 
(NASCIMENTO, et al., 2013). Isso quer dizer, além da classificação entre benignos e 
malignos, também há o diagnóstico quando não há lesão. Por outro lado, outras 
propostas desprezam os casos normais (ROUHI, et al., 2015), (TAHMASBI, et al., 
2011), (SAKI, et al., 2013), (TAHMASBI, et al., 2012), (LIU, et al., 2014). O foco é 
apenas classificar as imagens em dois grupos: benigno e maligno. Logo, a meta 
dessas propostas é apenas a classificação e não a detecção. Por fim, também é 
possível o estudo apenas da presença ou ausência da lesão, ou seja a detecção 
(WANG, et al., 2014), (PEREIRA, et al., 2014). 

A Tabela 2-7 exibe se há segmentação manual do especialista durante 
treinamento (fase de aprendizado) e/ou na fase de uso. PEREIRA, et al. (2014) 
propõem uma metodologia com o objetivo de detectar a presença ou ausência do 
câncer. A base de dados empregada é a DDSM (Digital Database for Screening 
Mammography - Banco de Dados Digital para Mamografias Digitalizadas) (HEATH, 
et al., 2000). São utilizadas 640 mamografias extraídas de 160 pacientes. Logo há 
um total de quatro imagens para cada paciente onde duas imagens são para cada 
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mama, nas visões médio-lateral e crânio-caudal. Há 80 casos benignos e outros 80 
casos sem lesão. A extração de características da imagem consiste em utilizar um 
algoritmo genético no sentido de determinar a quantidade de limiares necessários à 
segmentação do tumor em potencial. Os cromossomos do algoritmo genético são 
orientados por informações advindas do histograma da imagem. O trabalho relata 
que podem ser geradas segmentações desajustadas. Logo, o radiologista intervém 
de maneira indireta. Ele segmenta, manualmente, a mamografia na visão médio-
lateral, enquanto a técnica computacional atua na imagem crânio-caudal 
correspondente. Logo, apenas as regiões de intersecção entre o trabalho do 
radiologista e a técnica computacional são consideradas. A obra de PEREIRA, et al. 
(2014) não relata se a intervenção do especialista ocorre somente no treinamento ou 
também na fase de uso. A dedução é que ela seja necessária nas duas etapas, uma 
vez que não há a descrição da mudança dos parâmetros do algoritmo genético em 
função da correção indireta realizada pelo radiologista. O trabalho de PEREIRA, et 
al. (2014), em sua melhor abordagem, alcança uma sensitividade de 95% na 
detecção da presença de lesões mamárias através de uma análise discriminante 
linear. 

A obra de WANG, et al. (2014) assim como o trabalho de PEREIRA, et al. 
(2014) tem como meta detectar a presença da lesão de mama. A base de dados é 
particular, oriunda do Hospital de Tumor da Província de Liao Ning-China. São 
empregados 482 mamografias, com 246 casos de lesões mamárias e 
consequentemente 236 casos normais. Na extração de características de imagens é 
necessária a intervenção humana no sentido de determinar, manualmente, a 
semente da técnica de crescimento de região. A técnica busca similaridades entre os 
pixels vizinhos da semente. A vizinhança dos pixels vizinhos à semente também é 
analisada. Dessa forma, o agrupamento inicial vai se expandido até que nenhum 
pixel seja mais adicionado. Quando uma semente é marcada, a técnica de 
crescimento de região irá alcançar algum tipo de segmentação, mesmo em uma 
imagem sem lesão. Logo, uma série de métricas geométricas, como o grau de 
circularidade, é empregada com o objetivo de estudar o formato do tumor em 
potencial. A classificação, quanto à presença ou ausência da lesão, utiliza como 
atributos essas variáveis geométricas. Não há a especificação se a marcação das 
sementes é realizada por um profissional da área de saúde ou pelos próprios 
autores. A intenção, no entanto, é a que a solução computacional seja utilizada por 
especialistas de saúde. Obviamente, uma semente desajustada gera segmentações 
desajustadas e, portanto compromete a detecção da lesão. Além disso, profissionais 
da área de saúde podem apresentar dificuldades quanto à manipulação de uma 
ferramenta computacional que vise extração de características em imagens médicas, 
já que a marcação da semente é necessária tanto no treinamento quanto na fase de 
uso. A obra de WANG, et al. (2014), emprega as redes neurais ELM e SVM como 
classificadores. O trabalho não relata qual função kernel é utilizada nessas redes. A 
dedução é que o kernel linear seja empregado tanto para a rede ELM quanto para a 
SVM. De acordo com o gráfico em barras presente no artigo, o trabalho de WANG, 
et al. (2014), em sua melhor abordagem, alcança uma sensitividade por volta de 
90% na detecção de lesões mamárias, através da rede neural SVM. 

ROUHI, et al. (2015) propõem a classificação entre casos malignos e 
benignos. Logo, ocorrências normais (sem achados), são desconsideradas. As 
bases de dados empregadas são a mini-MIAS (MiniMammographic Image Analysis 
Society - Sociedade de Análise em Imagens de Mamografias) (SUCKLING, 1994) e 
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a DDSM (HEATH, et al., 2000). São utilizadas 93 e 170 imagens de casos malignos 
e benignos, respectivamente. ROUHI, et al. (2015) apresentam duas metodologias 
como forma de extração de características de imagem. A primeira delas é baseada 
em crescimento de região. A semente é obtida através de uma rede neural 
supervisionada. Essa rede é treinada a partir de sementes escolhidas manualmente. 
O trabalho não relata se essas sementes são marcadas por um profissional da área 
de saúde ou pelos próprios autores. A segunda metodologia, com melhor precisão, 
emprega como extração de características a técnica CNN (Cellular Neural Network - 
Rede Neural Celular). Ela possui um paradigma similar às redes neurais, no entanto, 
a sinapse (comunicação) ocorre apenas entre os neurônios (células) vizinhos. Os 
parâmetros do CNN são ajustados por um algoritmo genético cuja função objetivo é 
a interseção entre a segmentação manual feita pelo radiologista e àquela produzida 
pela técnica CNN. Essas duas metodologias, propostas por ROUHI, et al. (2015), 
possuem a excelente propriedade de não dependerem da segmentação do 
radiologista, na fase de uso. As duas técnicas são avaliadas pelos classificadores 
MLP (Multilayer Perceptron - Perceptron Multicamadas), Floresta randômica, 
aprendizado Bayesiano, SVM e KNN (k-Nearest Neighbors - k-Vizinhos mais 
Próximos). O trabalho não relata qual função de aprendizado é empregada na rede 
MLP e qual kernel é utilizado na rede SVM. Por dedução, é aplicada a função de 
aprendizado sigmoidal e o kernel linear, respectivamente. A primeira técnica de 
extração de características da imagem, baseada em crescimento de região, alcança 
desempenhos médios de 72,22% e 81,75% para as bases mini-MIAS e DDSM, 
respectivamente. A segunda técnica de extração de características da imagem, 
baseada em CNN, atinge desempenhos médios de 78,43% e 82,06% para as bases 
mini-MIAS e DDSM, respectivamente. A rede neural MLP é responsável por alcançar 
esses melhores cenários para ambas as técnicas de extração de características da 
imagem. 

LIU, et al. (2014) visam a classificação entre lesões de natureza maligna e 
benigna. A base de dados empregada é a DDSM. Um total de 804 mamografias são 
utilizadas, 418 e 408 são de casos benignos e malignos, respectivamente. A obra 
utiliza a técnica de contornos ativos como método para a segmentação da lesão. 
São relatadas imperfeições nos resultados da atuação dessa técnica. Essas 
imperfeições são excluídas, de maneira manual, pelos próprios autores. Logo, 
métricas geométricas e de texturas são empregadas no estudo dessa segmentação, 
manualmente refinada. A classificação entre lesões malignas e benignas utiliza 
essas métricas como atributos de entrada. O refinamento manual na segmentação é 
necessário na fase de uso, caso contrário a classificação poderá obter resultados 
desajustados. (LIU, et al., 2014) também avaliam essa segmentação parcialmente 
manual, refinada pelos autores. Ela é comparada com a segmentação 
completamente manual, realizada por um médico radiologista. Uma rede neural SVM 
adaptada é empregada como classificador. Ela dá pesos ponderados às classes em 
razão da sua população. No melhor cenário, a precisão é de 96,15% na distinção 
entre casos malignos e benignos.  

TAHMASBI, et al. (2011) têm como meta distinguir casos benignos e 
malignos. A base de dados empregada é a mini-MIAS. São utilizados 67 e 54 lesões 
benignas e malignas, respectivamente. Os casos normais (sem achados) são 
desconsiderados. TAHMASBI, et al. (2011) criam uma metodologia na qual a 
principal técnica de extração de características diz respeito aos momentos de 
Zernike. Eles são utilizados para descrever tanto a forma quanto a região de 
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vizinhança do tumor em potencial. Em relação ao formato da lesão, TAHMASBI, et 
al. (2011) projetam os momentos de Zernike sob a segmentação feita manualmente 
pelo radiologista. A classificação, entre benignos e malignos, utiliza como parâmetro 
o resultado dessas projeções. A rede neural MLP com retropropagação é 
empregada como classificador. Por dedução, a função de aprendizado da rede 
neural é a sigmoidal. No melhor cenário, TAHMASBI, et al. (2011) alcançam um 
desempenho médio de 96,43%. 

SAKI, et al. (2013) estendem o trabalho da equipe homologado em 
TAHMASBI, et al. (2011). Logo, os materiais e métodos, em relação à base de 
dados, são iguais. A extração de características da imagem além de empregar 
alguns dos momentos de Zernike também engloba uma série de variáveis 
estatísticas, como contraste e média dos tons de cinza do tumor em potencial e sua 
vizinhança. Na obra de SAKI, et al. (2013), a lesão é segmentada pelo radiologista 
de forma manual. O índice de espicularidade também é calculado. O espículo 
compreende linhas radiantes que partem do centro em direção à borda e regiões 
vizinhas à lesão. Uma rede neural MLP adaptada é empregada como classificador. 
Nessa rede, os pesos são atualizados de modo a reduzir o tempo de treinamento. 
No melhor cenário, SAKI, et al. (2013) alcançam um desempenho médio de 89,28%. 
Então, há uma queda de desempenho de cerca de 7% em relação à proposta inicial 
da equipe, homologada em TAHMASBI, et al. (2011). 

TAHMASBI, et al. (2012) ampliam o trabalho da equipe registrado em SAKI, et 
al. (2013) na direção do conceito de ressonância cognitiva. TAHMASBI, et al. (2012) 
e SAKI, et al. (2013) empregam os mesmos materiais e métodos em relação a base 
de dados. A extração de características de imagem, homologadas em SAKI, et al. 
(2013), são mapeadas para um conjunto de dialetos linguísticos inspirado em termos 
radiológicos. Dessa forma, uma gramática livre de contexto é elaborada. A 
classificação, entre casos malignos e benignos, usa como atributo de entrada essa 
gramática. A rede neural SVM e a análise discriminante linear são empregados 
como classificadores. A dedução é que o kernel linear seja utilizado na rede SVM. 
No melhor cenário, TAHMASBI, et al. (2012) alcançam alcança um desempenho 
médio de 87,93%. Logo, TAHMASBI, et al. (2012) apresentam uma queda de 
desempenho tanto em relação à proposta inicial da equipe quanto no tocante à 
primeira extensão homologadas em TAHMASBI, et al. (2011) e SAKI, et al. (2013), 
respectivamente. Há quedas no desempenho de cerca de 9% e 2% em relação à 
proposta inicial e a primeira extensão, respectivamente. 

VAIDEHIA, et al. (2015) propõem uma metodologia visando a classificação de 
lesões entre benignas e malignas. A base de dados empregada é a mini-MIAS. São 
utilizadas 16 e 32 imagens de casos malignos e benignos, respectivamente. A 
segmentação do achado anatômico ocorre através do Fuzzy C-Means. Essa técnica 
não-supervisionada é largamente empregada na segmentação de objetos em 
aplicações de propósito geral (VAIDEHIA, et al., 2015). Então, o algoritmo GLCM 
(Grey-Level Co-Occurrence Matrix – Matriz de Co-Ocorrência de Níveis de Cinza) 
descreve computacionalmente a segmentação gerada pelo Fuzzy C-Means. O 
GLCM é essencialmente um conjunto de descritores de texturas (GONZALES, et al., 
2002). Por empregar o processamento linear, o GLCM está limitado a problemas 
onde os objetos não estejam sobrepostos. A extração de características da imagem, 
provida pelo GLCM, serve como atributo de entrada na etapa de classificação. Uma 
rede neural MLP dotada de retropropagação é empregada como classificador. Por 
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dedução, a função de aprendizado da rede neural é a sigmoidal. No melhor cenário, 
a precisão é de 93,75% na distinção entre casos malignos e benignos.  

SINGH, et al. (2015) criam uma metodologia com o objetivo de detectar 
lesões de mama. Apenas duas mamografias são descritas no ambiente 
experimental. Não há relatos de como elas foram adquiridas.  Inicialmente, a 
imagem original é suavizada (embaçada) através de um filtro linear Passa-Baixa. Em 
seguida, a imagem suavizada é segmentada por meio da aplicação de um limiar. 
Não há relatos de como o limiar foi alcançado. Logo, a região de interesse 
segmentada sofre a operação morfológica de fechamento. O trabalho não informa 
qual foi o elemento estruturante empregado durante o fechamento. Por fim é 
aplicado um filtro Passa-Alta com o objetivo de detectar a borda da imagem 
resultante da operação de fechamento. A obra de SINGH, et al. (2015) não informa 
como a detecção da presença ou ausência da lesão será alcançada visto que o fluxo 
de projeto obterá algum tipo de segmentação mesmo em uma imagem sem tumores 
em potencial. 

MINA, et al. (2015) têm como meta detectar a presença da lesão de mama. A 
base de dados emprega é a mini-MIAS. Não há relatos de quantas imagens foram 
empregadas. Inicialmente, a imagem original é suavizada (embaçada) através de um 
filtro linear Passa-Baixa. O objetivo é eliminar ruídos. Em seguida, há uma 
equalização da imagem suavizada com o intuito de aumentar o contraste entre o 
tumor, em potencial, e o parênquima. Logo, a imagem equalizada é segmentada por 

meio da aplicação de um limiar 𝑡, onde 𝑡 = 18.  Após isso, na imagem binarizada, o 
corpo de maior extensão é selecionado enquanto todos os demais são removidos.  
Na extração de características da imagem, a região em níveis de cinza, 
correspondente ao maior corpo, é decomposta em quatro níveis através das 
wavelets de MALLAT (1999). Não foi informada qual é a família das wavetes é a 
responsável pela decomposição. Por fim, as imagens decompostas sofrem o cálculo 
de energia no intuito de reduzir a dimensionalidade da aplicação. Na etapa de 
classificação, uma rede neural é empregada. Não há relatos sobre qual é o tipo da 
rede neural utilizada, sua arquitetura ou tão pouco sua função de aprendizado. O 
trabalho de MINA, et al. (2015), em sua melhor abordagem, alcança uma precisão 
de 91,64% na detecção da presença de lesões mamárias. 

NASCIMENTO, et al. (2013) propõem um método para detecção e 
classificação de lesões baseado em wavelets. A base de dados empregada é a 
DDSM. São utilizados 120 casos normais, 120 benignos e120 malignos. A região de 
interesse é manualmente recortada para a dimensão 128x128 pixels. 
NASCIMENTO, et al. (2013) comparam três tipos de famílias baseadas em wavelets. 
São elas Bi-orthogonal 3.7, Daubechies-8 e Symlet 8. Logo, a região suspeita é 
decomposta em uma série de imagens.  A decomposição da mamografia é feita em 
dois níveis. Em seguida, as imagens oriundas do primeiro e segundo níveis são 
reajustadas para as dimensões 64x64 e 32x32, respectivamente. A estratégia 
adotada por NASCIMENTO, et al. (2013) é suavizar (embaçar) a imagem através do 
cálculo da energia local dividido pela energia total da imagem. Por fim, a técnica de 
SVD (Singular Value Decomposition - Decomposição de Valor Singular) é 
empregada sobre todas as imagens já suavizadas. O objetivo é reduzir a quantidade 
de dados e consequentemente reduzir a dimensionalidade na etapa de classificação. 
A extração de características da imagem é avaliada por quatros tipos diferentes de 
classificadores; Polinomial, Árvore de decisão, K-NN (k-Nearest Neighbors - Vizinho 
mais Próximo) e SVM. A dedução é que o kernel linear seja empregado na rede 
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SVM. NASCIMENTO, et al. (2013) não realizam a classificação envolvendo as 
classes normal, benigna e maligna em um mesmo cenário. São criados três cenários 
diferentes: maligno x normal, benigno x normal e maligno x benigno, de modo que a 
classificação sempre ocorre de maneira binária. Em sua melhor abordagem, 
NASCIMENTO, et al. (2013) alcançam desempenhos médios de 98%, 95% e 96% 
para os cenários maligno x normal, benigno x normal e maligno x benigno, 
respectivamente. O classificador Polinomial e a família Daubechies 8, na extração de 
características da imagem, são os  responsáveis por esses resultados. 

A obra de NASCIMENTO, et al. (2013) foi replicada com objetivo de ser 
comparada com o modelo criado. Isso é possível pelo fato dela não empregar 
segmentação ou intervenções nos parâmetros das suas técnicas por parte do 
médico radiologista, seja no treinamento seja na fase de uso. Aplicações altamente 
dependentes de intervenções do especialista não são facilmente replicáveis. Além 
disso, os demais trabalhos do estado da arte, aqui analisados, não possuem 
mecanismos para detectar e classificar as lesões, de forma híbrida. Eles ou são 
destinados a uma tarefa ou a outra. Enquanto, tanto o modelo criado quanto o 
trabalho de NASCIMENTO, et al. (2013) possuem metodologias que visam detectar 
e classificar lesões de mama. Logo, não há comparações injustas. O trabalho 
proposto é, em média, superior ao melhor cenário obtido pelo estado da arte.  

Ao observar as técnicas do estado da arte, exibidas na Tabela 2-7, a 
Segmentação CNN (ROUHI, et al., 2015), Ressonância Cognitiva (TAHMASBI, et al., 
2012), Contornos Ativos (LIU, et al., 2014), Crescimento de Região (WANG, et al., 
2014) e Algoritmo Genético (PEREIRA, et al., 2014) tomam decisões baseadas em 
comparações de mínimos e máximos, implementadas cujos algoritmos empregam 
desvios condicionais. A Figura 2-21 apresenta um pseudo-código contendo uma 
cláusula de desvio condicional, na linha 1. Caso a cláusula seja verdadeira, a 
expressão contida na linha 2 é executada. Caso a cláusula seja falsa, as expressões 
presentes nas linhas 4 e 5 são executadas e, portanto há uma maior quantidade de 
cálculos em comparação às operações contidas na linha 2. Logo, o tempo estimado 
de execução do algoritmo depende da cláusula do desvio condicional e 
consequentemente dos valores de entrada. No algoritmo presente na Figura 2-21, 
em âmbitos de computação paralela, podem ser necessárias estratégias de 
sincronização para evitar o paradigma produtor/consumidor, conforme explicado na 
seção 2.6.4.  

Figura 2-21 Desvio condicional em âmbitos de computação paralela. 

 

Pseudo Código

1 se (255-a) > b

2 t = 255-a

3 senão 

4 c = b*a

5 t = c+e

6 fim 

Se a cláusula 

for verdadeira

Se a cláusula 

for falsa
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O trabalho proposto, além das obras de Tahmasbi et al. (2011) , Saki et al. (2013)  
e NASCIMENTO, et al. (2013) empregam apenas operações aritméticas e, portanto 
não há desvios condicionais. Logo, um mesmo conjunto de instruções é executado, 
independente dos valores de entrada. Conclui-se que nesses trabalhos não são 
necessárias estratégias de sincronização, em âmbitos de computação paralela. 

2.7.1 Considerações da Sub-Seção 

O Capítulo analisou trabalhos relevantes capazes de auxiliar o médico 
radiologista na detecção e/ou classificação de lesões mamárias. O estado da arte 
não detalha a forma como os especialistas segmentam e/ou corrigem a atuação das 
técnicas de processamento de imagem. Como raramente um limiar único é capaz de 
segregar corretamente toda a borda da lesão (LIMA, 2011), a inferência é que seja 
necessário um software editor de imagem e/ou a criação de um software particular 
no sentido de determinar limiares locais ou mudanças nos parâmetros das técnicas 
de processamento de imagem para cada micro-região da lesão.  

Os trabalhos que fazem uso da segmentação do especialista não atuam 
diretamente sobre a imagem original. A lesão é detectada e segregada das demais 
informações da mamografia através da interferência manual do radiologista. Como 
essas imagens, tratadas pelos profissionais, não são divulgadas, a réplica desse tipo 
de projeto se torna impraticável. Também não é viável a comparação com esses 
trabalhos através de seus resultados alcançados. O motivo é que eles utilizam as 
mais diversas métricas no sentido de validar as suas metodologias.  

As obras de LIU, et al. (2014), TAHMASBI, et al. (2011), SAKI, et al. (2013) e 
TAHMASBI, et al. (2012) são inviáveis à prática clínica por ser necessário a 
segmentação e/ou refinamentos durante a fase de uso da solução computacional. 
Os radiologistas possuem uma demanda de pacientes, portanto não é sempre 
possível um trabalho moroso, como uma segmentação à mão livre, durante um 
plantão. Além disso, o especialista, após segmentar um tumor em potencial, é 
totalmente capaz de interpretar as características da lesão sem o suporte de uma 
ferramenta computacional. Vale ressaltar que segmentações manuais, durante o 
expediente clínico, podem tornar o dia-a-dia do profissional estressante. 

2.8 Considerações do Capítulo 

Este Capítulo fez uma revisão bibliográfica de métodos para extração de 
características em imagens médicas que serviram de inspiração para a criação da 
técnica de extração de atributos em mamografias, a ser debatida nos Capítulos 4 e 
5. Além disso, foram apresentadas as redes neurais que foram empregadas como 
classificadores na distinção entre casos normais (sem lesão), benignos e malignos.  

O Capítulo também explicou os métodos para detecção e medição de lesões 
em mamogramas contidos no documento de consenso do Ministério da Saúde. O 
objetivo foi demonstrar que se foram utilizados, de maneira isolada, os métodos 
determinados pelo Ministério da Saúde (COSTA, et al., 2004) podem provocar 
distorções graves na prática clínica. Logo, as ferramentas computacionais de 
"segunda opinião" podem ser salutares no sentido de auxiliar o profissional 
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especialista na tomada de decisões diagnósticas e consequentemente reduzir as 
distorções da prática clínica.  

Em sequência, o Capítulo também abordou as métricas de estimativas de 
tempo de execução de algoritmos tanto em alto nível quando em nível de hardware.  
Foram explicados o objetivo e as classes da notação, em alto nível, Big-Oh. Além 
disso, foram debatidas abordagens mais detalhistas empregando arquiteturas de 
hardware com o intuito das estimativas de tempo de execução de algoritmos 
considerando aspectos funcionais da execução das instruções em baixo nível.  

Por fim, o Capítulo analisou o estado da arte, analisou os trabalhos relevantes 
na detecção e classificação de lesões em mamogramas. Foi discutido o 
desenvolvimento de técnicas computacionais capazes de auxiliar o médico 
radiologista. Foi observado que costuma haver intervenções do especialista durante 
a etapa de extração de características da imagem, conforme discutido na seção 2.7. 
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3 Materiais e Métodos 

Este Capítulo tem como objetivo prover as condições para que o trabalho 
proposto possa ser replicado e tenha seus resultados comparados com futuras 
obras. O capítulo descreve o fluxo de desenvolvimento de projeto junto com o 
ambiente experimental é apresentado.  

3.1 Fluxo de Desenvolvimento de Projeto  

A Figura 3-1 exibe o fluxo de desenvolvimento do projeto. Inicialmente, houve 
o levantamento bibliográfico. O objetivo foi estudar os trabalhos relevantes quanto à 
detecção e classificação de deformidades anatômicas. No tocante ao estado da arte, 
foi observado que costuma haver intervenções do especialista durante a etapa de 
extração de características da imagem, conforme discutido na seção 2.7. Muitas 
dessas obras são inviáveis à prática clínica por ser necessária a segmentação e/ou 
refinamentos durante a fase de uso da solução computacional. Durante um plantão 
clínico, não é trivial para um profissional da área de saúde, realizar um trabalho 
moroso como um processamento de imagem totalmente ou parcialmente manual. 
Algumas exceções, no entanto, possuem a excelente propriedade de não 
dependerem da segmentação e/ou refinamentos do radiologista, na fase de uso 
(NASCIMENTO, et al., 2013), (ROUHI, et al., 2015). 

 Além disso, rotineiramente são empregadas técnicas adaptadas sem uma 
explicação da sua adequação à natureza do problema. Alguns trabalhos, no entanto, 
se aprofundam nas descrições da American College of Radiology. O objetivo é 
prover uma explicação racional para a escolha ou adaptação de determinada técnica 
de processamento de imagem, sem o uso do empirismo ou do método a tentativa e 
erro. LIU, et al. (2014), TAHMASBI, et al. (2011), SAKI, et al. (2013) e TAHMASBI, et 
al. (2012), por exemplo, descrevem computacionalmente a natureza da lesão 
através da análise de suas características. Nessas obras, a textura do tumor em 
potencial, além do seu grau de espicularidade e circularidade, discutidos na sub-
seção 2.2, são estudados.  Ainda quanto ao estado da arte, diversas aplicações do 
vasto ramo do processamento digital de imagens foram estudadas. O objetivo foi 
encontrar analogias entre o estudo de caso e os problemas que o estado da arte se 
propõe a resolver. A decomposição morfológica, por exemplo, empregada na área 
de sensoriamento remoto poderia ser uma candidata à resolução do estudo de caso 
já que os alvos na superfície terrestre possuem diferentes portes (tamanhos) e 
formas assim como os achados anatômicos. 

Após o levantamento do estado da arte, a segunda etapa identificou que a 
decomposição morfológica acompanhada dos momentos de Zernike seriam bons 
candidatos às técnicas de extração de atributos da imagem. A decomposição 
morfológica emprega o estudo do tamanho e da textura do objeto alvo presente na 
imagem, em multi-níveis. A decomposição morfológica pode ser importante no 
estudo de corpos de diferentes portes como as lesões mamárias que são 
caracterizadas por apresentarem variados tamanhos, enquanto, os momentos de 
Zernike descrevem intuitivamente as formas dos achados anatômicos. Considere, 

por exemplo, os momentos de Zernike com 𝑛=0, 𝑚=0 e 𝑛=4, 𝑚=4 na Figura 2-12. 
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Esses momentos podem descrever computacionalmente as formas de lesões 
arredondadas e espiculadas, respectivamente. 

Figura 3-1 Fluxo de Desenvolvimento de Projeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainda quanto à segunda etapa, foi averiguada a capacidade das técnicas 
candidatas serem aplicadas em outros ramos do processamento digital de imagem. 
O objetivo é que o fluxo proposto seja replicado e sirva de inspiração para a criação 
de trabalhos futuros. Então, foi constatado que a morfologia matemática, empregada 
pela decomposição morfológica, é amplamente utilizada no processamento de 
imagens digitais. Várias aplicações específicas são construídas a partir da 
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Morfologia Matemática como detecção e segmentação de objetos, sensoriamento 
remoto, extração de características dentre outras (HE, et al., 2014), (QUESADA-
BARRIUSO, et al., 2014), (SOILLE, 2004), (HÄNNI, et al., 1999), (THANH, et al., 
2007) e (SANTOS, 2011). 

Na terceira etapa do fluxo, o objetivo foi averiguar conflitos que possam 
degradar o desempenho das técnicas escolhidas. Processamento de imagem 
costuma ser uma tarefa de grande esforço computacional. Rotineiramente, 
pequenos núcleos do algoritmo são invocados recursivamente até que algum critério 
de parada seja obedecido. Nesses núcleos podem haver conflitos, seja por dados ou 
pelo controle do fluxo de algoritmo, que degradam substancialmente o desempenho 
da solução computacional. Então, houve um estudo dos núcleos de processamento 
da morfologia matemática, empregada pela decomposição morfológica, de maneira 
a identificar e solucionar possíveis conflitos na execução do algoritmo. Foi verificado 
que o tratamento de desvios condicionais, presente na morfologia matemática, é um 
dos grandes desafios de execução e otimização em ambiente de hardware. Tratar 
algoritmos que variam o seu andamento em função dos valores dos dados de 
entrada não é trivial (PATTERSON, et al., 2014). Mesmo com o uso de unidade 
funcional em hardware para o exclusivo tratamento de desvios condicionais, não há 
uma solução universal. Cada algoritmo deve ser analisado e proposta uma 
estratégia (PATTERSON, et al., 2014). A solução adotada foi a criação de 
aproximações dos operadores morfológicos clássicos de forma que seus tempos de 
execução e andamentos se mantivessem uniformes independente dos valores dos 
dados de entrada. Logo, os desvios condicionais foram substituídos por operações 
aritméticas que apresentam tempo de execução uniforme além de serem 
computacionalmente menos onerosas do que os desvios condicionais. Além de ser 
mais rápida, a aproximação aritmética criada é uma solução mais barata, ocupa 
menos espaço, mais propícia à miniaturização, consome menos energia, reduz o 
número de codificações da UC (Unidade de Controle), requer menos experiência do 
projetista e reduz o tempo de confecção do algoritmo quando comparada à 
morfologia clássica em ambiente de hardware. 

Ainda em relação à terceira etapa do fluxo, o trabalho proposto criou soluções 
de modo a se adequar aos casos vistos na prática clínica que não se encaixam, com 
precisão, nas imagens e descrições clássicas da American College of Radiology. 
Essa tarefa é muito importante em âmbitos de imagens biomédicas. A interpretação 
das patologias é complexa principalmente por causa da grande variabilidade dos 
casos (JUHL, et al., 2000). Além disso, foram empregadas estratégias de modo a 
transformar a forma dos corpos, baseadas na Morfologia Matemática, e 
consequentemente poder reconstruir a borda da lesão, possivelmente depreciada no 
momento da aquisição digital da imagem.  

A quarta etapa diz respeito à definição do ambiente experimental. A descrição 
da base de dados e seus tratamentos serão explicados na seção 3.3. Na quinta 
etapa, houve a extração de características das imagens e após isso os 
classificadores utilizaram como atributos de entrada essas características extraídas 
das imagens. No tocante à extração de atributos, um problema fundamental da 
Morfologia Matemática consiste em investigar a dependência do conjunto de 
imagens em função de uma entidade denominada elemento estruturante (SANTOS, 
2011). Logo, o trabalho proposto investigou não somente os coeficientes dos 
elementos estruturantes como também os demais parâmetros iniciais da extração de 
características da imagem, conforme será discutido na sub-seção 5.3. Ainda na 
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quinta etapa, houve a investigação dos parâmetros e do espaço n-dimensional das 
redes neurais empregadas como classificadores. Diferentes tipos de redes neurais, 
com distintos parâmetros, foram utilizados para mostrar que a eficiência da 
metodologia criada não está em função de um adequado mapeamento de dados, 
obtido de maneira isolada por uma determinada função de aprendizado. Os 
classificadores serão detalhados na sub-seção 5.2. 

Na sexta etapa, houve a análise dos resultados. A metodologia criada foi 
capaz de prover bons resultados em diferentes tipos de redes neurais, com distintas 
funções de aprendizado e condições iniciais. A metodologia proposta alcançou uma 
precisão média de 84,65% na distinção entre casos normais, benignos e malignos. 
Além disso, o trabalho é, em média, superior ao melhor cenário obtido pelo estado 
da arte, como será discuto no Capítulo 6. 

Por fim, na sétima é última etapa, houve as estimativas dos tempos de 
execução das técnicas criadas em comparação com a morfologia clássica não 
somente utilizando a notação Big-Oh como também empregando abordagens mais 
detalhistas baseadas em arquiteturas de hardware. Em todos os cenários reais, as 
operações criadas são mais rápidas do que a morfologia clássica, conforme será 
detalhado no Capítulo 7. Além disso, o trabalho proposto comparou as 
aproximações morfológicas propostas e a morfologia clássica quanto aos principais 
requisitos para o bom funcionamento e confecção de solução em hardware baseado 
no microprocessador MIPS.  

3.2 Ambiente Experimental 

Todas as simulações e experimentos ocorreram em um mesmo computador.  
A máquina possui um processador Intel i7-2600, com 3.40 Giga-hertz. A memória 
RAM (Random Access Memory - Memória de Acesso Aleatório) tem capacidade de 
8 Giga-bytes. O sistema operacional é o Windows 8.1 com base de endereçamento 
em 64 bits.  O arcabouço da solução computacional, a ser descrito no Capítulo 5,  é 
confeccionado na linguagem Matlab. O arcabouço aciona aproximações 
morfológicas propostas que estão escritas em ANSI-C.  

3.3 Base de Dados 

A base de dados empregada é a IRMA (Image Retrieval in Medical 
Applications - Redistribuidor de Imagens em Aplicações Médicas) (LEHMANN, et al., 
2004). O IRMA é a junção de várias bases de dados de mamografia. O IRMA usa 
acervos de mamografias que não estão mais disponíveis além de bases particulares, 
além de bases públicas. Elas são:  

 mini-MIAS  (MiniMammographic Image Analysis Society - Sociedade de 
Análise em Imagens de Mamografias) (SUCKLING, 1994). 

 DDSM (Digital Database for Screening Mammography - Banco de 
Dados Digital para Mamografias Digitalizadas) (HEATH, et al., 2000). 

O IRMA detalha o método de digitalização de exame de imagem da mama. 
Além disso, ela apresenta a direção do exame. As direções são médio-lateral e 
crânio-caudal. O IRMA especifica se a mama é a direita ou a esquerda. A base 
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classifica, também, a lesão e a mama de acordo com as normas da American 
College of Radiology, descritas no BI-RADS (BI-RADS, 2003). 

Foram investigados todos os casos disponibilizados pelas bases de dados 
empregadas. Não há casos heterogêneos, de densidade com gordura e hipodensos, 
vistos na Figura 2-4. Todos são isodensos ou hiperdensos. Por se tratar de um 
modelo supervisionado, não há garantias de como esse modelo se comportaria, na 
prática clínica, caso a técnica criada fosse apresentada a lesões que não se 
enquadram nas características das lesões que foram apresentadas durante o 
aprendizado (treinamento). 

É bem comum a falta de cuidado no momento da digitalização das 
mamografias por parte dos especialistas. As imagens geralmente apresentam alguns 
elementos sobrepostos à mama. Eles podem ser esparadrapo, espátulas, 
anotações, tanto manuscritas quanto digitais. Além disso, é comum ranhuras e 
gorduras provocadas por impressões digitais. Logo, o estudo da região mamária 
ocupada por algum desse tipo de elemento externo se torna inviável. O IRMA 
contorna essa situação a partir do uso apenas da região de interesse de cada caso. 
As regiões de interesse apresentam dimensão de 128x128 pixels. Além disso, a 
base de dados garante que há apenas uma única lesão por região de interesse. 

A base de dados IRMA foi obtida através de um acordo estabelecido entre a 
UFPE (Universidade Federal de Pernambuco) e o DMI (Departament of Medical 
Informatics - Universidade de Tecnologia da Aachen - Alemanha). O acordo veta o 
uso comercial da base, tanto de forma parcial quanto integral. 

3.3.1 Domínio da Análise das Imagens 

Um tumor espiculado pode ser benigno e um tumor regular pode ser maligno. 
Esse tipo de constatação pode ser alcançada através de uma cirurgia de biopsia 
acompanhada da análise do histórico familiar do paciente. O exame de imagem é 
apenas um dos itens para a formulação do correto diagnóstico. Então, não é 
possível determinar uma lesão espiculada como benigna, por exemplo, somente 
analisando a imagem de mamografia. Logo, todos os casos do IRMA (LEHMANN, et 
al., 2004) contraditórios a análise de imagem foram descartados. O foco do projeto 
proposto é auxiliar os profissionais especialistas. O processo de extrair informações 
do paciente e outras informações podem ser obtidas, pelo especialista, utilizando os 
procedimentos da prática clínica.  

3.3.2 Restrições do Trabalho referente à Base de Dados 

O IRMA (LEHMANN, et al., 2004) provê casos de calcificação, distorções 
arquiteturais e assimetrias em imagens de mamografias. Esses tipos de lesões 
foram ignoradas pelo projeto proposto. A área ocupada por uma calcificação, por 
exemplo, é muito pequena em relação a um tumor em potencial. Então, a extração 
de características da imagem proposta não seria adequada no sentido de descrever 
uma calcificação.  

Além disso, o trabalho proposto aborda apenas as mamas adiposas. A razão 
é que em mamografias de mamas densas, o parênquima mamário apresenta uma 
tonalidade muito próxima ao tumor em potencial. Logo, nessas mamas, geralmente 
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de paciente jovens, costuma não ser possível a identificação das bordas da lesão, 
inclusive por especialistas experientes.  

A regulamentação imposta pelo documento de consenso do Ministério da 
Saúde indica o exame de ultrassonografia para pacientes abaixo dos 35 (COSTA, et 
al., 2004). Então, mamografias de mamas densas não são indicadas no estudo de 
câncer de mama.  

Dada as devidas restrições, o IRMA (LEHMANN, et al., 2004) apresenta 355 
casos de mamas adiposas. São 233 casos normais (sem câncer), 66 casos 
benignos e 56 casos malignos. Logo, a presença da classe majoritária (lesões 
normais) ocorre com uma frequência significativamente maior em comparação às 
duas classes minoritárias. Nesse tipo de situação, um classificador sem capacidade 
de generalização pode obter altas taxas de acerto e consequentemente atribuir uma 
grande quantidade de falsos negativos às classes minoritárias. No estudo de lesões 
de mama, um falso negativo pode implicar em tumor que não foi detectado. Vale 
salientar que as chances de recuperação da paciente estão associadas à detecção 
do tumor de maneira precoce, através do exame de imagem. A lesão pode levar 
cerca de 10 anos para se tornar palpável (INCA, 2002).  

3.4 Considerações do Capítulo 

O Capítulo descreve os materiais e métodos empregados. Inicialmente o 
levantamento bibliográfico detectou que muitas ferramentas computacionais de 
“segunda opinião” já existentes necessitam de intervenções morosas e complexas 
dos radiologistas tanto durante a fase de teste, quanto na fase de uso. Quanto à 
escolha da técnica de extração de características de imagem, o objetivo foi 
identificar a técnica capaz de lidar com a sobreposição entre o parênquima e as 
lesões mamárias de variados tamanhos, além da capacidade de ser aplicada em 
outros ramos do processamento digital de imagem.  Quanto à adequação ao 
problema, o trabalho proposto criou soluções, baseadas na Morfologia Matemática, 
de modo a se adequar aos casos vistos na prática clínica que não se encaixam, com 
precisão, nas imagens e descrições clássicas da American College of Radiology. 
Além disso, foram averiguados e solucionados conflitos que degradam o 
desempenho da Morfologia Matemática. Após a definição do ambiente experimental, 
a metodologia criada foi validada e seus resultados foram analisados. Por fim, forma 
estimados os tempos de execução das técnicas criadas. 

O Capítulo também descreveu a base de dados IRMA a qual usa acervos de 
mamografias que não estão mais disponíveis, além de bases particulares e públicas. 
O fato da obtenção de resultados satisfatórios, utilizando uma base de dados, não 
significa que haverá sucesso quando o projeto for empregado em um outro conjunto 
de imagens. Logo, o modelo proposto, ao adotar o IRMA, que faz uso de várias 
bases, evita questionamentos metodológicos quanto às taxas de acerto, em relação 
ao conjunto de imagens aplicado. 
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4 Aproximações Morfológicas 

Propostas 

4.1 Aproximações Morfológicas em Imagens 

Binárias 

A aproximação aritmética dos operadores morfológicos emprega obviamente 
operações aritméticas e também a álgebra booleana. As operações de conjunto, 
empregadas pelas aproximações morfológicas propostas, podem ser representadas 
através da álgebra booleana, vistas na Tabela 4-1, onde 𝑓1: 𝑆 → [0,1] e 𝑓2: 𝑆 → [0,1], 
onde 𝑆 está em formato de matriz bidimensional.   

Tabela 4-1 Operações de mínimo e máximo associadas às propriedades da 
álgebra de Boole, representados em (a) e (b), respectivamente. 

 (a)        (b) 

1f  2f  ),f(f),f(f 2121min   

0 0 0 
0 1 0 
1 0 0 
1 1 1 

 

 
1f  2f  ),(),max( 2121 ffff   

0 0 0 
0 1 1 
1 0 1 
1 1 1 

 

A operação booleana AND, graficamente ∧, é exibida na Tabela 4-1 (a). Ela 
corresponde à operação de mínimo. A Equação (14) mostra a aproximação da 

operação ∧ através de operadores aritméticos. O operador '.' significa multiplicação. 

Suufufufufufuf  ),().()}(),({)}(),(min{ 212121 . (14) 

Ao se extrapolar para n-funções booleanas, a operação aproximada da teoria de 

conjuntos de mínimos se dá entre o produtório ∏ dessas n-funções, como exibe a 

Equação (15), onde ]1,0[: Sfi . 
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(15) 

 Ao se observar a Tabela 4-1 (b), é possível notar que a operação booleana 
OR, graficamente ∨, corresponde à operação de máximo, como mostra a Equação 
(16). O último termo da Equação está de acordo com a propriedade da álgebra de 

Boole chamada de Teorema da Involução: 𝐴 = �̿�, A → [0,1]. 

max {𝑓1(𝑢), 𝑓2(𝑢)} =∨ {𝑓1(𝑢), 𝑓2(𝑢)} = 𝑓1(𝑢)  ∨  𝑓2(𝑢)̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ , ∀ 𝑢 ∈ 𝑆. (16) 
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Entre a Equação (17) e a Equação (20), a operação de conjunto máximo é 
desenvolvida sempre a partir dos desdobramentos da Equação imediatamente 
anterior. A Equação (17) segue o Teorema de De Morgan, onde 𝐴 ∨  𝐵̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ =  �̅�  ∧  �̅�,
{𝐴, 𝐵} → [0,1] .  

max  {𝑓1(𝑢), 𝑓2(𝑢)} =  𝑓1̅(𝑢)  ∧  𝑓2̅(𝑢)
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ , ∀ 𝑢 ∈ 𝑆 (17) 

A Equação (18) utiliza o complemento padrão das operações de conjunto: �̅� = 1 − 𝐴, 
A → [0,1] (KLIR, et al., 1995).  

max  {𝑓1(𝑢), 𝑓2(𝑢)} = 1− (𝑓1̅(𝑢)  ∧  𝑓2̅(𝑢)), ∀ 𝑢 ∈ 𝑆  (18) 

A Equação (19) emprega novamente o complemento padrão das operações de 
conjunto, dessa vez para as funções 𝑓1̅(𝑢) e 𝑓2̅(𝑢).  

max {𝑓1(𝑢), 𝑓2(𝑢)} = 1 − (1 − 𝑓1(𝑢))  ∧  (1 − 𝑓2(𝑢)), ∀ 𝑢 ∈ 𝑆  (19) 

A Equação (20) corresponde à aproximação aritmética da operação booleana de ∧, 
como foi demonstrado na Equação (14).  

max {𝑓1(𝑢), 𝑓2(𝑢)} = 1 − (1 − 𝑓1(𝑢)). (1 − 𝑓2(𝑢)), ∀ 𝑢 ∈ 𝑆. (20) 

Logo, ao se extrapolar para n-funções booleanas, a operação de máximo está de 

acordo com a Equação (21), 𝑓𝑖: 𝑆 → [0,1]. 

max  {𝑓1(𝑢), 𝑓2(𝑢), … , 𝑓𝑛(𝑢)} = 1 −∏1−

𝑛

𝑖=1

𝑓𝑖(𝑢), ∀ 𝑢 ∈ 𝑆. 
(21) 

Então, as operações da teoria de conjunto máximo e mínimo podem 
implementadas, de maneira aproximada, através de operadores aritméticos. Logo, 
torna-se possível a criação de aproximações morfológicas, baseadas em noções de 
conjuntos, através de operadores aritméticos. Após os cálculos das aproximações de 
mínimo e máximo implementadas, de forma aproximada, por meio de operações 
aritméticas, há o objetivo de modificar as formulações clássicas de mínimos e 
máximos presentes nas operações de erosão e dilatação vistas na Equação (5) e 
Equação (6), respectivamente. 

Na Equação (22), a aproximação da erosão 휀�̃� inicialmente modifica erosão 

clássica, descrita na Equação (5). A operação de máximo ∨, entre 𝑓 e �̅�,  passa a ser 
implementada, de forma aproximada, através de operadores aritméticos, conforme 
Equação (20). 

휀�̃�(𝑓)(𝑢) =⋂1− (1 − 𝑓(𝑣)). (1 − �̅�(𝑢 − 𝑣)).

𝑣∈𝑆

 
 

(22) 

A Equação (23) emprega o complemento padrão das operações de conjunto para 
o termo �̅� (KLIR, et al., 1995). 

휀�̃�(𝑓)(𝑢) =⋂1− (1 − 𝑓(𝑣)). (1 − (1 − 𝑔(𝑢 − 𝑣)).

𝑣∈𝑆

 (23) 

A Equação  (24) simplifica a Equação anterior. 

                 휀�̃�(𝑓)(𝑢) =⋂1− (1 − 𝑓(𝑣)). 𝑔(𝑢 − 𝑣)

𝑣∈𝑆

  (24) 
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Na Equação (25) a aproximação da erosão 휀�̃� emprega a Equação (15) para a 

aproximação da operação de mínimo ∩, através de operações aritméticas. 

휀�̃�(𝑓)(𝑢) =∏1− (1 − 𝑓(𝑣)). 𝑔(𝑢 − 𝑣)

𝑣∈𝑆

 (25) 

A Figura 4-1 ilustra a atuação da aproximação da erosão, descrita na 

Equação (25). Inicialmente, há o cálculo da expressão 1 − (1 − 𝑓(𝑣)). 𝑔(𝑢 − 𝑣) entre 

a região 𝑣 da imagem original 𝑓 abrangida (casada) por 𝑔. Os 1's  estão associados 
ao branco absoluto e 0's ao preto absoluto. Após isso, ocorre o cálculo do produtório 
∏ entre os n-resultados da expressão. No exemplo exibido na Figura 4-1, o 

valor 휀�̃�(𝑓)(𝑢), na posição 𝑢 da imagem erodida, recebe o valor 0 associado ao preto 

absoluto. 

Figura 4-1 Atuação da aproximação proposta da erosão em imagem binária.  

 

Entre a Equação (26) e a Equação (27), é criada a aproximação da dilatação 

𝛿𝑔. A operação clássica de dilatação, descrita na Equação (6), é modificada. A 

operação de mínimo ∧, entre 𝑓 e 𝑔,  passa a ser implementada, de forma 
aproximada, através de operadores aritméticos, conforme Equação (14). 

g v

f

• 1 - (1 – 1).0  = 1;

• 1 - (1 – 1).1  = 1;

• 1 - (1 – 1).0  = 1;

• 1 - (1 – 1).1  = 1;

• 1 - (1 – 1).1  = 1;

• 1 - (1 – 0).1  = 0;

• 1 - (1 – 1).0  = 1;

• 1 - (1 – 1).1  = 1;

• 1 - (1 – 1).0  = 1;

v g

1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 0 . 1  . 1  . 1   = 0
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𝛿𝑔(𝑓)(𝑢) =⋃𝑓(𝑣). 𝑔(𝑢 − 𝑣)

𝑣∈𝑆

 (26) 

Na Equação (27), a aproximação da dilatação 𝛿𝑔 emprega a Equação (21) para a 

aproximação da operação de máximo ∪ com operações aritméticas. 

𝛿𝑔(𝑓)(𝑢) = 1 −∏1− 𝑓(𝑣). 𝑔(𝑢 − 𝑣)

𝑣∈𝑆

 (27) 

A Figura 4-2 ilustra a atuação da aproximação da dilatação, descrita na 

Equação (27). Inicialmente, há o cálculo da expressão 1 − 𝑓(𝑣). 𝑔(𝑢 − 𝑣) entre a 
região 𝑣 da imagem original 𝑓 abrangida (casada) por 𝑔. Os 1's  estão associados ao 

branco absoluto e 0's ao preto absoluto. Após isso, ocorre o cálculo do produtório ∏ 
entre os n-resultados da expressão. Por fim, o valor 1 é subtraído pelo resultado do 

produtório ∏. No exemplo exibido na Figura 4-2, o valor 𝛿𝑔(𝑓)(𝑢), na posição 𝑢 da 

imagem erodida, recebe o valor 0 associado ao preto absoluto. 

Figura 4-2 Atuação da aproximação da dilatação em imagem binária.  

 

g v

f

• 1 – 1.0 = 1;

• 1 – 1.1 = 0;

• 1 – 1.0 = 1;

• 1 – 1.1 = 0;

• 1 – 1.1 = 0;

• 1 – 0.1 = 1;

• 1 – 1.0 = 1;

• 1 – 1.1 = 1;

• 1 – 1.0 = 1;

v g

1 - (1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 0 . 1  . 1  . 1)   = 0
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Em imagens binárias, a aproximação da erosão 휀�̃� e a aproximação da 

dilatação 𝛿𝑔 geram resultados exatamente iguais à erosão e a dilatação clássicas, 

respectivamente. O trabalho proposto, no entanto, não utiliza imagens binárias. 
Logo, adaptações são necessárias para que as aproximações morfológicas 
propostas possam atuar em imagens em tons de cinza, como as mamografias, 
acompanhada de uma mínima distorção em relação às operações morfológicas, 
descritas na literatura. 

4.2 Aproximações Morfológicas em Tons de 

Cinza 

Em tons de cinza, em uma imagem discretizada e em um elemento 

estruturante 𝑔: 𝑆 → 𝐾, 𝑓: 𝑆 → 𝐾, 𝑆 ∈ ℕ2, seus pixels assumem apenas valores 
discretos. Matematicamente, 𝐾 = {0, 1, . . .255} onde 𝐾 ∈ ℕ. Logo, a aproximação da 
erosão 휀�̃� para imagens binárias, proposta na Equação (25), é adaptada para atuar 

em imagens de tons de cinza através da normalização linear, a partir da Equação 
(28). Com o objetivo de reduzir a quantidade de cálculos durante a aproximação da 
erosão 휀�̃�, o elemento estruturante 𝑔, em tons de cinza, é previamente normalizado 

entre 0 e 1 antes da aproximação da erosão 휀�̃� ser invocada. Por esse motivo, na 

Equação (28), 𝑔 não apresenta o denominador 𝑚𝑎𝑥 −𝑚𝑖𝑛. A notação matemática 

⌊ ⌋ é referente ao truncamento. 

휀�̃�(𝑓)(𝑢) = ⌊(𝑚𝑎𝑥 −𝑚𝑖𝑛)∏1− (1 −
𝑓(𝑣)

𝑚𝑎𝑥 −𝑚𝑖𝑛
) . 𝑔(𝑢 − 𝑣)

𝑣∈𝑆

⌋ (28) 

A Equação (29) promove a redução ao mesmo denominador comum no termo entre 
parênteses.   

휀�̃�(𝑓)(𝑢) = ⌊(𝑚𝑎𝑥 −𝑚𝑖𝑛)∏1− [
(𝑚𝑎𝑥 −𝑚𝑖𝑛) − 𝑓(𝑣)

𝑚𝑎𝑥 −𝑚𝑖𝑛
] . 𝑔(𝑢 − 𝑣)

𝑣∈𝑆

⌋ (29) 

A Equação (30) aplica novamente a redução ao mesmo denominador comum, dessa 
vez no termo completo do produtório. 

휀�̃�(𝑓)(𝑢) = ⌊(𝑚𝑎𝑥 −𝑚𝑖𝑛)∏{
(𝑚𝑎𝑥 −𝑚𝑖𝑛) − [(𝑚𝑎𝑥 −𝑚𝑖𝑛) − 𝑓(𝑣)]

𝑚𝑎𝑥 −𝑚𝑖𝑛
} . 𝑔(𝑢 − 𝑣)

𝑣∈𝑆

⌋ (30) 

Na Equação (31), o produtório ∏ é desmembrado entre numerador e denominador, 
onde 𝑛 diz respeito à extensão do elemento estruturante. 

휀�̃�(𝑓)(𝑢) = ⌊(𝑚𝑎𝑥 − 𝑚𝑖𝑛)
∏ (𝑚𝑎𝑥 −𝑚𝑖𝑛) − [(𝑚𝑎𝑥 −𝑚𝑖𝑛) − 𝑓(𝑣)]𝑣∈𝑆 . 𝑔(𝑢 − 𝑣)

(𝑚𝑎𝑥 −min )𝑛
⌋ (31) 

A Equação (32) simplifica o expoente 𝑛 do denominador pelo termo presente no 
denominador (𝑚𝑎𝑥 −𝑚𝑖𝑛). 
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휀�̃�(𝑓)(𝑢) = ⌊
∏ (𝑚𝑎𝑥 −𝑚𝑖𝑛) − [(𝑚𝑎𝑥 −𝑚𝑖𝑛) − 𝑓(𝑣)]𝑣∈𝑆 . 𝑔(𝑢 − 𝑣)

(𝑚𝑎𝑥 −min )𝑛−1
⌋ (32) 

A Equação (33) substitui os valores (𝑚𝑎𝑥,𝑚𝑖𝑛) (𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜𝑠,𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜𝑠) de 𝐾 por 
(255,0), respectivamente. Logo, a aproximação da erosão 휀̃, em tons de cinza, é 
proposta. 

휀�̃�(𝑓)(𝑢) = ⌊
∏ 255 − (255 − 𝑓(𝑣))𝑣∈𝑆 . 𝑔(𝑢 − 𝑣)

(255 )𝑛−1
⌋ (33) 

A seguir, é realizado um exemplo da atuação da aproximação da erosão 휀̃. 
Incialmente é necessário o tratamento do elemento estruturante. A Figura 4-3 (a) 
ilustra um elemento estruturante 𝑔 em tons de cinza. Matematicamente, o elemento 
estruturante pertence ao grupo 𝐾, onde 𝐾 = {0, 1, . . .255} e 𝐾 ∈ ℕ. Ao associar o valor 
255 ao branco absoluto e 0 ao preto absoluto, a  Figura 4-3 (b) exibe os valores do 
elemento estruturante 𝑔. Como dito anteriormente, o elemento estruturante é 
previamente normalizado entre 0 e 1, antes da aproximação da erosão 휀�̃� ser 

invocada. A Figura 4-3 (c) mostra os valores obtidos pela normalização. 

Figura 4-3 (a) Elemento estruturante em tons de cinza. (b) Valores do elemento 
estruturante, 𝑔: 𝑆 → 𝐾, 𝐾 = {0, 1, . . .255} onde 𝐾 ∈ ℕ. (c) Valores do elemento 

estruturante normalizados entre 0 e 1.  

 

A Figura 4-4 ilustra a atuação da aproximação da erosão, descrita na 
Equação (33).   

Figura 4-4 Atuação da aproximação proposta da erosão em tons de cinza.  

 

255

48 48

48 48

253

253253

253

1,00

0,18 0,99

253253

2530,18 0,18

0,18

(b)(a) (c)
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Ainda quanto à Figura 4-4 , inicialmente, há a sobreposição da região 𝑣 da 
imagem original 𝑓 abrangida (casada) por 𝑔 previamente normalizado entre 0 e 1, 
exibido na Figura 4-3 (c). Ao dar sequência ao exemplo da atuação da aproximação 
proposta da erosão 휀̃, a Equação (38) exibe o cálculo da expressão 255 − (255 −
𝑓(𝑣)). 𝑔(𝑢 − 𝑣) entre a região 𝑣 da imagem original 𝑓 abrangida (casada) por 𝑔. 

• 255 – (255 – 255) . 0,18   = 255 

• 255 – (255 – 255) . 0,99 = 255 

• 255 – (255 – 255) . 0,18   = 255 

• 255 – (255 – 255) . 0,99 = 255 

• 255 – (255 – 255) . 1,00 = 255 

• 255 – (255 –     0) . 0,99 = 2,55 

• 255 – (255 – 255) . 0,18   = 255 

• 255 – (255 – 255) . 0,99 = 255 

• 255 – (255 – 255) . 0,18  = 255 

 

 

 

 

(34) 

Após isso, ocorre o cálculo do produtório ∏, conforme exibido na Equação 
(35).  O produtório é o numerador da aproximação da erosão 휀̃. 

∏255 − (255 − 𝑓(𝑣))

𝑣∈𝑆

. 𝑔(𝑢 − 𝑣) = 

255 . 255 . 255 . 255 . 255 . 2,55. 255  . 255  . 255 

 

(35) 

A Equação (36) dá procedimento ao cálculo da aproximação da erosão 휀̃. No 
denominador, n diz respeito à extensão do elemento estruturante. Logo, de acordo 

com a Figura 4-3, 𝑛 = 9, 𝑛 − 1 = 8. 

∏ 255 − (255 − 𝑓(𝑣))𝑣∈𝑆 . 𝑔(𝑢 − 𝑣)

(255)𝑛−1
= 
2558. 2,55

2558
= 2,55 (36) 

Por fim, na Equação (37) há o truncamento ⌊ ⌋ do resultado obtido pela Equação 
(36). 

⌊
∏ 255 − (255 − 𝑓(𝑣))𝑣∈𝑆 . 𝑔(𝑢 − 𝑣)

(255 )𝑛−1
⌋ = 2 (37) 

No exemplo exibido na Figura 4-4, o valor 휀�̃�(𝑓)(𝑢), na posição 𝑢 da imagem 

erodida, recebe o valor 2. 

A Figura 4-5 compara visualmente os resultados da aplicação da aproximação 
da erosão e erosão clássica. Foram empregadas 3 imagens da base de dados IRMA 
(LEHMANN, et al., 2004).  A  Figura 4-5 (a) e a Figura 4-5 (d) dizem respeito a um 
caso benigno e maligno, respectivamente.  Com o objetivo de prover um maior 
contraste visual, as imagens originais foram equalizadas e em seguida foram 
aplicadas as operações da aproximação da erosão e erosão clássica. Os resultados 
da aproximação da erosão são exibidos na Figura 4-5 (b) e na Figura 4-5 (e),  
enquanto os resultados da erosão clássica são disponibilizados na Figura 4-5  (c) e 
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na Figura 4-5 (f) . Os elementos estruturantes da erosão clássica e da aproximação 
da erosão estão descritos na Figura 4-3 (b) e Figura 4-3 (c), respectivamente. A 
morfologia clássica trabalha com elemento estruturante contendo coeficientes 
pertencentes ao grupo 𝐾, onde 𝐾 = {0, 1, . . .255} e 𝐾 ∈ ℕ. A aproximação da 
morfologia proposta emprega elemento estruturante normalizados entre 0 e 1. Ao 
analisar visualmente os resultados, é possível perceber que a aproximação da 
erosão aumenta as regiões escuras com maior ênfase do que a erosão clássica. 

Figura 4-5 Comparação visual entre os resultados da aproximação da erosão e 
erosão clássica em tons de cinza.   

 

A aproximação da dilatação 𝛿𝑔 para imagens binárias, proposta na Equação 

(27), pode ser adaptada, através da normalização linear, para atuar em imagens de 

tons de cinza a partir da Equação (38), onde: 𝑆 → 𝐾, 𝑓: 𝑆 → 𝐾, 𝑆 ∈ ℕ2,   𝐾 =
{0, 1, . . .255} e 𝐾 ∈ ℕ. Com o objetivo de reduzir a quantidade de cálculos durante a 

aproximação da dilatação 𝛿𝑔, o elemento estruturante 𝑔, em tons de cinza, é 

previamente normalizado entre 0 e 1 antes da aproximação da dilatação 𝛿𝑔 ser 

invocada. Por esse motivo, na Equação (38), 𝑔 não apresenta o denominador 

𝑚𝑎𝑥 −𝑚𝑖𝑛. A notação matemática ⌊ ⌋ é referente ao truncamento. 

𝛿𝑔(𝑓)(𝑢) = ⌊(𝑚𝑎𝑥 −𝑚𝑖𝑛). [1 −∏1−
𝑓(𝑣)

(𝑚𝑎𝑥 −𝑚𝑖𝑛)
. 𝑔(𝑢 − 𝑣)

𝑣∈𝑆

]⌋ (38) 

A Equação (39) promove a redução ao mesmo denominador comum.   

𝛿𝑔(𝑓)(𝑢) = ⌊(𝑚𝑎𝑥 −𝑚𝑖𝑛). [1 −∏
(𝑚𝑎𝑥 −𝑚𝑖𝑛) − 𝑓(𝑣). 𝑔(𝑢 − 𝑣)

(𝑚𝑎𝑥 −min )
𝑣∈𝑆

]⌋ (39) 

Na Equação (40), o produtório ∏ é desmembrado entre numerador e denominador, 

onde 𝑛 diz respeito à extensão do elemento estruturante. 

𝛿𝑔(𝑓)(𝑢) = ⌊(𝑚𝑎𝑥 −𝑚𝑖𝑛). [1 −
∏ (𝑚𝑎𝑥 −𝑚𝑖𝑛) − 𝑓(𝑣). 𝑔(𝑢 − 𝑣)𝑣∈𝑆

(𝑚𝑎𝑥 − min )𝑛
]⌋ (40) 

(a) imagem original

(d) imagem original

(b) erosão aproximada (c) erosão clássica

(f) erosão clássica(e) erosão aproximada
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A Equação (41) substitui os valores máximos e mínimos de 𝐾 por 255 e 0, 

respectivamente. Logo, a aproximação da dilatação 𝛿𝑔, em tons de cinza, é 

proposta. 

𝛿𝑔(𝑓)(𝑢) = ⌊(255). [1 −
∏ 255 − 𝑓(𝑣). 𝑔(𝑢 − 𝑣)𝑣∈𝑆

255𝑛
]⌋ (41) 

A seguir, é realizado um exemplo da atuação da aproximação da dilatação 휀̃. 
Incialmente é necessário a normalizado do elemento estruturante. O exemplo adota 
os mesmos valores do elemento estruturante da Figura 4-3 (c). Logo, o cálculo, 
demonstrado na Equação (41), da expressão 255 − 𝑓(𝑣). 𝑔(𝑢 − 𝑣) relativa à 

sobreposição da região 𝑣 da imagem original 𝑓 abrangida (casada) por 𝑔, como 
ilustrado na Figura 4-4.  

• 255 –  255 . 0,18 = 209,1 

• 255 –  255 . 0,99 = 2,55 

• 255 –  255 . 0,18 = 209,1 

• 255 –  255 . 0,99 = 2,55 

• 255 –  255 . 1,00 = 0 

• 255 –     0 . 0,99  = 255 

• 255 –  255 . 0,18 = 209,1 

• 255 –  255 . 0,99 = 2,55 

• 255 –  255 . 0,18 = 209,1 

 

 

 

 

(42) 

Após isso, ocorre o cálculo do produtório ∏, conforme exibido na Equação 

(43).  O produtório é o numerador da aproximação da dilatação 𝛿𝑔. 

∏255 − 𝑓(𝑣). 𝑔(𝑢 − 𝑣)

𝑣∈𝑆

=  209,1 .   2,55 .  209,1 .   2.55 .  0 .  255 .  209,1 .  2,55 .  209 , 1 = 0 

 

(43) 

A Equação (48) dá procedimento ao cálculo da aproximação da dilatação 𝛿𝑔. No 

denominador, n diz respeito à extensão do elemento estruturante. Logo, de acordo 

com a Figura 4-3, 𝑛 = 9. 

∏ 255 − 𝑓(𝑣). 𝑔(𝑢 − 𝑣)𝑣∈𝑆

255𝑛
= 0 

(44) 

Por fim, na Equação (37) há o truncamento ⌊ ⌋ do resultado obtido pela Equação 
(36). 

⌊(255). [1 −
∏ 255 − 𝑓(𝑣). 𝑔(𝑢 − 𝑣)𝑣∈𝑆

255𝑛
]⌋ = 0 (45) 
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No exemplo exibido na Figura 4-4, o valor 𝛿𝑔(𝑓)(𝑢), na posição 𝑢 da imagem 

dilatada, recebe o valor 0. 

A Figura 4-6 compara visualmente os resultados da aplicação da aproximação 
da dilatação proposta e dilatação clássica nas mesmas imagens da base de dados 
IRMA (LEHMANN, et al., 2004) empregadas na Figura 4-5 (a) e na Figura 4-5 (b), de 
maneira equalizada. Os elementos estruturantes empregados na dilatação clássica e 
na aproximação da dilatação estão descritos na Figura 4-3 (b) e Figura 4-3 (c), 
respectivamente. Ao analisar visualmente os resultados, é possível perceber que a 
aproximação da dilatação aumenta as regiões esbranquiçadas com maior ênfase do 
que a dilatação clássica. 

Figura 4-6 Comparação visual entre os resultados da aproximação da dilatação e 
dilatação clássica em tons de cinza. 

 

O Capítulo 7 detalhará o pseudo-código das aproximações da erosão e da 
dilatação nas linguagens ANSI-C. Além disso, haverá a comparação da estimativa 
de tempo de execução das aproximações morfológicas propostas e morfológicas 
clássicas em ambientes de alto nível e também em nível de hardware. 

4.3 Considerações do Capítulo 

O Capítulo propôs aproximações da morfologia clássica, substituindo os 
desvios condicionais por operações aritméticas de somas, subtrações e 
multiplicações, computacionalmente mais eficientes. Como na Morfologia 
Matemática todas as aplicações são construídas tendo como base os operadores 
básicos de erosão e dilatação (SANTOS, 2011). É esperado que as aproximações 
da erosão e da dilatação sejam aplicadas no vasto ramo de aplicação da morfologia 
matemática. 

Um problema fundamental da Morfologia Matemática consiste em investigar a 
dependência do conjunto de imagens em função de uma entidade denominada 
elemento estruturante (SANTOS, 2011). Nas aproximações morfológicas propostas, 
o elemento estruturante assume papel ainda mais relevante em comparação à 
morfologia clássica. A razão é que a aproximação proposta da morfologia pode gerar 

(a) imagem original

(d) imagem original

(b) dilatação aproximada (c) dilatação clássica

(f) dilatação clássica(e) dilatação aproximada
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mudanças mais abruptas na imagem original em relação à morfologia clássica. A 
aproximação da erosão pode aumentar as regiões escuras com maior ênfase do que 
a erosão clássica, enquanto a aproximação da dilatação tem o potencial de 
aumentar as regiões esbranquiçadas com maior vigor do que a dilatação clássica. 
Logo na aproximação proposta da morfologia, um elemento estruturante inadequado 
pode acarretar em mudanças consideravelmente abruptas. 

Boa parte das aplicações da Morfologia Matemática faz uso da recursividade 
onde a imagem resultante da iteração atual serve como imagem de entrada da 
iteração imediatamente posterior. Alguns exemplos dessas aplicações recursivas 
são: decomposição(wavelets) morfológica, watershed, esqueletização, reconstrução 
matemática e preenchimento de objetos (SANTOS, 2011) (GONZALES, et al., 2002). 
Logo, a aproximação proposta da morfologia quando for empregada nesses tipos de 
aplicações morfológicas recursivas precisará de estudos quanto à determinação 
do(s) elemento(s) estruturante(s). A razão é que pode haver perdas relevantes de 
informação devido a mudanças abruptas ocasionadas por elemento(s) 
estruturante(s) inadequados. Então, a iteração seguinte do algoritmo morfológico 
recursivo estará comprometida já que não haverá como extrair atributos de uma 
imagem quase que totalmente escura e esbranquiçada referente à atuação da 
aproximação da erosão e da dilatação, respectivamente. 
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5 Detecção e Classificação de 
Lesões em Mamogramas 

O trabalho proposto utiliza a detecção e classificação de lesões em 
mamogramas como estudo de caso para a validação da aproximação criada da 
morfologia clássica. A Figura 5-1 exibe o diagrama da metodologia proposta em 
diagrama de blocos. Inicialmente, são extraídas as características do conjunto de 
imagens. Logo, os classificadores utilizam como atributos de entrada essas 
características extraídas das imagens. Os classificadores empregados são redes 
neurais ELM e SVM. As classes são definidas de acordo com os critérios da 
American College of Radiology, expressos na escala (BI-RADS, 2003). Logo, os 
casos são classificados em normais (sem lesão), benignos e malignos. Na etapa de 
classificação, são introduzidos custos (pesos ponderados) às classes, detalhada na 
sub-seção 5.2.  Os resultados da classificação estão descritos no Capítulo 6. 

Figura 5-1 Diagrama da metodologia proposta. 

 
 

5.1 Extração de Características da Imagem 

A Figura 5-2 mostra, em diagrama de blocos, a extração de características da 
imagem proposta. A região de interesse de mamografia é primeiramente pré-
processada. Ocorre uma equalização baseada nas informações do histograma. O 
objetivo é tornar os pixels mais claros mais próximos do branco absoluto e os pixels 
mais escuros mais próximo preto absoluto. Isoladamente, a equalização baseada no 
histograma não é capaz de segregar a lesão dos demais elementos da imagem. A 
razão é que os músculos e demais tecidos mamários, chamados tecnicamente de 
parênquima, geralmente apresentam uma textura análoga à lesão e podem se 
encontrar sobrepostos a ela. Logo, a equalização baseada nas informações do 
histograma, ao atuar no contraste da imagem, acaba por realçar não somente a 
lesão como também os músculos e parênquima mamário.  

Posteriormente à equalização baseada nas informações do histograma, a 
imagem é decomposta, em multi-níveis, através da Decomposição baseada em 
Aproximações Morfológicas que constitui a principal contribuição da validação 
proposta. A formalização matemática acompanhada da justificativa de criação da 
Decomposição baseada em Aproximações Morfológicas é detalhada na sub-seção 
5.1.1. Após isso, são extraídos vetores de características das imagens decompostas, 
a serem discutidos na seção 5.1.2. A etapa de classificação utiliza como atributo de 
entrada esses vetores de características, de forma concatenada.  

Extração de 
Características

Classificadores

normal

benigno

maligno
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Figura 5-2 Diagrama da extração de características da imagem. 

 

5.1.1 Decomposição baseada em Aproximações Morfológicas 

Neste trabalho se propõe a Decomposição baseada em Aproximações 
Morfológicas de regiões de interesse em mamogramas. O método tem por base a 
decomposição morfológica inspirada em wavelets de (MALLAT, 1999) que emprega 
filtros não lineares passa-baixas e passa-altas, baseados em aberturas e 
fechamentos, que por sua vez são construídos a partir dos operadores morfológicos 
clássicos de erosão e dilatação. Neste trabalho, são propostas aproximações 
aritméticas para esses dois operadores morfológicos, substituindo os desvios 
condicionais por operações de somas, subtrações e multiplicações, 
computacionalmente mais eficientes. As aproximações morfológicas propostas foram 
apresentadas no Capítulo 4. 

A Decomposição baseada em Aproximações Morfológicas se inspira nas 
wavelets bi-dimensionais propostas por (MALLAT, 1999). Logo, em cada nível, a 

imagem de aproximação 𝐴𝑛, diz respeito a uma representação da imagem original 
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com detalhes suavizados (embaçados), resultante da aplicação de um FPB (Filtro 
Passa-Baixa). Na Decomposição baseada em Aproximações Morfológicas, há duas 
propostas de FPB descritas na Equação (46) e Equação (47). 

𝐹𝑃𝐵 = ∑ �̃�𝑔
𝑛(𝑓)(𝑢)(∑ �̃�𝑔

𝑛(𝑓)(𝑢)

𝑛í𝑣𝑒𝑙

𝑖=1

(∑ �̃�𝑔
𝑛(𝑓)(𝑢)

𝑛í𝑣𝑒𝑙

𝑖=1

))

𝑛í𝑣𝑒𝑙

𝑛=1

, ∀ 𝑢 ∈ 𝑆 (46) 

𝐹𝑃𝐵 = ∑ �̃�𝑔
𝑛(𝑓)(𝑢)(∑ �̃�𝑔

𝑛(𝑓)(𝑢)

𝑛í𝑣𝑒𝑙

𝑖=1

(∑ �̃�𝑔
𝑛(𝑓)(𝑢)

𝑛í𝑣𝑒𝑙

𝑖=1

))

𝑛í𝑣𝑒𝑙

𝑛=1

, ∀ 𝑢 ∈ 𝑆 (47) 

A operação denotada por �̃�𝑔
𝑛 é aqui definida de aproximação n-abertura, onde 

𝑛 > 1; 𝑓: 𝑆 → 𝐾; 𝑔: 𝑆 → 𝐾. Matematicamente, 𝐾 = {0, 1, . . .255} onde 𝑆 ∈ ℕ2, 𝐾 ∈ ℕ. Ao 
seguir a formalização descrita em (SANTOS, 2011), a aproximação n-abertura �̃�𝑔

𝑛  é 

proposta na Equação (48): 

�̃�𝑔
𝑛(𝑓)(𝑢) =  �̃�𝑔�̃�𝑔. . . �̃�𝑔(𝑓)(𝑢), ∀ 𝑢 ∈ 𝑆. (48) 

Similarmente, a operação �̃�𝑔
𝑛 é dita como aproximação n-fechamento, com 𝑛 >

1; 𝑓: 𝑆 → 𝐾; 𝑔: 𝑆 → 𝐾. Ao se inspirar em (SANTOS, 2011), a Equação correspondente 
à aproximação n-fechamento está formalizada na Equação (49): 

�̃�𝑔
𝑛(𝑓)(𝑢) =  �̃�𝑔�̃�𝑔. . . �̃�𝑔(𝑓)(𝑢), ∀ 𝑢 ∈ 𝑆. (49) 

 Analogamente às operações morfológicas propostas na literatura, a 

aproximação do fechamento �̃�𝑔 é aplicação de uma aproximação da dilatação 𝛿𝑔 

seguida por uma aproximação da erosão 휀�̃�, com um mesmo elemento estruturante 

𝑔. Enquanto a aproximação da abertura �̃�𝑔
𝑛 diz respeito a uma aproximação da 

erosão 휀�̃� seguida por uma aproximação da dilatação 𝛿𝑔, também com um mesmo 

elemento estruturante 𝑔. 

 Como o próprio nome sugere, a aproximação do n-fechamento �̃�𝑔
𝑛 fecha 

(preenche) espaços entre objetos vizinhos. A aproximação do n-fechamento �̃�𝑔
𝑛 

pode ter atuação importante no sentido de corrigir imperfeições nas bordas das 
lesões, bastante comuns em imagens de mamografias que podem apresentar 
diferentes graus de luminosidade, adquiridos no processo de digitalização. Logo, a 

aproximação do n-fechamento �̃�𝑔
𝑛 pode preencher as falhas possivelmente presente 

nas bordas da lesão e consequente gerar uma borda com textura e espessura 

uniforme. A aproximação do n-fechamento �̃�𝑔
𝑛 ocorre com maior intensidade à 

medida que a quantidade de níveis n aumenta. 

 A aproximação da n-abertura �̃�𝑔
𝑛 abre espaços entre objetos vizinhos. Logo, a 

aproximação da n-abertura �̃�𝑔
𝑛 é capaz de lidar com problemas de sobreposição 

entre a lesão e o parênquima mamário segmentando (abrindo espaço) entre esses 
dois corpos. Como efeito colateral, a aproximação da n-abertura �̃�𝑔

𝑛 pode eliminar os 

espículos, possivelmente presentes em um tumor em potencial, dessa forma a 
correta interpretação da lesão estaria comprometida. Espículos compreendem linhas 
radiantes que partem do centro em direção às margens da lesão, exibidos na Figura 
2-3. A aproximação da n-abertura �̃�𝑔

𝑛 ocorre com maior intensidade à medida que a 

quantidade de níveis n aumenta. 



 

 

86 

 Uma adequada intercalação entre as aproximações de n-fechamento �̃�𝑔
𝑛 e n-

abertura �̃�𝑔
𝑛 pode ser capaz de reconstruir a borda do tumor em potencial, 

depreciada no momento da aquisição digital da imagem. Além disso, os músculos e 
demais tecidos mamários, chamados tecnicamente de parênquima, podem ser 
eliminados quando sobrepostos à lesão.   

 Baseado nas wavelets bi-dimensionais propostas por (MALLAT, 1999), a 
Decomposição baseada em Aproximações Morfológicas gera três imagens de 
detalhes para cada nível. Uma para DH (Detalhes Horizontais), outra para DV 
(Detalhes Verticais) e por fim uma para DD (Detalhes Diagonais). O FPA (Filtro 
Passa-Alta) é responsável pela criação das três imagens de detalhes. O FPA 
intensifica as bordas dos elementos presentes na imagem. A Decomposição 
baseada em Aproximações Morfológicas cria três propostas de FPA descritas na 
Equação (50), Equação (51) e Equação (52), respectivamente.  

𝐹𝑃𝐴 = ∑ 𝛿𝑔
𝑛(𝑓)(𝑢) − 휀�̃�

𝑛(𝑓)(𝑢)

𝑛í𝑣𝑒𝑙

 𝑛=1

, ∀ 𝑢 ∈  𝑆. (50) 

𝐹𝑃𝐴 = ∑ 𝛿𝑔
𝑛(𝑓)(𝑢) − 𝑓(𝑢)

𝑛í𝑣𝑒𝑙

 𝑛=1

, ∀ 𝑢 ∈  𝑆. (51) 

𝐹𝑃𝐴 = ∑ 𝑓(𝑢) − 휀�̃�
𝑛(𝑓)(𝑢)

𝑛í𝑣𝑒𝑙

 𝑛=1

, ∀ 𝑢 ∈  𝑆. (52) 

A operação formalizada por 𝛿𝑔
𝑛 é chamada de aproximação da n-dilatação, onde 

𝑛 > 1; 𝑓: 𝑆 → 𝐾; 𝑔: 𝑆 → 𝐾. Matematicamente, 𝐾 = {0, 1, . . .255} onde 𝑆 ∈ ℕ2, 𝐾 ∈ ℕ. A 
sua expressão está de acordo com a Equação (53): 

𝛿𝑔
𝑛(𝑓)(𝑢) =  𝛿𝑔𝛿𝑔 . . . 𝛿𝑔(𝑓)(𝑢), ∀ 𝑢 ∈ 𝑆. (53) 

Similarmente, a operação 휀�̃�
𝑛 é dita como aproximação da n-erosão, com 𝑛 > 1; 𝑓: 𝑆 →

𝐾; 𝑔: 𝑆 → 𝐾. A Equação correspondente à aproximação da n-erosão está formalizada 
na Equação (54): 

휀�̃�
𝑛(𝑓)(𝑢) =  휀�̃�휀�̃�. . . 휀�̃�(𝑓)(𝑢), ∀ 𝑢 ∈ 𝑆. (54) 

A correta detecção das bordas dos elementos presentes na imagem original 
depende da adequação do FPA à aplicação visto que cada uma das três propostas 
de FPA atua de forma diferente. Na Equação (50), à medida que a quantidade de 

níveis n aumenta, a aproximação da n-dilatação 𝛿𝑔
𝑛 expande sucessivamente as 

dimensões do tumor, em potencial. De maneira inversa, à medida que n aumenta, a 

aproximação da n-erosão 휀�̃�
𝑛 reduz continuamente as dimensões do provável tumor. 

Logo, uma subtração entre as imagens resultantes das aproximações da n-dilatação 

𝛿𝑔
𝑛 e da n-erosão 휀�̃�

𝑛, como formalizada na Equação (50), diz respeito à detecção da 

borda externa e interna da lesão. À medida que n referente ao nível aumenta, as 
imagens de detalhes tendem a apresentar uma borda cada vez mais espessa, já que 

a diferença entre as aproximações da n-dilatação 𝛿𝑔
𝑛 e da n-erosão 휀�̃�

𝑛 se torna 

maior. 
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 O FPA, apresentado na Equação (51), almeja detectar apenas a borda 
externa do achado, lesão em potencial. À medida que a quantidade de níveis n 

aumenta, a aproximação da n-dilatação 𝛿𝑔
𝑛 expande sucessivamente as dimensões 

do provável tumor através da subtração entre a imagem resultante da aproximação 

da n-dilatação 𝛿𝑔
𝑛 e a imagem original 𝑓(𝑢). Por fim, o FPA, matematicamente 

formalizado na Equação (52), visa a detecção da borda interna da possível lesão.  À 
medida que a quantidade de níveis n aumenta, a aproximação da n-erosão 휀�̃�

𝑛 reduz 

continuamente as dimensões do provável tumor através da subtração entre a 
imagem original 𝑓(𝑢) e a imagem resultante da aproximação da n-erosão 휀�̃�

𝑛. 

A criação da Decomposição baseada em Aproximações Morfológicas, como 
técnica principal da extração de características da imagem, não é baseada no 
empirismo ou no método da tentativa e erro. Houve um aprofundamento no estudo 
das normas da American College of Radiology. Além disso, houve a análise do 
conjunto de imagens disponibilizado pela base de dados. Logo, foi constatado que a 
proposta da Decomposição baseada em Aproximações Morfológicas preencheria os 
requisitos necessários para uma adequada detecção e classificação de lesões 
mamárias, em relação ao estado da arte. 

As wavelets, propostas por Mallat (MALLAT, 1999), permitem a averiguação 
da intensidade da densidade (textura) da imagem, em multi-nível. Vale ressaltar que 
a textura é essencial na determinação da presença ou ausência da lesão, conforme 
o grau de malignidade quanto à densidade exibido na Figura 2-4. Além disso, as 
lesões mamárias são caracterizadas por apresentarem diversos tamanhos. Logo, as 
wavelets, ao empregar multi-nível, podem ser capazes de estudar prováveis tumores 
de diversos tamanhos. Nas wavelets, o processo de decomposição da imagem 
ocorre em diferentes níveis (resoluções). Nos primeiros níveis, há o estudo de lesões 
de todos os tamanhos. Enquanto nos níveis mais avançados há perda de resolução, 
devido à atuação do filtro passa-baixa. Logo, apenas os achados de tamanho 
grande são avaliados porque, durante a decomposição, os pequenos corpos são 
suavizados (embaçados) e anexados ao fundo da imagem. A Decomposição 
baseada em Aproximações Morfológicas se inspira na série de wavelets com o 
objetivo de representar a imagem em multi-níveis. Então, a detecção de lesões 
mamárias pode ser alcançada através da Decomposição baseada em Aproximações 
Morfológicas. O estado da arte (NASCIMENTO, et al., 2013) costuma decompor o 
mamograma em apenas 2 níveis através das wavelets de (MALLAT, 1999). A 
arquitetura proposta, no entanto, emprega 4 níveis de decomposição no sentido de 
prover tratamento a lesões  de variados tamanhos. 

Após a detecção do provável tumor, é necessária a sua classificação entre 
benigno e maligno. Nas imagens e descrições clássicas, as wavelets seriam 
suficientes para essa classificação já que, na literatura radiológica, há uma variação 
abrupta na intensidade dos níveis de cinza entre lesões benignas e malignas, 
conforme a Figura 2-4. Enquanto no conjunto de imagens, disponibilizados pela 
base de dados IRMA, esse fato costuma não ocorrer. Todos os casos avaliados são 
isodensos ou hiperdensos, portanto as suas texturas são muito próximas. Logo, para 
a classificação entre lesões benignas e malignas é importante analisar a forma da 
lesão. A Decomposição baseada em Aproximações Morfológicas tem como 
diferencial, em relação às wavelets de (MALLAT, 1999), a morfologia aproximada da 
imagem. Então, a atuação da Decomposição proposta pode ser relevante. Ela 
mantém a característica das wavelets que é o estudo da intensidade dos níveis de 
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cinza da lesão através da decomposição da imagem em multi-nível. Além disso, a 
Decomposição baseada em Aproximações Morfológicas tem como diferencial, em 
relação às wavelets, a potencialidade de lidar com bordas não-uniformes e 
problemas de sobreposição entre o parênquima e a lesão. A Decomposição criada 
pode transformar as formas dos corpos presentes na imagem através da 
intercalação de aproximações de n-aberturas e n-fechamentos. Ao contrário estão as 
wavelets de (MALLAT, 1999), que por preservarem as formas dos corpos, estão 
limitadas ao tratamento de objetos totalmente segregados e de textura uniforme. 
Logo, através do emprego a Decomposição baseada em Aproximações 
Morfológicas, o fluxo de projeto se torna capaz de tanto detectar quanto classificar 
lesões mamárias entre benignas e malignas em mamogramas. 

Caso as imagens fossem oriundas de um mamógrafo digital, as lesões 
apresentariam uma textura e borda uniforme. Então, a transformação dos corpos 
poderia atrapalhar o diagnóstico. As imagens, no entanto, são digitalizadas 
(escaneadas), oriundas de mamógrafos convencionais largamente empregados na 
prática clínica. Logo, o processo de digitalização provoca diferentes graus de 
luminosidade e imperfeições no mamograma digitalizado, que podem ser corrigidos 
através da transformação dos corpos. O trabalho proposto adota o PSO (Particle 
Swarm Optimization - Otimização por Enxame de Partículas), a ser explicado na 
seção 5.3, com o objetivo de investigar as condições iniciais e configurações 
otimizadas para uma adequada transformação das formas das lesões. 

Na Decomposição proposta, são geradas uma 𝐴𝑛 (Imagem de Aproximação), 
e três imagens de detalhes para cada nível,  𝐷𝐻𝑛 (Detalhes Horizontais), 𝐷𝑉𝑛 
(Detalhes Verticais) e 𝐷𝐷𝑛 (Detalhes Diagonais), como exibido na Figura 5-2. Após a 
decomposição, são extraídas características das imagens de detalhes de todos os 

quatro níveis. Além disso, apenas a imagem de aproximação 𝐴4 do quarto e último 
nível tem suas características descritas, respeitando assim a fundamentação teórica 
proposta por (MALLAT, 1999) e vista na Figura 2-9. Na fundamentação de (MALLAT, 
1999), apenas a imagem de aproximação do último nível compõe a decomposição 
em série das wavelets. As imagens de aproximação dos níveis anteriores servem 
somente como atributo de entrada para o nível imediatamente posterior.  

A Figura 5-3 exibe a atuação da Decomposição baseada em Aproximações 
Morfológicas em uma lesão benigna. O FPB (Filtro Passa-Baixa) e o FPA (Filtro 
Passa-Alta) empregados estão descritos na Equação (46) e na Equação (51), 
respectivamente. O elemento estruturante foi apresentado na Figura 4-3 (c). No 
primeiro nível, há o estudo dos detalhes de corpos de variadas texturas e tamanhos. 
No segundo nível em relação às imagens de detalhes, o objeto de maior extensão, 
correspondente à lesão, é mantido enquanto os demais corpos, inerentes ao 
parênquima mamário, são embaçados e anexados ao fundo da imagem. Observe, 
no entanto, que na parte inferior direita das imagens ainda restam resquícios do 
parênquima conectados à lesão. No terceiro nível, as imagens de detalhes não 
apresentam mais parênquimas porque foram anexados aos fundos das imagens. Por 
fim, no quarto nível nas imagens de detalhes, ocorre a suavização, com maior vigor 
em relação aos demais níveis, do achado anatômico remanescente. Logo, há uma 
consequente redução da rugosidade (oscilação) de sua borda. A Figura 5-4 
demostra a atuação da Decomposição baseada em Aproximações Morfológicas, 
dessa vez, em uma lesão maligna. Os mesmos FPB (Filtro Passa-Baixa), FPA (Filtro 
Passa-Alta) e elemento estruturante, empregados no exemplo da Figura 5-3, voltam 
a ser utilizados. 
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Figura 5-3 Exemplo da atuação da Decomposição baseada em Aproximações 
Morfológicas em uma lesão benigna. 
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Figura 5-4 Exemplo da atuação da Decomposição baseada em Aproximações 
Morfológicas em uma lesão maligna. 
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Figura 5-5 Exemplo da atuação das wavelets de (MALLAT, 1999) em uma lesão 
benigna. Há quatro níveis de decomposição e a família é a Biorthogonal 3.7. 
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Figura 5-6 Exemplo da atuação das wavelets de (MALLAT, 1999) em uma lesão 
maligna. Há quatro níveis de decomposição e a família é a Biorthogonal 3.7. 
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Ainda quanto à Figura 5-4 no primeiro nível, há o estudo dos detalhes de 
corpos de variadas texturas e tamanhos. No segundo nível em relação às imagens 
de detalhes, o objeto de maior extensão, correspondente à lesão, é mantido 
enquanto os demais corpos, inerentes ao parênquima mamário, começam a ser 
embaçados e anexados ao fundo da imagem. No terceiro nível de decomposição, as 
imagens de detalhes ainda apresentam parênquimas remanescentes. Por fim, no 
quarto nível nas imagens de detalhes, o achado anatômico é embaçado (suavizado) 
com maior vigor em relação aos demais níveis, sem a perda dos espículos. Ainda há 
parênquimas no último nível, isso significa que a lesão apresenta margens mal 
definidas. Logo, não há variação abrupta entre a borda do achado e sua região de 
vizinhança, o que característica um nódulo de natureza maligna de acordo com as 
normas da American College of Radiology (BI-RADS, 2003). 

A Figura 5-5 e a Figura 5-6 exibem a atuação das wavelets de (MALLAT, 
1999), largamente empregada pelo estado da arte (NASCIMENTO, et al., 2013). As 
mesmas lesões benigna e maligna são empregadas novamente. Quanto às 
configurações, as wavelets de (MALLAT, 1999) usam, nesses exemplos, quatro 
níveis de decomposição e a família é a Biorthogonal 3.7. A atuação da 
Decomposição baseada em Aproximações Morfológicas apresenta notórias 
diferenças em comparação às wavelets de (MALLAT, 1999). A Decomposição 
proposta é capaz de gerar um bom nível de nitidez na distinção entre o achado 
anatômico e o parênquima mamário. Em termos computacionais, a Decomposição 
baseada em Aproximações Morfológicas gera bom contraste entre o objeto alvo e 
background. Enquanto, as wavelets fornecem imagens repletas de ruídos.   

A Decomposição baseada em Aproximações Morfológicas também tem 
atuação importante no sentido de gerar uma borda com textura e espessura 
uniforme sem grandes oscilações (rugosidade). Observe que na Figura 5-3 e na 
Figura 5-4, à medida que há o avanço de níveis, os corpos presentes nas imagens 

de aproximação 𝐴𝑛 e de detalhes apresentam menor oscilação. 

A transformação da borda, e sua consequente menor oscilação, é importante 
no sentido de corrigir a depreciação do mamograma sofrida no momento da 
digitalização (escaneamento). Os diferentes graus de luminosidade, ranhuras e 
gorduras provocadas por impressões digitais, em mamogramas digitalizados, 
costumam provocar uma borda turva, ou seja, pode haver má definição entre o 
contorno da lesão e sua região de vizinhança. Logo, a reconstrução da forma do 
tumor, em potencial, pode aumentar o contraste entre a lesão e o parênquima sem a 
perda do espículos, em casos de achados com características malignas. 

A atuação da Decomposição baseada em Aproximações Morfológicas se 
inspira no processo de decomposição das wavelets. Logo, os multi-níveis provocam 
a perda dos detalhes nos níveis mais avançados e consequentemente ocorre a 
redução da rugosidade (oscilação) da borda. A Decomposição proposta se 
assemelha à atuação das forças internas dos algoritmos baseados em Contornos 
Ativos (TERZOPOULOS, et al., 1998). Nesses algoritmos, as forças internas são 
oriundas do próprio contorno. Elas empurram os pontos discretizados do contorno 
uns contra os outros, tentando manter o contorno coeso, ou seja, elas forçam o 
fechamento do contorno além de evitar oscilações (rugosidade) durante a sua 
extensão.  
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5.1.2 Vetores de Extração de Características 

Os momentos de Zernike têm sido empregados, com sucesso, com o objetivo 
de descrever a forma do câncer de mama (TAHMASBI, et al., 2011) (SAKI, et al., 
2013). Os momentos de Zernike, no entanto, são significativamente dependentes da 
escala. Então, ao descrever as características da forma de um provável tumor, deve 
haver um equilíbrio entre a escala do momento de Zernike empregado e o tamanho 
da lesão mamária.  

O trabalho proposto cria os momentos de Zernike escalonáveis onde há uma 
escala crescente empregada do menor para o maior nível da Decomposição 
baseada em Aproximações Morfológicas. Nos primeiros níveis, há uma redução na 
escala dos momentos de Zernike. O objetivo é que as áreas referentes ao 
parênquima mamário e, portanto externas ao provável tumor não sejam avaliadas. 
De maneira gradual, a escala aumenta à medida que há o avanço dos níveis. No 
último nível, portanto, os momentos de Zernike são empregados com a sua escala 
original porque apenas os achados de tamanho grande são avaliados visto que os 
pequenos corpos são suavizados (embaçados) e anexados ao fundo da imagem 
durante a decomposição. 

O trabalho proposto averigua 3 tipos diferentes de escalonamento. No 
primeiro nível, os momentos de Zernike são reduzidos em 25%, 50% e 75%, 
respectivamente. Logo, de maneira linear, a escala aumenta à medida que há o 
avança dos níveis até alcançar a escala integral, portanto 100%, no último nível. A 
abordagem original também é averiguada. Nela, os momentos de Zernike não 
sofrem escalonamento independente do nível de decomposição.  

Os momentos de Zernike empregados são descritos na Tabela 5-1. A Ordem 
(n) varia entre 3 a 10, em ordem crescente. O módulo de cada iteração (m) deve ser 
menor ou igual em relação à ordem (n) dada. Todos os números obtidos em cada 
iteração (m) subtraídos da ordem (n) devem ser múltiplo de 2. 

A Decomposição baseada em Aproximações Morfológicas resulta em 13 
imagens, como visto na Figura 5-2. Então, os momentos de Zernike são aplicados 
em cada uma dessas imagens resultantes. Logo, há a extração de 32 descritores, 
detalhados na Figura 2-12 para cada imagem, de maneira escalonada de acordo 
com o nível da decomposição. Os descritores estão normalizados entre 0 e 1. Para 
cada imagem da base de dados empregada, são criados 416 descritores. Eles dizem 
respeito aos 32 momentos de Zernike extraídos das 13 imagens oriundas da 
Decomposição proposta. 

Tabela 5-1 Os Momentos de Zernike estudados. 

Momentos de Zernike 

Ordem (n) Iteração (m) Número de momentos 
3 1,3  

4 0,2,4  

5 1,3,5  

6 0,2,4,6 32 

7 1,3,5,7  

8 0,2,4,6,8  

9 1,3,5,7,9  

10 0,2,4,6,8,10  
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5.2 Classificação 

As características extraídas previamente das imagens são utilizadas como 
atributos de entrada dos classificadores, que dizem respeito a redes neurais 
artificiais. São usadas as redes: ELM (Extreme Learning Machine - Máquina de 
Aprendizado Extremo) (HUANG, et al., 2012) e SVM (Support Vector Machines - 
Máquina de Vetor de Suporte) (CHIH-CHUNG, et al., 2011).  Esses diferentes tipos 
de redes neurais são utilizados para mostrar que a eficiência da Decomposição 
baseada em Aproximações Morfológicas não está em função de um adequado 
mapeamento de dados, obtido de maneira isolada por uma determinada função de 
aprendizado. A Decomposição proposta pode ser capaz de prover bons resultados 
em diferentes tipos de redes neurais e com distintas funções de aprendizado.  

Em relação às arquiteturas de redes neurais, a camada de entrada possui 416 
neurônios correspondentes à dimensionalidade dos vetores de extração de 
características concatenados. As 416 características são referentes aos 32 
momentos de Zernike para cada uma das 13 imagens oriundas da Decomposição 
baseada em Aproximações Morfológicas ilustrada na Figura 5-2. Quanto às redes 
neurais ELM, é adicionada mais um neurônio à camada de entrada referente ao bias 

𝑏𝑖 , conforme descrição da ELM na seção 2.5.1. 

O número de neurônios na camada de saída está de acordo com os critérios 
da American College of Radiology. Logo, a camada de saída possui 3 neurônios, 
cada um é dedicado a uma das classes de interesse estabelecidas pelos critérios do 
BI-RADS (BI-RADS, 2003): normal (sem lesão), benigno e maligno. 

5.2.1 Configurações ELM 

O trabalho proposto utiliza 10 tipos de kernels diferentes para a rede ELM. No 
estado da arte, 8 desses kernels são descritos por (HUANG, et al., 2012), são eles; 
RBF (Radial Basis Functions - Função de  Base Radial), linear, polinomial, 
transformada de wavelet, sigmoidal, senoide, hard limite e função de base triangular. 
Além disso, são empregados 2 outros kernels criados pela equipe na qual o autor da 
tese está inserido. 

Os 2 kernels são; fuzzy-dilatação e fuzzy-erosão (SILVA, et al., 2015) (SILVA, 
et al., 2015b). Logo, a Morfologia Matemática é usada como base tanto a criação 
dos kernels na rede ELM quanto para a extração de características da imagem. 
Dada a Equação (5), na seção 2.4.2,  referente ao operador erosão, logo o kernel 
erosão pode ser definido de acordo com a Equação (55). 

𝐾 (𝑥,𝑤) =⋂(𝑥𝑖 ∨ 𝑤𝑖̅̅ ̅)

𝑛

𝑖=1

+ 𝑏𝑖 (55) 

Os pesos de entrada 𝑤𝑖 e bias 𝑏𝑖 são definidos de maneira aleatória. 
𝑥1,𝑥2, … , 𝑥𝑛 são os atributos de entrada, conforme Equação (13), detalhada na seção 

2.5.1. Ao usar a lógica difusa ou lógica fuzzy, onde �̅� = 1 − 𝐴, A → [0,1], então 

𝑤𝑖̅̅ ̅ = 1 − 𝑤𝑖. A Equação (56) modifica o kernel erosão da Equação (55) criando uma 

aproximação batizada de kernel fuzzy-erosão �̃� .  
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�̃� (𝑥, 𝑤) =⋂(𝑥𝑖 ∨ (1 − 𝑤𝑖))

𝑛

𝑖=1

+ 𝑏𝑖 (56) 

 Ao empregar a Equação (20), a operação de conjunto máximo ∨ passa a ser 
implementada através de operadores aritméticos, como exibe a Equação (57). 

�̃� (𝑥, 𝑤) =⋂1− (1 − 𝑥𝑖). [1 − (1 − 𝑤𝑖)]

𝑛

𝑖=1

+ 𝑏𝑖 (57) 

 A Equação (58) simplifica a Equação anterior através da eliminação dos 
colchetes.  

�̃� (𝑥, 𝑤) =⋂1− (1 − 𝑥𝑖). 𝑤𝑖

𝑛

𝑖=1

+ 𝑏𝑖 (58) 

Na Equação (59), o operador ∩, associado à operação de conjunto mínimo, é 
substituído por uma expressão aritmética demonstrada na Equação (15). 

�̃� (𝑥, 𝑤) =∏1− (1 − 𝑥𝑖). 𝑤𝑖 + 𝑏𝑖

𝑛

𝑖=1

 (59) 

 Similarmente ao kernel erosão, a Equação (60) define o kernel dilatação 
inspirado na Equação (6), na seção 2.4.2, referente ao operador morfológico 
dilatação. 

𝐾𝛿(𝑥, 𝑤) =⋃(𝑥𝑖 ∧ 𝑤𝑖)

𝑛

𝑖=1

+ 𝑏𝑖 (60) 

 Na Equação (61), o operador  , associado à operação de conjunto mínimo, é 
substituído pela expressão aritmética demonstrada na Equação (14). Logo, a 

proposta do kernel fuzzy-dilatação �̃�𝛿 começa a ocorrer já que a operação de 
conjunto mínimo passa a ser implementada através de operadores aritméticos. 

�̃�𝛿(𝑥, 𝑤) =⋃(𝑥𝑖. 𝑤𝑖)

𝑛

𝑖=1

+ 𝑏𝑖 (61) 

 A Equação (62) implementa a operação de conjunto de máximo ∪ através de 
operadores aritméticos, como foi demonstrado na Equação (21). 

�̃�𝛿(𝑥, 𝑤) = 1 −∏(1 − 𝑥𝑖. 𝑤𝑖)

𝑛

𝑖=1

+ 𝑏𝑖 (62) 

O trabalho proposto investiga a melhor maneira de determinar o espaço n-
dimensional de modo a obter uma maior taxa de acerto quando a rede for 
apresentada ao conjunto de teste. No Capítulo 6, haverá a exploração de 4 técnicas 
de tratamento de classes desbalanceadas. 
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 Sem pesos: simplesmente não atribuir pesos ponderados em função 
da quantidade de amostras das classes. A matriz dos pesos de saída 

é 𝛽 = 𝐻†𝑌, conforme justificado na sub-seção 2.5.1. 

 Pesos 1. 

 Pesos 2. 

 Porcentagem. 

Quanto ao processo de atribuição de pesos ponderados, nomeado de Pesos 

1, inicialmente é criada uma matriz de pesos 𝑃𝑛𝑛 preenchida com valores zero, onde 

𝑛 é o tamanho das amostras destinadas ao treinamento. Logo, o estado da arte 
emprega duas metodologias com o objetivo de preencher a diagonal principal da 
matriz (ZONG, et al., 2013). A primeira metodologia está de acordo com a Equação 

(63). Ao considerar 𝑃𝑛𝑛 uma matriz bidimensional, logo as posições 𝑖𝑖 denotam a 
matriz diagonal, onde 𝑖 = 1, 2, . . 𝑛 . O símbolo # significa a quantidade de casos por 
classe.  Suponha que há 207 casos separados para o treinamento referentes à 
classe majoritária, portanto diagnósticos normais (sem lesão). Caso a primeira 

amostra do treino seja um caso normal, logo nessa situação, 𝑃11 =
1

207
 . 

𝑃𝑒𝑠𝑜𝑠 1 =  {             𝑃𝑖𝑖 =
1

#(𝑡𝑐)
 (63) 

(ZONG, et al., 2013) estabelece uma outra metodologia para a criação da 
matriz de pesos ponderados. Ela está de acordo com a Equação (64). Suponha que 
há 207 e 54 casos separados para o treinamento referentes às classes normal e 
benigna, respectivamente. Caso a primeira amostra do treino seja um caso normal, 

logo nessa situação, 𝑃11 =
0,618

207
. Caso a primeira amostra seja um caso benigno, 

então, 𝑃11 =
1

54
. (ZONG, et al., 2013) adota a relação 0,618: 1 como o padrão ouro 

que os autores afirmam representar a perfeição na natureza na distinção entre as 
classes minoritárias e majoritárias.  

𝑃𝑒𝑠𝑜𝑠 2 =  

{
 

 𝑃𝑖𝑖 =
0,618

#(𝑡𝑐)
, 𝑠𝑒 𝑡𝑐 = 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑖𝑠

             𝑃𝑖𝑖 =
1

#(𝑡𝑐)
, 𝑠𝑒 𝑡𝑐 = 𝑏𝑒𝑛𝑖𝑔𝑛𝑜𝑠 𝑒 𝑚𝑎𝑙𝑖𝑔𝑛𝑜𝑠

 

 

(64) 

O trabalho proposto estende a obra de (ZONG, et al., 2013) e cria uma nova 
matriz de pesos nomeada de porcentagem, formalizada na Equação (65). O símbolo 
% significa porcentagem. A justificativa da criação dessa nova metodologia é que ao 
trabalhar com números brutos, como as abordagens propostas por (ZONG, et al., 
2013), a matriz de pesos é preenchida por valores próximos de nulos, portanto 
incapazes de modificar, com vigor, o espaço dimensional de mapeamento dos 
dados. Além disso, o trabalho proposto será estendido, em ações futuras, no sentido 
de ser aplicado às demais mamas, como densas e predominante densas. Logo, ao 
trabalhar com números brutos, as abordagens de (ZONG, et al., 2013) conterão 
valores muito próximos de nulos já que as linguagens de programação costumam 
destinar seis casas decimais a números fracionários.  

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒𝑚 =  {             𝑃𝑖𝑖 =
1

%(𝑡𝑐)
 (65) 
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 As matrizes dos pesos de saída 𝛽, ao empregar os Pesos 1 e Porcentagem, 
estão de acordo com a Equação (66). A matriz 𝐻 corresponde à saída dos neurônios 
da camada escondida, conforme explicado na sub-seção 2.5.1. 𝐼 é a matriz 
identidade. 𝑌 corresponde à matriz de saídas desejadas. 𝑃 é a matriz de pesos 

ponderados em função das classes em quantidades desbalanceadas. 𝑇 significa 

matriz transposta. −1 diz respeito à matriz inversa. 

𝛽 = 𝐻𝑇 . (
𝐼

𝐶
+ 𝑃.𝐻.𝐻𝑇)

−1

𝑃. 𝑌 (66) 

A matriz dos pesos de saída, ao empregar os Pesos 2, obedece a  Equação 
(67). 

𝛽 = (
𝐼

𝐶
+ 𝑃.𝐻. 𝐻𝑇)

−1

𝑃. 𝑌 
(67) 

Além das técnicas de tratamento de classes desbalanceadas, são explorados 
o parâmetro de custo 𝐶 e o parâmetro do kernel 𝛾. Uma boa capacidade de 

generalização da rede ELM depende de uma escolha ajustada dos parâmetros (𝐶, 𝛾) 
(HUANG, et al., 2012). No trabalho proposto, nos kernels RBF, polinomial, 

transformada de wavelets, há a investigação dos parâmetros (𝐶, 𝛾) inspirada no 
método, proposto por (HUANG, et al., 2012), que consiste em treinar sequencias 

crescentes de 𝐶 e 𝛾 (HUANG, et al., 2012). Matematicamente, 2𝑛, onde 𝑛 =
{−24, 10, 0, 10, 25}. A hipótese é verificar se esses parâmetros com valores diferentes 
aos padrões; (𝐶 = 1, 𝛾 = 1), geram resultados superiores. No kernel linear, há a 

investigação apenas do parâmetro de custo 𝐶, não cabe a exploração do parâmetro 
do kernel 𝛾 (HUANG, et al., 2012). 

Nos kernels RBF, polinomial e transformada de wavelets, para cada 

combinação de (𝐶, 𝛾) há a exploração de 30 permutações aleatórias quanto à 
concatenação dos vetores de extração de características da imagem, como ilustra a 
Figura 5-7. No kernel linear, a investigação das 30 diferentes concatenações 

aleatórias ocorre para cada parâmetro de custo 𝐶. A semente do gerador aleatório 
varia entre 1 e 30 de maneira incremental.  

Cada concatenação emprega a validação cruzada através do método k-fold, 

onde 𝑘 = 10. O objetivo é que os resultados alcançados não sejam influenciados 
pelos conjuntos destinados ao treinamento e teste. Para isso, o total de imagens é 
dividido em dez partes. Na primeira iteração, a primeiro parte é destinada ao 
conjunto de teste, enquanto as demais são reservadas ao treinamento. Essa 
alternância ocorre por dez iterações até que todas as dez partes tenham sido 
aplicadas à fase de teste. A precisão da ELM é a média aritmética da taxa de acerto 
obtidas nas dez iterações para cada concatenação.  

As permutações aleatórias, quanto à concatenação dos vetores de extração 
de características da imagem, são distribuídas nos folds em função das quantidades 
de casos presentes no conjunto de dados. No fold 1, por exemplo, há 23 casos 
normais, 6 benignos e 5 malignos. Isso ocorre porque há 233 imagens normais, 66 
benignos e 56 malignos no conjunto de dados. Consequentemente, o fold 10 contém 
as imagens excedentes devido ao fato das quantidades das classes não serem 
divisíveis pelo fold=10. 
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Nos kernels RBF, polinomial e transformada de wavelets, cada combinação 

de (𝐶, 𝛾) gera 300 iterações conforme ilustra a Figura 5-7. São empregadas 30 
permutações aleatórias quanto à concatenação dos vetores de extração de 
características da imagem. Logo, são investigados 10 folds, referentes à validação 
cruzada do método k-fold, para cada concatenação. No kernel linear, cada 

parâmetro de custo 𝐶 gera 300 iterações visto que, nesse kernel, não cabe a 
investigação do parâmetro do kernel 𝛾 (HUANG, et al., 2012). 

Figura 5-7 Diagrama da validação metodológica dos kernels RBF, linear, polinomial 
e transformada de wavelets. 

 

A Figura 5-8 ilustra a validação dos kernels sigmoidal, senoidal, hard limite, 
função de base triangular, fuzzy-dilatação e fuzzy-erosão. 
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Figura 5-8 Diagrama da validação metodológica dos kernels sigmoidal, senoidal, 
hard limite, função de base triangular, fuzzy-dilatação e fuzzy-erosão. 

 

Para cada uma das 30 concatenações aleatórias dos vetores de extração de 
características da imagem, são investigados 30 diferentes conjuntos de pesos 
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iniciais referentes às ligações sinápticas entre os neurônios. A semente do gerador 
aleatório dos pesos iniciais obedece aos mesmos critérios estabelecidos para a 
permutação da concatenação. Após isso, são investigados 10 folds, referentes à 
validação cruzada do método k-fold, para cada conjunto de pesos sinápticos. 

Os kernels sigmoidal, senoidal, hard limite, função de base triangular, fuzzy-
dilatação e fuzzy-erosão empregam arquiteturas dotadas de camadas escondidas. 
Então, há a investigação quanto à quantidade de neurônios da camada escondida 
desses kernels. A hipótese é verificar se arquiteturas que exijam um maior volume 
de cálculos, como por exemplo, dobrar a quantidade de neurônios na camada 
escondida, são capazes de gerar taxas de acertos superiores em comparação a 
arquiteturas que exijam uma menor quantidade de cálculos. Há a avaliação de 3 
arquiteturas, elas empregam 10, 100 e 200 neurônios em suas respectivas camadas 
escondidas. Os kernels RBF, linear, polinomial e wavelets não possuem camada 
escondida (HUANG, et al., 2012). Os cálculos são baseados na transformação dos 
dados de entrada e podem trabalhar de maneira aproximada dos kernels contendo 
arquiteturas dotadas de camadas escondidas (HUANG, et al., 2012). 

5.2.2 Configurações SVM 

O trabalho proposto aplica o SVM (CHIH-CHUNG, et al., 2011) no sentido do 
aprendizado baseado em kernels. Foram empregados quatro tipos diferentes de 
kernels. Eles são linear, polinomial, RBF e sigmoidal. O trabalho proposto faz uso da 
biblioteca LibSVM (CHIH-CHUNG, et al., 2011). O SVM descrito inicialmente na 
literatura é binário (VAPNIK, et al., 1963), (VAPNIK, et al., 1964). Isso quer dizer, só 
é possível a classificação dos dados em duas classes. Como o objetivo é agrupar as 
mamografias em três classes (normal, benigno e maligno), logo o uso da LibSVM se 
faz necessário ao invés da proposta original. O LibSVM dá a possibilidade do uso de 
várias classes. 

É estudada a melhor maneira de determinar o espaço n-dimensional de modo 
a obter uma maior taxa de acerto quando à rede for apresentada ao conjunto de 
teste. Logo, 2 técnicas são avaliadas: a técnica percentual e simplesmente não 
atribuir pesos ponderados em função da quantidade de amostras das classes. A 
técnica percentual é sugerida pela biblioteca LibSVM como método para alterar o 
espaço n-dimensional. 

Nos kernels polinomial, RBF e sigmoidal, há a investigação dos parâmetros 

(𝐶, 𝛾) assim como na rede ELM. Os parâmetros 𝐶 e 𝛾 variam exponencialmente em 

sequencias crescentes. Matematicamente, 2𝑛, onde 𝑛 = {−24, 10, 0, 10, 25}. No 
kernel linear, há a investigação apenas do parâmetro de custo 𝐶, não cabe a 

exploração do parâmetro do kernel 𝛾. 

A validação metodológica dos kernels da SVM obedece a ilustração da Figura 
5-7. Há a exploração de 30 permutações aleatórias quanto à concatenação dos 
vetores de extração de características da imagem. A semente do gerador aleatório 
varia entre 1 e 30 de maneira incremental. Logo, são investigados 10 folds, 
referentes à validação cruzada do método k-fold, para cada concatenação. Assim 
como nas configurações ELM, o objetivo é que os resultados alcançados não sejam 
influenciados pelos conjuntos destinados ao treinamento e teste. 
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5.3 Investigação dos Parâmetros da Extração 

de Características da Imagem 

 Um problema fundamental da Morfologia Matemática consiste em investigar a 
dependência do conjunto de imagens em função de uma entidade denominada 
elemento estruturante (SANTOS, 2011). A estratégia adotada pelo trabalho proposto 
no sentido de reduzir o tempo de busca dos coeficientes do elemento estruturante é 
a substituição das operações morfológicas por suas aproximações aritméticas, 
computacionalmente mais rápidas.  

 Mesmo com um tempo reduzido de extração de características de imagem, o 
tempo de investigação dos coeficientes ótimos dos elementos estruturantes, 
referentes aos filtros passa-baixas e passa-altas, cresce de maneira exponencial. 
Logo, a complexidade do tempo de investigação dos coeficientes ideais tende ao 
infinito.  

 Isoladamente, reduzir o tempo de extração de características de imagem não 
é o suficiente para a exploração do espaço de busca, de maneira exaustiva, 
referente a todos os arranjos dos valores do elemento estruturante. Então, o trabalho 
proposto investiga os coeficientes otimizados dos elementos estruturantes. A Figura 

5-9 ilustra a investigação de 4 tipos diferentes de elementos estruturantes g em cada 
nível. Um g é referente à An (Imagem de Aproximação), enquanto outros 6 
pertencem ao DHn (Detalhes Horizontais), DVn (Detalhes Verticais) e DDn (Detalhes 

Diagonais) para a aproximação da n-dilatação δ̃g
n e para a n-erosão  ε̃g

n. Todos os 

elementos estruturantes 𝑔 possuem a dimensão de 3x3. Os valores 0  e  255 dizem 
respeito ao preto absoluto e branco absoluto, respectivamente. Matematicamente, 

 𝑔: 𝑆 → 𝐾, onde 𝐾 = {0, 1, . . .255}, 𝑆 ∈ ℕ2 e 𝐾 ∈ ℕ. O 𝑔, referente à Imagem de 

Aproximação 𝐴𝑛, visa criar um gradiente descendente partindo do pixel central em 
direção à periferia. O (𝑔) dos detalhes horizontais possui apenas a linha central 
contendo o branco absoluto. O (𝑔) dos detalhes verticais apresenta apenas a coluna 
central preenchida pelo branco absoluto. Por fim, o (𝑔) dos detalhes diagonais tem a 

diagonal principal e secundária ocupada pelo branco absoluto. Os 𝑔𝑠 referentes à 

Imagem de Detalhes, 𝐷𝐻𝑛, 𝐷𝑉𝑛 e 𝐷𝐷𝑛 criam um gradiente descendente partindo de 
suas respectivas regiões de interesse em direção à periferia. Logo, as regiões de 
interesses dos elementos estruturantes, contendo o branco absoluto 255, serão 
avaliadas com maior intensidade do que as periferias. 

 Em cada nível da Decomposição proposta, é necessária a investigação de 4 

coeficientes exibidos na Figura 5-9. A Imagem de Aproximação 𝐴𝑛 requer 2 desses 
coeficientes. Um deles varia de 5 à 255, o outro de 25 à 255. Além disso, o trabalho 

proposto investiga dois coeficientes para as Imagens de Detalhes 𝐷𝐻𝑛, 𝐷𝑉𝑛 e 𝐷𝐷𝑛, 

variando de 5 à 255, um coeficiente é aplicado na aproximação da  n-dilatação 𝛿𝑔
𝑛 e 

outro na aproximação da n-erosão  휀�̃�
𝑛. 

Nas wavelets de MALLAT, (1999), empegadas pelo estado da arte 
(NASCIMENTO, et al., 2013), os filtros passa-baixa e passa-alta são os mesmos em 
todos os níveis de decomposição. Logo, as wavelets  estão limitadas ao tratamento 
de objetos totalmente segregados devido ao processamento linear da imagem. A 
linearidade implica na preservação ou adição de objetos. De maneira sucinta, o 
processamento linear de imagem está limitado a objetos totalmente segregados.   
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Os filtros passa-baixa e passa-alta variam a cada nível. Então, há a 
possibilidade de transformar as formas dos objetos. Em cada nível, a Decomposição 
baseada em Aproximações Morfológicas emprega elementos estruturantes 
diferentes. Logo, são criadas aproximações lineares distintas inspiradas nos filtros 
não-lineares da Morfologia Matemática para cada nível. Ao se considerar o processo 
total de decomposição, há um processamento da imagem obedecendo múltiplas 
equações lineares. Então, a Decomposição proposta se torna capaz de lidar com 
problemas de sobreposição. Os músculos e demais tecidos mamários, chamados 
tecnicamente de parênquima, geralmente apresentam uma textura análoga ao 
provável tumor e podem se encontrar sobrepostos à lesão, logo a Decomposição 
proposta pode ter atuação importante no sentido de segregar um possível 
parênquima sobreposto à lesão.  

Figura 5-9 Escopo dos gradientes Elementos Estruturantes. 

 

 Dado o escopo quanto à investigação dos coeficientes dos elementos 
estruturantes, visto na Figura 5-9, nota-se que se trata de uma função exponencial, 
Caso o espaço de busca fosse explorado, de maneira exaustiva, o tempo de 
resposta poderia ser desordenado e, portanto se tornaria um problema 
computacionalmente intratável. O trabalho proposto adota o PSO (Particle Swarm 
Optimization - Otimização por Enxame de Partículas) como forma de investigar o 
espaço de busca, de forma não-exaustiva, referente aos coeficientes otimizados dos 
elementos estruturantes da Decomposição baseada em Aproximações Morfológicas. 

 Em cada nível, é necessária a investigação de 4 coeficientes, dentro do 
escopo detalhado na Figura 5-9. Como a arquitetura proposta possui 4 níveis,  são 
investigados 16 coeficientes referentes aos elementos estruturantes. Além disso, há 
a investigação do mais adequado Filtro Passa-Baixa, Filtro Passa-Alta e 
porcentagem do escalonamento dos momentos de Zernike. A Decomposição 
baseada em Aproximações Morfológicas apresenta duas propostas de Filtro Passa-
Baixa, detalhadas na Equação (46) e Equação (47). Ela também propõe três tipos 
distintos de Filtro Passa-Alta, descritos na Equação (50), Equação (51) e Equação 
(52). Por fim, há quatro possibilidades de trabalhar o escalonamento dos momentos 
de Zernike, explicadas na seção 5.1.2. 

5 → 255 25 → 255 5 → 255

25 → 255 255 25 → 255

5 → 255 25 → 255 5 → 255

5 → 255 255 5 → 255

5 → 255 255 5 → 255

5 → 255 255 5 → 255

255 5 → 255 255

5 → 255 255 5 → 255

255 5 → 255 255

5 → 255 5 → 255 5 → 255

255 255 255

5 → 255 5 → 255 5 → 255

(a) Imagem de Aproximação

(b) Detalhes Horizontais (c) Detalhes Verticais (d) Detalhes Diagonais

5 → 255 255 5 → 255

5 → 255 255 5 → 255

5 → 255 255 5 → 255

255 5 → 255 255

5 → 255 255 5 → 255

255 5 → 255 255

5 → 255 5 → 255 5 → 255

255 255 255

5 → 255 5 → 255 5 → 255

(e) Detalhes Horizontais (f) Detalhes Verticais (g) Detalhes Diagonais

1º Coeficiente da Imagem de Aproximação
2º Coeficiente da Imagem de Aproximação
Coeficiente das Imagens  de Detalhes da n-fuzzy-dilatação

Coeficiente das Imagens  de Detalhes da n-fuzzy-erosão
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  Logo, cada partícula do enxame é uma cadeia de 19 inteiros, 16 deles 
referentes aos elementos estruturantes, 1 para o estudo do FPB, 1 para o FPA e 1 
para o escalonamento dos momentos de Zernike. A estimativa do tempo de 
execução da investigação dos parâmetros de extração de características da imagem 
cresce de maneira exponencial obedecendo matematicamente o Arranjo com 
Repetição descrito na Equação (68). O operador '.' significa multiplicação. 

O expoente 3 no primeiro termo do Arranjo se refere ao primeiro coeficiente 
da Imagem de Aproximação e aos dois coeficientes das Imagens de Detalhes, um 

para a aproximação da n-dilatação 𝛿𝑔
𝑛 e outro para a aproximação da n-erosão  휀�̃�

𝑛.  

O segundo termo diz respeito ao 2º coeficiente da Imagem de Aproximação.  O 
terceiro, quarto e quinto termos são referentes ao FPA, FPB e o escalonamento dos 
momentos de Zernike. 

𝐴𝑅 =  [(255 − 5) + 1]3.𝑛í𝑣𝑒𝑖𝑠 . 

[(255 − 25) + 1]𝑛í𝑣𝑒𝑖𝑠. 

[(2 − 1) + 1]. 

[(3 − 1) + 1]. 

[(4 − 1) + 1] 

(68) 

 Para cada uma das partículas, há a extração de características da imagem, 
detalhada na Figura 5-2. Então, após a extração de características da imagem a 
função objetivo é invocada. O melhor resultado, através da variação do kernel das 
redes neurais detalhadas na seção 5.2, se torna a função objetivo.  

Quanto à rede ELM, ocorre 10 variações do kernel, eles são; RBF, linear, 
polinomial, transformada de wavelet, sigmoidal, senoide, hard limite, função de base 
triangular, fuzzy-dilatação e fuzzy-erosão. Quanto às condições iniciais, são 
estudadas 4 técnicas para a investigação do espaço n-dimensional; sem pesos 
ponderados, pesos 1, pesos 2 e percentual para cada kernel.  

Nos kernels RBF, polinomial e transformada de wavelets, os parâmetros (𝐶, 𝛾) 
são 20 = 1. No kernel linear, o parâmetro de custo 𝐶 é 20 = 1. Ao contrário do 
diagrama ilustrado na Figura 5-7, ocorre apenas uma única permutação aleatória no 
tocante à concatenação dos vetores de extração de características da imagem. O 
trabalho proposto apresenta um cuidado metodológico. A semente do gerador 
aleatório da concatenação é igual a 100. Logo, a semente empregada no PSO é 
diferente de todas as demais usadas para validar estatisticamente o projeto onde as 
sementes variam de 1 a 30, como foi ilustrado na Figura 5-7. Dessa forma, o 
conjunto separado para treinamento e teste, não ocorrerão em nenhuma das 
iterações empregadas para a validação estatística do projeto, descritas na seção 
5.2.1. Então, os conjuntos de testes usados na validação estatística não servirão 
para orientar o aprendizado da extração de características da imagem. Após isso, 
são investigados 10 folds, referentes à validação cruzada do método k-fold, para 
essa única concatenação aleatória, com semente igual a 100. 

Ainda em relação à rede ELM, os kernels sigmoidal, senoidal, hard limite, 
função de base triangular, fuzzy-dilatação e fuzzy-erosão empregam arquitetura 

dotada de 100 neurônios na camada escondida. O parâmetro de custo 𝐶 é 20 = 1 
para todos os kernels. Ao contrário do diagrama ilustrado na Figura 5-8, ocorre uma 
única permutação aleatória no tocante à concatenação, com semente igual a 100, e 
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também um único conjunto de pesos iniciais referentes às ligações sinápticas. Após 
isso, são investigados 10 folds, referentes à validação cruzada do método k-fold. 

Quanto à rede SVM, ocorre 4 variações do kernel, eles são; linear, polinomial, 
RBF e sigmoidal. Quanto às condições iniciais, são estudadas 2 técnicas para a 
investigação do espaço n-dimensional; sem pesos ponderados e pesos percentual 

para cada kernel. O parâmetro de custo 𝐶 é invariável, 20 = 1. Para cada um das 2 
técnicas de tratamento de classes desbalanceadas, ocorre apenas uma única 
permutação aleatória no tocante à concatenação dos vetores de extração de 
características da imagem, com semente igual a 100. Após isso, são investigados 10 
folds, referentes à validação cruzada do método k-fold. 

 Quanto às demais configurações do PSO, o número de partículas do enxame 
é de 100. O tamanho da vizinhança é 25 partículas. O PSO possui dois critérios de 
parada.  O primeiro deles diz respeito à máxima quantidade de iterações que é igual 
a 30. O segundo critério determina o fim do algoritmo caso, por vinte gerações, a 

evolução do resultado da função objetivo for menor do que 10−6.  

 A Tabela 5-2 exibe os coeficientes dos elementos estruturantes obtidos pelo 
PSO, ilustrados na Figura 5-9. O critério de parada foi a máxima quantidade de 
partículas. Através da Tabela 5-2, é possível observar que a Decomposição baseada 
em Aproximações Morfológicas emprega múltiplas equações lineares 
completamente distintas para cada nível. Então, as formas das lesões são 
transformadas. 

Tabela 5-2 Coeficientes dos elementos estruturantes obtidos pelo PSO. 

 1º nível 2º nível 3º nível 4º nível 

1º Coeficiente Aproximação 48 193 8 188 

2º Coeficiente Aproximação  253 58 245 254 

Coeficiente da Aproximação da n-dilatação  254 6 122 114 

Coeficiente da Aproximação da n-erosão  7 125 75 104 

Em relação à partícula com maior precisão, o desempenho foi de 86,82%. A 
rede neural ELM e o kernel dilatação corresponde à melhor função objetivo. O FPB 
(Filtro Passa-Baixa) e o FPA (Filtro Passa-Alta) são descritos na Equação (46) 
Equação (51), respectivamente. A redução inicial, correspondente ao primeiro nível, 
dos momentos de Zernike foi de 50%. A escala aumenta à medida que há o avança 
dos níveis até alcançar a escala integral, portanto 100%, no quarto e último nível. O 
pior resultado de uma partícula foi de 67,50%.   

5.4 Considerações do Capítulo 

O Capítulo utilizou a detecção e classificação de lesões em mamogramas 
como estudo de caso para a validação da aproximação proposta da morfologia 
matemática. A Decomposição baseada em Aproximações Morfológicas é a principal 
contribuição do trabalho na extração de características da imagem. O objetivo foi 
suprir as limitações da decomposição realizada pelas wavelets de (MALLAT, 1999), 
largamente empregada pelo estado da arte (NASCIMENTO, et al., 2013). As 
wavelets são essencialmente descritores lineares de texturas em multi-resolução. A 
linearidade está limitada a problemas onde os objetos não estejam sobrepostos. 
Logo, as wavelets podem apresentar dificuldades em descrever computacionalmente 
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lesões sobrepostas ao parênquima mamário. A Decomposição baseada em 
Aproximações Morfológicas é capaz de lidar com a sobreposição entre os corpos 
presentes na imagem por se basear na teoria matemática de intersecção e união de 
conjuntos. 

As características extraídas previamente das imagens são utilizadas como 
atributos de entrada dos classificadores que dizem respeito a redes neurais artificiais 
ELM e SVM. Houve também a discussão quanto à atribuição de pesos ponderados 
em função das quantidades das classes desbalanceadas na etapa de classificação.  
Em relação à rede ELM, foram apresentados os kernels fuzzy-dilatação e fuzzy-
erosão. Esses dois kernels são criações da equipe na qual o autor da tese está 
inserido.  Eles foram criados a partir de um embasamento matemático semelhante à 
proposta das aproximações aritméticas da morfologia clássica visando 
processamento de imagem, detalhado no Capítulo 4. 

Um dos objetivos específicos da tese foi averiguado; diferentes parâmetros 
iniciais da Decomposição baseada em Aproximações Morfológicas geram 
interferências abruptas nos resultados. Ao se investigar diferentes elementos 
estruturantes, Filtro Passa-Baixa, Filtro Passa-Alta e porcentagem do escalonamento 
dos momentos de Zernike, a precisão variou entre 67,50% e 86,82%. Com os 
materiais e métodos atuais não foi viável a investigação de um espaço de busca 
significativo em relação ao espaço de exploração total. Ao se considerar o escopo 

de todas as variáveis, descrito na Equação (68), foi investigado cerca de 10−35% do 
espaço de exploração total através das 3000 partículas empregadas pelo PSO. 
Trabalhos futuros visam a redução do tempo de extração de características da 
imagem possivelmente através de estratégias de alto desempenho em hardware. A 
intenção é a exploração de, ao menos, 1% do espaço de busca total. A projeção é 
que sejam alcançadas precisões bastante superiores ao resultado de 86,82% obtido.  

Ao propor materiais e métodos mais eficientes do que os atuais, trabalhos 
futuros poderão explorar arquiteturas com mais níveis de decomposição e 
provavelmente alcançar resultados superiores. Desse modo, poderá se investigado 
se arquiteturas da Decomposição criada com um maior volume de cálculos são 
capazes de gerar taxas de acertos superiores em comparação às configurações 
atuais de apenas quatro níveis.  
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6 Resultados Relacionados ao 
Estudo de Caso 

Este Capítulo mostra os resultados utilizando os classificadores ELM e SVM, 
com suas configurações descritas nas sub-seções 5.2.1 e 5.2.2, respectivamente. A 
extração de características da imagem proposta está relatada na seção 5.1. A 
classificação agrupa as imagens em três classes: normal (sem lesão), benigna e 
maligna, definidas de acordo com os critérios da American College of Radiology (BI-
RADS, 2003). As tabelas exibem os desempenhos e tempos em porcentagem (%) e 

milissegundos (10−3 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠), respectivamente. O ambiente experimental está 
descrito na seção 3.2. Quanto à base de dados, foram usadas 355 imagens de 
mama adiposa da base IRMA, com 233 casos normais, 66 benignos e 56 malignos. 
Como método de tratamento da base de dados, foram estudados pesos ponderando 
a fronteira de decisão das redes neurais.  

Nas tabelas, presentes no Capítulo, são explorados os parâmetros das redes 
neurais. Cada tipo de rede neural e seus respectivos kernels possuem diferentes 
formas de exploração dos seus parâmetros. A Figura 5-7 ilustra como esses 
parâmetros são investigados na rede SVM com todos seus kernels e na rede ELM 
com os kernels RBF, linear, polinomial e transformada de wavelets. A Figura 5-8 
ilustra a exploração da rede ELM dos kernels sigmoidal, senoidal, hard limite, função 
de base triangular, fuzzy-dilatação e fuzzy-erosão. 

Nas tabelas seguintes, há apenas as descrições do melhor e pior caso, nessa 
ordem, para cada cenário. Na Tabela 6-1, por exemplo, a rede ELM, com o kernel 

RBF, obtém precisão máxima e mínima quando os parâmetros (𝐶, 𝛾) são (210, 225) e 

(210, 20), respectivamente, na abordagem sem pesos. Para a determinação do 
melhor caso, o primeiro e segundo critério são a média aritmética e o desvio padrão 
da acurácia no teste, respectivamente. Caso haja mais de uma configuração as 
quais obtenham exatamente a mesma precisão média e desvio padrão, o critério de 
desempate é o tempo de treinamento. Os resultados expandidos, de todas as redes 
neurais, estão disponíveis no Apêndice B.  

Tabela 6-1 Resultados da rede ELM com kernel RBF (Radial Basis Functions - 
Função de Base Radial). 

Pesos  (𝑪, 𝜸) Acerto treino (%)      Acerto  teste (%)     Tempo treino (ms) Tempo teste (ms) 

Sem pesos (210, 225) 94,90 ± 0,10 82,73 ± 0,95 20,47 ± 8,99 10,90 ± 7,84 

 (210, 20) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 14,63 ± 9,54 10,21 ± 8,74 

Pesos 1 (210, 225) 76,45 ± 0,16 73,56 ± 0,58 30,44 ± 9,13 11,59 ± 8,00 

 (2−24, 225) 59,79 ± 0,15 59,53 ± 0,61 29,65 ± 10,14 11,39 ± 8,08 

Pesos 2 (225, 225) 100,00 ± 0,00 72,45 ± 1,24 31,06 ± 9,04 11,16 ± 8,30 

 (2−24, 225) 19,57 ± 0,13 18,71 ± 0,49 29,80 ± 9,87 11,27 ± 8,18 

Porcentagem (225, 225) 100,00 ± 0,00 72,55 ± 1,29 31,24 ± 9,33 11,51 ± 8,25 

 (2−10, 225) 16,50 ± 0,09 16,22 ± 0,23 29,24 ± 10,02 10,84 ± 7,95 

A Tabela 6-1 detalha os resultados obtidos pela rede ELM com o kernel RBF. 
Cada linha dessa tabela contém 300 iterações. Para isso, são empregadas 30 
permutações aleatórias quanto à concatenação dos vetores de extração de 
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características da imagem. Logo, são investigados 10 folds referentes à validação 
cruzada do método k-fold para cada concatenação, conforme ilustrado na Figura 5-7. 
Em relação às 4 técnicas de tratamento de classes desbalanceadas, a não 
atribuição de pesos ponderados obteve a melhor precisão com um desempenho 
médio de 82,73% na distinção entre casos normais (sem lesão), benignos e 
malignos. É possível concluir que a rede ELM, com kernel RBF, alcançou um bom 
resultado.  

A Tabela 6-2 exibe os resultados alcançados pela rede ELM com kernel 
linear. Cada linha dessa tabela contém 300 iterações, usando a mesma estratégia 
de investigação ilustrada na Figura 5-7. Há a investigação apenas do parâmetro de 
custo 𝐶, não cabe a exploração do parâmetro do kernel 𝛾 (HUANG, et al., 2012). O 

custo 𝐶 = 2−10 obteve as melhores precisões, independente do tratamento das 
classes desbalanceadas. A não atribuição de pesos ponderados obteve a melhor 
precisão com um desempenho médio de 81,52%. É possível concluir que a rede 
ELM com kernel linear alcançou um bom resultado.  

Tabela 6-2 Resultados da rede ELM com kernel linear. 

Pesos  𝑪 Acerto treino (%)      Acerto  teste (%)     Tempo treino (ms) Tempo teste (ms) 

Sem pesos 2−10 97,85 ± 0,10 81,52 ± 1,25 11,23 ± 7,96 3,38 ± 4,47 

 225 46,70 ± 5,72 34,60 ± 3,72 23,21 ± 9,69 6,04 ± 6,40 

Pesos 1 2−10 88,64 ± 0,15 81,48 ± 0,61 21,28 ± 9,38 3,31 ± 4,33 

 225 99,82 ± 0,22 48,44 ± 2,18 51,52 ± 10,48 6,04 ± 6,44 

Pesos 2 2−10 85,49 ± 0,20 77,15 ± 0,85 22,67 ± 9,47 3,51 ± 4,66 

 225 99,98 ± 0,03 48,99 ± 2,13 65,95 ± 10,02 5,93 ± 6,60 

Porcentagem 2−10 82,32 ± 0,19 73,50 ± 1,08 22,02 ± 9,24 3,30 ± 4,53 

 2−24 19,33 ± 0,07 19,01 ± 0,35 20,88 ± 7,97 3,41 ± 4,27 

A Tabela 6-3 exibe os resultados obtidos pela rede ELM com kernel 
polinomial. Cada linha dessa tabela contém 300 iterações, usando a mesma 
estratégia de investigação ilustrada na Figura 5-7. Em relação às 4 técnicas de 
tratamento de classes desbalanceadas, a não atribuição de pesos ponderados 
obteve a melhor precisão com um desempenho médio de 83,62% através dos 

parâmetros (𝐶, 𝛾) = (225, 2−10). É possível concluir que a rede ELM com kernel 
polinomial alcançou um bom resultado. Uma combinação desajustada dos 

parâmetros (𝐶, 𝛾) gera péssimas precisões na fase de teste, independente do 
tratamento das classes desbalanceadas. 

Tabela 6-3 Resultados da rede ELM com kernel polinomial. 

Pesos  (𝑪, 𝜸) Acerto treino (%)      Acerto  teste (%)     Tempo treino (ms) Tempo teste (ms) 

Sem pesos (225, 2−10) 91,99 ± 0,11 83,62 ± 0,76 40,68 ± 14,08 7,26 ± 7,24 

 (225, 20) 47,98 ± 4,50 34,73 ± 3,83 24,58 ± 10,03 6,36 ± 6,86 

Pesos 1 (2−10, 20) 88,64 ± 0,15 81,48 ± 0,61 21,88 ± 9,50 4,18 ± 5,00 

 (225, 20) 99,83 ± 0,16 48,87 ± 2,18 52,92 ± 10,00 6,43 ± 6,61 

Pesos 2 (2−10, 20) 85,49 ± 0,20 77,15 ± 0,85 22,91 ± 9,37 4,09 ± 5,03 

 (2−24, 2−24) 16,70 ± 0,38 16,07 ± 0,41  45,06 ± 11,33 8,05 ± 7,78 

Porcentagem (2−10, 20) 82,32 ± 0,19 73,50 ± 1,08 22,08 ± 8,97 4,12 ± 5,14 

 (210, 2−10) 15,77 ± 0,00 15,61 ± 0,00 45,10 ± 12,17 6,59 ± 6,68 
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A Tabela 6-4 detalha os resultados obtidos pela rede ELM com kernel 
wavelets. Cada linha dessa tabela contém 300 iterações, usando a mesma 
estratégia de investigação ilustrada na Figura 5-7. A melhor precisão média foi de 
65,96%, independente da atribuição de pesos ponderados em função da quantidade 
de amostras das classes. Logo, ao analisar as melhores acurácias da fase de treino 
e de teste, é possível concluir que a rede ELM, com kernel wavelets, não alcançou 
capacidade de generalização. Então, durante o teste, a rede atribuiu todos os casos 
à classe majoritária (sem lesão). Conclui-se que, nos melhores cenários, a rede 
ELM, com kernel wavelets, não obteve capacidade de generalização sequer com a 
atribuição de pesos ponderando a fronteira de decisão. 

Tabela 6-4 Resultados da rede ELM com kernel wavelets. 

Pesos  (𝑪, 𝜸) Acerto treino (%)      Acerto  teste (%)     Tempo treino (ms) Tempo teste (ms) 

Sem pesos (225, 2−10) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 25,81 ± 10,25 10,45 ± 7,68 

 (20, 225) 43,22 ± 0,51 32,45 ± 1,71 30,71 ± 11,76 10,45 ± 7,90 

Pesos 1 (2−10, 20) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 32,53 ± 10,13 10,80 ± 8,09 

 (2−10, 225) 23,76 ± 0,46 21,83 ± 0,98 41,66 ± 11,52 10,37 ± 8,29 

Pesos 2 (2−10, 2−10) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 34,51 ± 10,56 10,38 ± 7,88 

 (2−24, 225) 23,81 ± 0,42 21,87 ± 1,07 43,74 ± 12,57 10,76 ± 8,77 

Porcentagem (20, 20) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 33,88 ± 10,17 10,38 ± 8,11 

 (2−10, 225) 23,91 ± 0,41 22,02 ± 0,97 41,81 ± 12,12 10,39 ± 8,76 

A Tabela 6-5 detalha os resultados obtidos pela rede ELM com kernel 
sigmoidal. Há 4 técnicas de tratamento de classes desbalanceadas. Para cada uma 
dessas técnicas, há a averiguação de 3 arquiteturas diferentes, elas empregam 10, 
100 e 200 neurônios em suas respectivas camadas escondidas. Cada linha da 
Tabela 6-5 contém 9000 iterações. Ao observar a Figura 5-8, cada uma das 30 
concatenações aleatórias dos vetores de extração de características da imagem 
investiga 30 diferentes conjuntos de pesos iniciais referentes às ligações sinápticas 
entre os neurônios. Após isso, são explorados 10 folds, referentes à validação 
cruzada do método k-fold, para cada conjunto de pesos sinápticos. 

Ainda quanto à Tabela 6-5, em relação ao tratamento das classes 
desbalanceadas, é possível notar que a atribuição de pesos ponderando a fronteira 
de decisão provoca uma degradação no desempenho quando a rede é apresentada 
aos conjuntos de teste. A não atribuição de pesos ponderados geram os melhores 
resultados, no entanto, nessa abordagem não há capacidade de generalização. No 
tocante à arquitetura, a camada escondida contendo 200 neurônios não é capaz de 
gerar resultados superiores em comparação às demais arquiteturas, de maneira 

sistemática. Quanto à investigação do parâmetro de custo 𝐶, há uma leve 

superioridade da configuração 𝐶 = 2−10 nos melhores casos. É possível concluir que 
a rede ELM com kernel sigmoidal não alcançou bons resultados visto que houve 
overting nos melhores cenários quanto à precisão.  

Tabela 6-5 Resultados da rede ELM com kernel sigmoidal. 

Pesos  Neurônios  𝑪  Acerto treino (%)   Acerto  teste (%)   Tempo treino (ms) Tempo teste (ms) 

 10 2−10 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 2,18 ± 3,50 1,70 ± 3,12 

  225 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 2,46 ± 3,83 1,48 ± 3,03 
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 100 2−10 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 13,81 ± 11,55 1,89 ± 3,60 

Sem pesos  2−24 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 14,75 ± 10,97 2,08 ± 3,66 

 200 2−10 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 44,62 ± 10,46 2,99 ± 4,25 

  2−24 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 46,09 ± 10,58 2,85 ± 4,38 

 10 210 59,27 ± 5,97 58,95 ± 6,58 10,59 ± 6,24 1,05 ± 2,51 

  2−24 21,20 ± 0,00 17,11 ± 0,00 9,65 ± 6,21 1,05 ± 2,51 

 100 2−10 64,66 ± 2,32 60,49 ± 2,13 16,02 ± 11,52 1,97 ± 3,59 

Pesos 1  2−24 21,16 ± 0,89 21,75 ± 0,98 16,00 ± 11,49 2,01 ± 3,68 

 200 2−10 57,08 ± 4,09 61,01 ± 4,52 21.07 ± 11.06 2.31 ± 3.93 

  210 26,63 ± 7,41 27,49 ± 8,16 21.92 ± 11.77 2.63 ± 4.12 

 10 20 18,30 ± 0,00 18,18 ± 0,00 1,89 ± 3,25 0,80 ± 2,17 

  210 18,30 ± 0,00 18,18 ± 0,00 2,13 ± 3,62 0,72 ± 2,11 

 100 2−24 18,30 ± 0,00 18,18 ± 0,00 9,33 ± 9,02 1,77 ± 3,47 

Pesos 2  2−10 18,30 ± 0,00 18,18 ± 0,00 10,18 ± 9,20 1,78 ± 3,49 

 200 2−10 18,30 ± 0,00 19,61 ± 0,00 18.81 ± 10.88 2.32 ± 3.86 

  20 15,77 ± 0,00 15,61 ± 0,00 19,12 ± 11,02 2,26 ± 3,70 

 10 2−10 15,77 ± 0,00 15,61 ± 0,00 1,61 ± 3,09 0,60 ± 1,95 

  2−24 15,77 ± 0,00 15,61 ± 0,00 2,09 ± 3,49 0,70 ± 2,01 

 100 225 15,77 ± 0,00 15,61 ± 0,00 8,45 ± 8,36 1,10 ± 2,65 

Porcentagem  2−10 15,77 ± 0,00 15,61 ± 0,00 9,34 ± 8,61 1,29 ± 3,05 

 200 2−24 15,77 ± 0,00 15,61 ± 0,00 18,72 ± 10,83 2,17 ± 3,73 

  2−10 15,77 ± 0,00 15,61 ± 0,00 20,03 ± 10,94 2,09 ± 3,78 

A Tabela 6-6 exibe os resultados obtidos da rede ELM com kernel senoidal. 
Cada linha dessa tabela contém 9000 iterações, usando a mesma estratégia de 
investigação ilustrada na Figura 5-8. Em relação ao tratamento das classes 
desbalanceadas, é possível notar que os pesos ponderados provocam uma 
degradação no desempenho quando a rede é apresentada aos conjuntos de teste. 
No tocante à arquitetura, a camada escondida, contendo 200 neurônios, não é 
capaz de gerar resultados superiores em comparação às demais arquiteturas de 
maneira sistemática.  

Ainda no tocante à Tabela 6-6, a alteração do parâmetro de custo 𝐶 não 
apresentou um comportamento uniforme em função das taxas de acerto. Houve 
situações em que a acurácia melhorou, em outras piorou e também em alguns casos 
não houve influência nos resultados. Ao analisar as acurácias da fase de teste, 
conclui-se que a rede ELM com kernel senoidal não é aplicável ao problema. A 
precisão ficou em torno de 30%. O melhor desempenho foi de 36,68% através da 
abordagem sem pesos, contendo 10 neurônios na camada escondida.  

Tabela 6-6 Resultados da rede ELM com kernel senoidal. 

Pesos  Neurônios  𝑪  Acerto treino (%)   Acerto  teste (%)   Tempo treino (ms) Tempo teste (ms) 

 10 20 45,29 ± 2,35 36,68 ± 3,55 2,50 ± 3,79 1,47 ± 2,95 

  225 45,29 ± 2,35 36,68 ± 3,55 3,02 ± 4,28 1,53 ± 2,90 

 100 225 69,11 ± 1,89 36,19 ± 3,10 24,44 ± 8,22 2,26 ± 3,54 

Sem pesos  2−24 69,11 ± 1,89 36,19 ± 3,10 26,02 ± 9,02 2,31 ± 3,82 

 200 2−10 89,20 ± 1,76 35,66 ± 2,93 77,52 ± 9,78 3,18 ± 4,47 

  210 89,20 ± 1,76 35,66 ± 2,93 78,21 ± 9,79 3,18 ± 4,50 
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 10 2−24 38,92 ± 3,31 31,59 ± 3,80 9,91 ± 6,22 1,09 ± 2,60 

  225 39,06 ± 3,24 31,49 ± 3,76 10,29 ± 6,22 1,10 ± 2,53 

 100 210 63,70 ± 2,14 32,43 ± 3,38 19,31 ± 8,92 2,40 ± 3,73 

Pesos 1  2−10 54,10 ± 2,21 30,86 ± 2,77 16,63 ± 8,61 2,39 ± 3,93 

 200 225 82,72 ± 1,76 33,74 ± 2,93 28,39 ± 9,92 3,11 ± 4,62 

  2−10 61,68 ± 1,65 30,35 ± 3,20 25,88 ± 10,35 3,41 ± 4,85 

 10 2−10 37,40 ± 3,26 30,73 ± 3,66 2,29 ± 3,93 0,75 ± 2,15 

  225 37,56 ± 3,17 30,69 ± 3,57 2,09 ± 3,60 0,86 ± 2,30 

 100 225 60,56 ± 2,29 31,47 ± 3,37 11,65 ± 7,30 1,84 ± 3,42 

Pesos 2  2−24 50,29 ± 2,02 29,97 ± 2,54 11,67 ± 7,68 1,68 ± 3,17 

 200 225 79,53 ± 1,73 33,19 ± 2,99 21,89 ± 10,10 3,34 ± 4,70 

  2−24 56,18 ± 1,70 29,56 ± 2,93 22,67 ± 9,75 2,91 ± 4,40 

 10 2−24 36,94 ± 3,21 30,58 ± 3,59 2,07 ± 3,48 0,69 ± 2,08 

  210 37,13 ± 3,12 30,51 ± 3,47 2,00 ± 3,55 0,69 ± 2,03 

 100 210 59,30 ± 2,32 31,14 ± 3,35 11,47 ± 7,33 1,91 ± 3,54 

Porcentagem  2−10 49,09 ± 1,95 29,74 ± 2,45 11,15 ± 7,64 1,69 ± 3,24 

 200 225 78,38 ± 1,72 33,00 ± 2,95 24,42 ± 10,49 3,11 ± 4,64 

  2−24 54,46 ± 1,65 29,39 ± 2,88 23,42 ± 9,97 2,98 ± 4,56 

A Tabela 6-7 detalha os resultados obtidos pela rede ELM com kernel hard 
limite. Cada linha dessa tabela contém 9000 iterações, usando a mesma estratégia 
de investigação ilustrada na Figura 5-8. Em relação ao tratamento das classes 
desbalanceadas, é possível notar que a atribuição de pesos ponderando a fronteira 
de decisão provoca uma degradação no desempenho quando a rede é apresentada 
aos conjuntos de teste. Observe, no entanto, que a abordagem sem pesos não 
adquiriu capacidade de generalização mesmo com os melhores resultados em 
relação às técnicas de atribuição de pesos ponderados. Logo, durante o teste, a 
rede atribuiu todos os casos à classe majoritária (casos normais). Não há distinção 
na detecção e classificação de lesões. No tocante à arquitetura, a camada 
escondida, contendo 200 neurônios, não é capaz de gerar resultados superiores em 
comparação às demais arquiteturas de maneira sistemática. Por fim, em relação ao 

parâmetro de custo 𝐶 não houve um comportamento uniforme em função das taxas 
de acerto. Houve situações que a acurácia melhorou, em outras piorou e em alguns 
casos os resultados permaneceram inalterados. Conclui-se que a rede ELM com 
kernel hard limite não é aplicável ao problema por não alcançar resultados 
satisfatórios e apresentar problemas quanto à generalização. 

Tabela 6-7 Resultados da rede ELM com kernel hard limite. 

Pesos  Neurônios  𝑪  Acerto treino (%)   Acerto  teste (%)   Tempo treino (ms) Tempo teste (ms) 

 10 210 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 2,32 ± 3,50 1,61 ± 3,02 

  2−10 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 2,54 ± 3,74 1,70 ± 3,10 

 100 2−24 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 16,09 ± 9,65 2,28 ± 3,64 

Sem pesos  20 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 15,32 ± 9,60 2,02 ± 3,45 

 200 225 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 46,07 ± 10,51 3,07 ± 4,56 

  20 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 46,52 ± 10,34 2,87 ± 4,17 

 10 210 59,27 ± 5,97 58,95 ± 6,58 10,38 ± 6,10 1,34 ± 2,80 

  2−24 21,20 ± 0,00 17,11 ± 0,00 10,57 ± 5,89 1,38 ± 2,80 

 100 2−10 64,66 ± 2,32 60,49 ± 2,13 16,18 ± 9,82 1,84 ± 3,37 
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Pesos 1  2−24 21,16 ± 0,89 21,75 ± 0,98 17,08 ± 9,26 1,70 ± 3,28 

 200 2−10 57,08 ± 4,09 61,01 ± 4,52 20,75 ± 10,71 2,55 ± 4,09 

  210 26,63 ± 7,41 27,49 ± 8,16 21,91 ± 11,24 2,68 ± 3,96 

 10 2−10 18,30 ± 0,00 18,18 ± 0,00 1,94 ± 3,30 0,90 ± 2,39 

  210 18,30 ± 0,00 18,18 ± 0,00 2,23 ± 3,50 0,96 ± 2,41 

 100 20 17,46 ± 0,00 18,18 ± 0,00 8,95 ± 7,96 1,82 ± 3,37 

Pesos 2  2−10 18,30 ± 0,00 18,18 ± 0,00 9,42 ± 7,66 1,67 ± 3,12 

 200 2−10 18,30 ± 0,00 19,61 ± 0,00 19,25 ± 10,73 2,64 ± 4,00 

  225 18,30 ± 0,00 18,18 ± 0,00 19,85 ± 11,38 2,59 ± 3,96 

 10 2−10 15,77 ± 0,00 15,61 ± 0,00 1,74 ± 3,20 0,90 ± 2,35 

  2−24 15,77 ± 0,00 15,61 ± 0,00 2,05 ± 3,45 0,87 ± 2,28 

 100 2−24 15,77 ± 0,00 15,61 ± 0,00 8,80 ± 6,97 1,62 ± 3,05 

Porcentagem  225 15,77 ± 0,00 15,61 ± 0,00 10,40 ± 8,10 1,85 ± 3,50 

 200 2−10 15,77 ± 0,00 15,61 ± 0,00 18,94 ± 10,80 2,19 ± 3,73 

  2−24 15,77 ± 0,00 15,61 ± 0,00 19,35 ± 10,53 2,02 ± 3,52 

A Tabela 6-8 exibe os resultados obtidos pela rede ELM com kernel função de 
base triangular. Cada linha dessa tabela contém 9000 iterações, usando a mesma 
estratégia de investigação ilustrada na Figura 5-8. Em relação à investigação do 

parâmetro de custo 𝐶, ele não influenciou o desempenho do classificador. Nota-se 
também que a variação na quantidade de neurônios da camada escondida não gera 
interferências nos resultados obtidos pela rede neural. Além disso, a atribuição de 
pesos ponderados em função da quantidade de amostras das classes também não 
foi capaz de alterar o desempenho da rede. Ao analisar as acurácias da fase de 
teste, é possível concluir que a rede ELM com kernel função de base triangular não 
alcançou capacidade de generalização. Logo, durante o teste, a rede atribuiu todos 
os casos à classe majoritária (sem lesão). Conclui-se que a rede ELM, com kernel 
função de base triangular, não é aplicável ao problema. 

Tabela 6-8 Resultados da rede ELM com kernel função de base triangular. 

Pesos  Neurônios  𝑪  Acerto treino (%)   Acerto  teste (%)   Tempo treino (ms) Tempo teste (ms) 

 10 2−24 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 1,78 ± 3,15 1,60 ± 2,97 

  2−10 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 2,15 ± 3,39 1,40 ± 2,95 

 100 2−10 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 9,84 ± 6,85 1,83 ± 3,24 

Sem pesos  210 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 10,24 ± 7,20 1,75 ± 3,30 

 200 2−10 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 32,31 ± 9,10 2,68 ± 3,95 

  2−24 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 33,39 ± 8,49 2,68 ± 4,02 

 10 210 65.64 ± 0.00 65,96 ± 0,00 3,16 ± 3,88 1,10 ± 2,51 

  20 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 3,51 ± 4,27 1,26 ± 2,74 

 100 225 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 9,06 ± 7,12 1,90 ± 3,45 

Pesos 1  210 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 9,57 ± 6,97 1,90 ± 3,39 

 200 210 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 17,66 ± 9,27 2,64 ± 3,90 

  2−10 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 18,48 ± 10,22 2,50 ± 4,04 

 10 210 65.64 ± 0.00 65,96 ± 0,00 1,77 ± 3,11 0,88 ± 2,25 

  2−24 65.64 ± 0.00 65,96 ± 0,00 2,18 ± 3,57 0,90 ± 2,31 

 100 20 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 9,64 ± 6,99 1,80 ± 3,26 

Pesos 2  225 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 10,08 ± 7,05 1,51 ± 2,96 
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 200 225 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 15,56 ± 8,32 2,55 ± 3,94 

  2−24 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 16,53 ± 8,46 2,19 ± 3,83 

 10 225 65.64 ± 0.00 65,96 ± 0,00 1,68 ± 3,07 0,93 ± 2,31 

  20 65.64 ± 0.00 65,96 ± 0,00 2,04 ± 3,39 0,70 ± 2,03 

 100 2−24 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 9,55 ± 6,82 1,85 ± 3,28 

Porcentagem  225 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 10,38 ± 6,93 1,84 ± 3,28 

 200 225 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 16,59 ± 8,44 2,30 ± 3,72 

  20 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 17,38 ± 8,70 2,19 ± 3,51 

A Tabela 6-9 contempla os resultados obtidos pela rede ELM com kernel 
fuzzy-dilatação. Cada linha dessa tabela contém 9000 iterações, usando a mesma 
estratégia de investigação ilustrada na Figura 5-8. Quanto à investigação do 

parâmetro de custo 𝐶, há uma leve superioridade da configuração 𝐶 = 2−10 nos 
melhores cenários. Quando há atribuição de pesos ponderando a fronteira de 
decisão da rede, as arquiteturas, contendo 200 neurônios, geram resultados 
superiores. Quando simplesmente não são atribuídos pesos ponderados, a 
arquitetura com 100 neurônios na camada escondida alcança os melhores 
desempenhos médios. É possível observar que a atribuição de pesos ponderados 
provoca uma degradação no desempenho da rede. A rede ELM com kernel fuzzy-
dilatação alcançou 84,65% na sua precisão média máxima com um desvio padrão 
de 1,49. 

Tabela 6-9 Resultados da rede ELM com kernel fuzzy-dilatação. 

Pesos  Neurônios  𝑪  Acerto treino (%)   Acerto  teste (%)   Tempo treino (ms) Tempo teste (ms) 

 10 20 79,60 ± 1,56 80,08 ± 1,78 5,02 ± 5,77 1,33 ± 2,98 

  225 79,60 ± 1,56 80,08 ± 1,78 5,83 ± 7,20 1,62 ± 3,35 

 100 2−10 95,52 ± 0,53 84,65 ± 1,49 29,39 ± 11,06 3,36 ± 4,42 

Sem pesos  210 95,52 ± 0,53 84,65 ± 1,49 31,58 ± 13,43 3,85 ± 4,91 

 200 210 100,00 ± 0,00 74,64 ± 2,02 83,47 ± 9,95 4,76 ± 5,34 

  2−10 100,00 ± 0,00 74,64 ± 2,02 83,85 ± 9,01 4,80 ± 5,41 

 10 2−10 73,20 ± 2,22 71,12 ± 2,53 13,10 ± 8,60 1,36 ± 2,85 

  225 34,11 ± 6,73 34,10 ± 6,92 17,68 ± 12,82 2,60 ± 4,77 

 100 2−10 88,92 ± 0,71 78,91 ± 1,34 27,44 ± 11,34 2,78 ± 3,91 

Pesos 1  225 35,60 ± 5,05 34,86 ± 5,28 29,86 ± 12,93 4,44 ± 5,98 

 200 2−10 93,06 ± 0,53 80,15 ± 1,12 42,08 ± 9,29 5,96 ± 6,10 

  225 37,20 ± 3,95 34,52 ± 3,97 45,56 ± 9,19 8,01 ± 7,75 

 10 210 65,94 ± 3,95 62,95 ± 4,14 5,44 ± 6,48 1,14 ± 2,72 

  2−24 20,88 ± 0,72 20,69 ± 0,77 5,18 ± 6,17 1,24 ± 2,79 

 100 2−10 85,47 ± 1,10 74,40 ± 1,66 18,85 ± 9,78 3,02 ± 4,29 

Pesos 2  2−24 26,65 ± 1,75 26,65 ± 1,75 19,28 ± 9,66 2,93 ± 4,37 

 200 2−10 90,87 ± 0,71 76,24 ± 1,26 38,60 ± 8,67 4,54 ± 5,07 

  2−24 35,96 ± 1,12 35,27 ± 1,34 38,52 ± 8,92 4,50 ± 5,20 

 10 2−24 19,88 ± 0,48 19,40 ± 0,87 5,19 ± 6,57 1,09 ± 2,67 

  210 61,60 ± 4,77 58,44 ± 5,00 5,28 ± 6,24 1,12 ± 2,57 

 100 2−10 83,23 ± 1,23 71,98 ± 1,71 20,76 ± 8,90 2,95 ± 4,24 

Porcentagem  2−24 21,29 ± 0,25 20,98 ± 0,33 19,15 ± 8,55 2,76 ± 4,11 

 200 2−10 89,01 ± 0,75 74,12 ± 1,32 37,08 ± 9,38 4,03 ± 4,83 

  2−24 23,92 ± 0,73 23,02 ± 0,90 36,46 ± 9,10 4,29 ± 5,04 
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A Tabela 6-10 detalha os resultados alcançados pela rede ELM com kernel 
fuzzy-erosão. Cada linha dessa tabela contém 9000 iterações, usando a mesma 
estratégia de investigação ilustrada na Figura 5-8. Quanto à investigação do 

parâmetro de custo 𝐶, há uma leve superioridade da configuração 𝐶 = 2−10 nos 
melhores cenários. Quando há atribuição de pesos ponderando a fronteira de 
decisão da rede, as arquiteturas, contendo 200 neurônios, geram resultados 
superiores. Quando simplesmente não são atribuídos pesos ponderados, a 
arquitetura com 100 neurônios na camada escondida alcança os melhores 
desempenhos médios. É possível observar que a atribuição de pesos ponderados 
provoca uma degradação no desempenho da rede. A rede ELM com kernel fuzzy-
dilatação alcançou 84,62% na sua precisão média máxima com um desvio padrão 
de 1,49. Conclui-se que os kernels fuzzy-dilatação e fuzzy-erosão alcançaram os 
melhores resultados em comparação a todos os demais kernels descritos e 
validados por (HUANG, et al., 2012). 

Tabela 6-10 Resultados da rede ELM com kernel fuzzy-erosão. 

Pesos  Neurônios  𝑪  Acerto treino (%)   Acerto  teste (%)   Tempo treino (ms) Tempo teste (ms) 

 10 20 79,59 ± 1,54 80,10 ± 1,76 5,71 ± 6,42 1,41 ± 2,92 

  225 79,59 ± 1,54 80,10 ± 1,76 6,66 ± 7,73 1,77 ± 3,49 

 100 2−10 95,52 ± 0,53 84,62 ± 1,49 34,79 ± 12,29 3,59 ± 4,86 

Sem pesos  20 95,52 ± 0,53 84,62 ± 1,49 36,19 ± 12,14 3,52 ± 4,94 

 200 20 100,00 ± 0,00 74,68 ± 2,05 91,48 ± 11,34 6,16 ± 6,00 

  2−24 100,00 ± 0,00 74,68 ± 2,05 92,73 ± 12,44 5,58 ± 5,83 

 10 2−10 73,16 ± 2,14 71,08 ± 2,45 13,59 ± 8,54 1,60 ± 3,13 

  225 34,06 ± 6,95 34,00 ± 7,27 18,23 ± 13,29 2,89 ± 4,76 

 100 2−10 88,91 ± 0,71 78,88 ± 1,34 29,96 ± 12,63 3,46 ± 4,74 

Pesos 1  225 35,86 ± 4,97 35,04 ± 5,14 34,33 ± 9,01 5,89 ± 6,14 

 200 2−10 93,06 ± 0,53 80,12 ± 1,13 49,76 ± 9,40 6,84 ± 6,65 

  225 37,19 ± 4,10 34,78 ± 3,87 53,37 ± 8,77 9,23 ± 8,33 

 10 2−24 20,88 ± 0,66 20,70 ± 0,71 5,24 ± 5,87 1,32 ± 2,92 

  210 65,87 ± 3,88 62,82 ± 4,06 5,79 ± 6,44 1,25 ± 2,80 

 100 2−10 85,44 ± 1,11 74,35 ± 1,66 24,82 ± 12,29 3,91 ± 5,07 

Pesos 2  2−24 26,65 ± 1,76 25,90 ± 1,91 24,84 ± 12,47 4,01 ± 5,16 

 200 2−10 90,84 ± 0,72 76,20 ± 1,26 44,75 ± 10,76 5,96 ± 6,18 

  2−24 36,05 ± 1,14 35,37 ± 1,37 45,18 ± 10,47 5,52 ± 5,74 

 10 2−24 19,95 ± 0,59 19,45 ± 0,94 5,63 ± 6,34 1,13 ± 2,75 

  210 61,45 ± 4,70 58,27 ± 4,93 6,20 ± 6,71 1,17 ± 2,54 

 100 2−10 83,19 ± 1,24 71,94 ± 1,71 23,83 ± 12,14 2,86 ± 4,29 

Porcentagem  2−24 21,27 ± 0,25 20,97 ± 0,33 22,55 ± 11,86 3,18 ± 4,46 

 200 2−10 88,98 ± 0,75 74,08 ± 1,32 45,64 ± 10,46 5,29 ± 5,62 

  2−24 23,97 ± 0,76 23,06 ± 0,92 46,13 ± 10,22 5,09 ± 5,45 

A tese também emprega a SVM como classificador.  O motivo é que essa 
rede neural é largamente empregada pelo estado da arte (WANG, et al., 2014), 
(ROUHI, et al., 2015), (LIU, et al., 2014), (TAHMASBI, et al., 2012) e 
(NASCIMENTO, et al., 2013). Nas tabelas referentes aos resultados da SVM, em 
cada linha são explorados os parâmetros das redes neurais. Há 300 iterações para 
cada combinação do parâmetro de custo 𝐶 e do parâmetro do kernel 𝛾, (𝐶, 𝛾). São 



 

 

115 

empregadas 30 permutações aleatórias quanto à concatenação dos vetores de 
extração de características da imagem. Logo, são investigados 10 folds referentes à 
validação cruzada do método k-fold para cada concatenação, conforme ilustra a 
Figura 5-7.  

 A Tabela 6-11 mostra os resultados utilizando a rede SVM com kernel linear. 
Há duas técnicas de tratamento de classes desbalanceadas: a técnica percentual e 
simplesmente não atribuir pesos ponderados em função da quantidade de amostras 
das classes. No kernel linear, há a investigação apenas do parâmetro de custo 𝐶, 

não cabe a exploração do parâmetro do kernel 𝛾. O parâmetro de custo C = 2−24 
gerou os piores resultados, independentemente do tratamento das classes 
desbalanceadas. É possível observar que a atribuição de pesos ponderados gerou 
uma leve melhora na acurácia na fase de teste. Conclui-se que a rede SVM com 
kernel linear alcançou resultados razoáveis, com uma precisão de 77,16% e desvio 
padrão 0,94, no seu melhor cenário, na distinção entre casos normais, benignos e 
malignos. 

Tabela 6-11 Resultados da rede SVM com kernel linear. 

Pesos  𝑪  Acerto treino (%)       Acerto  teste (%)     Tempo treino (ms)     Tempo teste (ms) 

Sem pesos 225 100,00 ± 0,00 77,15 ± 1,20 203,65 ± 8,27 6,20 ± 6,20 

 2−24 67,45 ± 0,16 66,80 ± 0,59 44,17 ± 1,64 7,97 ± 3,88 

Com pesos 2−10 99,58 ± 0,07 77,16 ± 0,94 191,82 ± 9,65 6,35 ± 4,14 

 2−24 70,26 ± 0,29 69,07 ± 0,98 61,67 ± 1,34 8,70 ± 3,80 

A Tabela 6-12 detalha os resultados alcançados pela rede SVM com kernel 
polinomial. Cada linha dessa tabela contém 300 iterações, usando a mesma 
estratégia de investigação ilustrada na Figura 5-7. O parâmetro de custo e do kernel  

(𝐶, 𝛾) quando (2−24, 225) e (20, 2−24) geram os melhores e piores resultados, 
independentemente do tratamento das classes desbalanceadas. É possível observar 
que a atribuição de pesos ponderados gerou uma leve degradação nas melhores 
acurácias durante a fase de teste. Conclui-se que a rede SVM, com kernel 
polinomial, alcançou resultados razoáveis, com uma precisão de 80,66% e desvio 
padrão 0,94, no seu melhor cenário. 

Tabela 6-12 Resultados da rede SVM com kernel polinomial. 

Pesos  (𝑪, 𝜸)  Acerto treino (%)       Acerto  teste (%)     Tempo treino (ms)     Tempo teste (ms) 

Sem pesos (20, 2−24) 94,58 ± 0,14 80,66 ± 1,11 154,53 ± 5,01 7,60 ± 3,82 

 (2−24, 225) 15,77 ± 0,00 15,61 ± 0,00 5,16 ± 2,96 0,42 ± 1,00 

Com pesos (20, 2−24) 94,11 ± 0,18 80,54 ± 1,17 122,50 ± 4,01 8,07 ± 3,92 

 (2−24, 225) 15,77 ± 0,00 15,61 ± 0,00 5,26 ± 2,58 1,09 ± 1,70 

A Tabela 6-13 contempla os resultados obtidos pela rede SVM com kernel 
RBF. Cada linha dessa tabela contém 300 iterações, usando a mesma estratégia de 

investigação ilustrada na Figura 5-7. Os parâmetros (𝐶, 𝛾) = (210, 2−24) geram os 
melhores resultados, independentemente do tratamento das classes 
desbalanceadas. É possível observar que a atribuição de pesos ponderados gerou 
uma leve melhora na acurácia na fase de teste. Conclui-se que a rede SVM com 
kernel RBF alcançou resultados razoáveis, com uma precisão de 78,86% e desvio 
padrão 1,51 no seu melhor cenário. 
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A Tabela 6-14 exibe o desempenho da rede SVM com kernel sigmoidal. Cada 
linha dessa tabela contém 300 iterações, usando a mesma estratégia de 
investigação ilustrada na Figura 5-7.A atribuição de pesos ponderados às classes e 

a modificação dos parâmetros (𝐶, 𝛾) não influenciaram o desempenho da rede assim 
como em todos os kernels empregados pela SVM. O kernel sigmoidal não alcançou 
capacidade de generalização. Logo, durante o teste, a rede atribuiu todos os casos à 
classe majoritária (sem lesão). Conclui-se que a rede SVM, com kernel sigmoidal, 
não é aplicável ao problema. 

Tabela 6-13 Resultados da rede SVM com kernel RBF(Radial Basis Functions - 
Função de  Base Radial). 

Pesos  (𝑪, 𝜸)  Acerto treino (%)       Acerto  teste (%)     Tempo treino (ms)     Tempo teste (ms) 

Sem pesos (210, 2−24) 97,86 ± 0,08 78,76 ± 1,29 52,76 ± 2,71 7,55 ± 3,48 

 (210, 2−10) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 90,68 ± 2,86 12,60 ± 3,01 

Com pesos (210, 2−24) 96,84 ± 0,13 78,86 ± 1,51 50,89 ± 2,58 6,67 ± 3,12 

 (210, 20) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 90,73 ± 2,46 12,29 ± 2,84 

Tabela 6-14 Resultados da rede SVM com kernel sigmoidal. 

Pesos  (𝑪, 𝜸)  Acerto treino (%)       Acerto  teste (%)     Tempo treino (ms)     Tempo teste (ms) 

Sem pesos (2−24, 210) 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 38,65 ± 3,43 7,55 ± 4,91 

 (210, 2−10) 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 41,15 ± 3,88 5,42 ± 5,31 

Com pesos (2−10, 2−24) 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 60,36 ± 2,27 9,06 ± 4,65 

 (20, 210) 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 61,51 ± 1,81 8,80 ± 5,07 

Em relação ao estado da arte, a extração de características concebida por 
NASCIMENTO, et al. (2013) foi replicada para que haja a comparação em relação 
ao modelo proposto. NASCIMENTO, et al. (2013) utilizam três diferentes wavelets 
baseadas nas famílias Daubechies 8, Biorthogonal 3.7 e  Symlet 8. Há a 
averiguação também da atuação do espectro morfológico no sentido de descrever 
as lesões mamárias. São empregados dois EE (Elementos Estruturantes) com 
dimensão 3x3. O primeiro EE possui todos os seus pixels ativos, enquanto o 
segundo está em formato de cruz, onde os pixels das extremidades estão inativos. 
Logo, são investigadas oito e quatro direções, respectivamente. Após isso, sete 
descritores são utilizados para descrever o espectro de padrão, como explicado na 
sub-seção 2.4.3. 

A Figura 6-1 exibe os boxplots referentes aos acertos durante o treinamento 
obtidas pela técnica de extração de características de imagem proposta e pelas 
extrações empregadas pelo estado da arte. O classificador utilizado é a rede neural 

ELM dotada do kernel fuzzy-dilatação. As arquiteturas e parâmetros de custo 𝐶 
ótimos, para cada técnica, estão descritos no apêndice B. O modelo criado alcançou 
o melhor desempenho durante o treinamento, a taxa de acerto foi de 95,52% com 
desvio padrão 0,53. A obra de NASCIMENTO, et al. (2013) apresentou uma queda 
no desempenho da classificação. O melhor resultado, durante o treinamento, foi de 
92,66% através da família Biorthogonal 3.7 e sem a atribuição de pesos ponderados. 
Em comparação às demais técnicas de extração de características de imagem, o 
espectro morfológico apresentou as taxas de acerto mais baixas na fase de treino 
(aprendizado). 
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A Figura 6-2 apresenta os boxplots referentes às precisões ótimas. A rede 
empregada é a ELM com kernel fuzzy-dilatação. O modelo criado apresentou a mais 
alta precisão em comparação às demais abordagens, a taxa de acerto média foi de 
84,65% com desvio padrão 1,49. A obra de NASCIMENTO, et al. (2013) apresentou 
uma leve queda no desempenho da classificação. O melhor resultado obteve uma 
precisão de 81,82% através da família Symlet 8 e da atribuição de pesos 
ponderados, nomeada de Pesos 2. Em comparação às demais técnicas, o espectro 
morfológico apresentou as taxas de acerto mais baixas.  

Através da análise dos boxplots presentes na Figura 6-2, é possível concluir 
que, durante as 9000 iterações, há grandes dispersões para todas as técnicas de 
extração de atributos da imagem. O modelo criado, por exemplo, varia entre 56,50% 
e 100% na distinção entre casos normais, benignos e malignos quando não há a 
atribuição de pesos ponderados às classes (sem pesos). Então, ainda são 
necessários estudos com o objetivo de reduzir a dispersão. A adoção de uma 
classificação que pode resultar em uma precisão por volta de 50% se torna quase 
um gerador randômico de resultados. 

Ainda quanto à Figura 6-2, ao analisar as condições iniciais, as variações dos 
pesos iniciais referentes às ligações sinápticas entre os neurônios influenciaram os 
resultados. O desvio padrão em função dos diferentes pesos iniciais é 1,03. Por sua 
vez, diferentes concatenações dos vetores de extração de características da imagem 
geram resultados distintos durante a validação cruzada do método k-fold. Ao 
verificar, isoladamente, o impacto das diferentes concatenações dos vetores, elas 
geram um desvio padrão de 0,60. 

A Figura 6-3 apresenta o tempo de treinamento das técnicas de extração de 
características de imagens avaliadas. A rede empregada é a ELM com kernel fuzzy-
dilatação. O modelo proposto consome mais tempo de treinamento em comparação 
às demais técnicas, houve o consumo de 29,39 ms com desvio padrão de 11,06 na 
abordagem sem pesos ponderados. A obra de NASCIMENTO, et al. (2013) gastou 
menos tempo, durante o aprendizado, no comparativo ao modelo proposto. O menor 
tempo de treinamento consumiu 15,73 ms com desvio padrão de 7,54 através da 
família Symlet 8 e da atribuição de pesos ponderados, nomeada de Porcentagem. O 
espectro morfológico apresenta os menores tempos de treinamentos independentes 
da forma de tratamento das classes em quantidades desbalanceadas. O menor 
tempo de treinamento é de 1,76 ms com desvio padrão de 3,26, alcançado pelo 
espectro morfológico (2) quando não há pesos ponderados.  

A Figura 6-4 exibe o tempo gasto durante a fase de teste das técnicas de 
extração de características de imagens avaliadas. A rede empregada é a ELM com 
kernel fuzzy-dilatação. O modelo proposto novamente consome mais tempo em 
comparação às demais técnicas, houve o consumo de 3,36 ms com desvio padrão 
de 4,42 na abordagem sem pesos ponderados. A obra de NASCIMENTO, et al. 
(2013) gastou menos tempo, durante o aprendizado, no comparativo ao modelo 
proposto. O menor tempo de teste consumiu 1,97 ms com desvio padrão de 3,33 
através da família Daubechies 8 e sem a atribuição de pesos ponderados. O 
espectro morfológico apresenta os menores tempos independentes da forma de 
tratamento das classes em quantidades desbalanceadas. Novamente o espectro 
morfológico (2) obteve o menor tempo de treinamento. O tempo gasto foi de 0,64 ms 
com desvio padrão de 2,03, na abordagem sem pesos ponderados. 
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Figura 6-1 Boxplot referente à precisão no treinamento das técnicas de extração de 
características estudadas. A rede empregada é a ELM com kernel fuzzy-dilatação. 

 

Figura 6-2 Boxplot referente à precisão no teste das técnicas de extração de 
características estudadas. A rede empregada é a ELM com kernel fuzzy-dilatação. 
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Figura 6-3 Boxplot referente ao tempo de treinamento das técnicas de extração de 
características estudadas. A rede empregada é a ELM com kernel fuzzy-dilatação. 

 

Figura 6-4 Boxplot referente ao tempo de teste das técnicas de extração de 
características estudadas. A rede empregada é a ELM com kernel fuzzy-dilatação. 
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A Figura 6-5 exibe os boxplots referentes aos acertos durante o treinamento 
obtidas pela técnica de extração de características de imagem proposta e pelas 
extrações empregadas pelo estado da arte. O classificador utilizado é a rede neural 
ELM dotada do kernel fuzzy-erosão. O modelo criado alcançou o melhor 
desempenho durante o treinamento, a taxa de acerto foi de 95,52% com desvio 
padrão 0,53. A obra de NASCIMENTO, et al. (2013) apresentou uma queda no 
desempenho da classificação, o melhor resultado, durante o treinamento, foi de 
92,66% com desvio padrão 0,55 através da família Biorthogonal 3.7 e sem a 
atribuição de pesos ponderados. Em comparação às demais técnicas de extração de 
características de imagem, o espectro morfológico apresentou as taxas de acerto 
mais baixas na fase de treino (aprendizado). 

A Figura 6-6 apresenta os boxplots referentes às precisões ótimas. O modelo 
criado apresentou a mais alta precisão em comparação às demais abordagens, a 
taxa de acerto média foi de 84,62% com desvio padrão 1,49. A obra de 
NASCIMENTO, et al. (2013) apresentou uma leve queda no desempenho da 
classificação. O melhor resultado obteve uma precisão de 81,83% através da família 
Symlet 8 e da atribuição de pesos ponderados, nomeada de Pesos 2. Em 
comparação às demais técnicas, o espectro morfológico apresentou as taxas de 
acerto mais baixas. Através da análise dos boxplots presentes na Figura 6-6, é 
possível concluir que, durante as 9000 iterações, há grandes dispersões para todas 
as técnicas de extração de atributos da imagem. O modelo criado, por exemplo, 
varia entre 56,50% e 100% na distinção entre casos normais, benignos e malignos 
quando não há a atribuição de pesos ponderados às classes (sem pesos).  

A Figura 6-7 apresenta o tempo de treinamento das técnicas de extração de 
características de imagens avaliadas. O classificador utilizado é a rede neural ELM 
dotada do kernel fuzzy-erosão. O modelo proposto consome mais tempo de 
treinamento em comparação às demais técnicas, houve o consumo de 34,79 ms 
com desvio padrão de 12,29 na abordagem sem pesos ponderados. A obra de 
NASCIMENTO, et al. (2013) gastou menos tempo, durante o aprendizado, no 
comparativo ao modelo proposto. O menor tempo de treinamento consumiu 20,62 
ms com desvio padrão de 8,86 através da família Symlet 8 e da atribuição de pesos 
ponderados, nomeada de Porcentagem. O espectro morfológico apresenta os 
menores tempos de treinamentos independentes da forma de tratamento das 
classes em quantidades desbalanceadas. O menor tempo de treinamento é de 2,29 
ms com desvio padrão de 3,06, alcançado pelo espectro morfológico (2) quando não 
há pesos ponderados.  

A Figura 6-8 exibe o tempo gasto durante a fase de teste das técnicas de 
extração de características de imagens avaliadas. O classificador utilizado é a rede 
neural ELM dotada do kernel fuzzy-erosão. O modelo proposto novamente consome 
mais tempo em comparação às demais técnicas, houve o consumo de 3,59 ms com 
desvio padrão de 4,86 na abordagem sem pesos ponderados. A obra de 
NASCIMENTO, et al. (2013) gastou menos tempo, durante o aprendizado, no 
comparativo ao modelo proposto, o menor tempo de teste consumiu 2,90 ms com 
desvio padrão de 4,08 através da família Symlet 8 e com a atribuição de pesos 
ponderados nomeada Pesos 1. O espectro morfológico apresenta os menores 
tempos independentes da forma de tratamento das classes em quantidades 
desbalanceadas. Novamente o espectro morfológico (2) obteve o menor tempo de 
treinamento. O tempo gasto foi de 0,42 ms com desvio padrão de 1,59, na 
abordagem sem pesos ponderados. 
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Figura 6-5 Boxplot referente à precisão no treinamento das técnicas de extração de 
características estudadas. A rede empregada é a ELM com kernel fuzzy-erosão. 

 

Figura 6-6 Boxplot referente à precisão no teste das técnicas de extração de 
características estudadas. A rede empregada é a ELM com kernel fuzzy-erosão. 

 

Sem Pesos Pesos 1 Pesos 2 Porcentagem

Modelo proposto

Espectro morfológico (1)

Espectro morfológico (2)

Nascimento et al .,2013, Biorthogonal 3.7

Nascimento et al .,2013, Daubechies 8

Nascimento et al .,2013, Symlet 8

100

90

80

70

60

50

Acerto no treino (%)

Sem Pesos Pesos 1 Pesos 2 Porcentagem

Acerto no teste (%)

Modelo proposto

Espectro morfológico (1)

Espectro morfológico (2)

Nascimento et al .,2013, Biorthogonal 3.7

Nascimento et al .,2013, Daubechies 8

Nascimento et al .,2013, Symlet 8

100

90

80

70

60

50

40

30



 

 

122 

Figura 6-7 Boxplot referente ao tempo de treinamento das técnicas de extração de 
características estudadas. A rede empregada é a ELM com kernel fuzzy-erosão. 

 

Figura 6-8 Boxplot referente ao tempo de teste das técnicas de extração de 
características estudadas. A rede empregada é a ELM com kernel fuzzy-erosão. 
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A Figura 6-9 (a) compara a acurácia do treinamento entre o modelo de 
extração de atributos criado e o estado da arte. O classificador utilizado é a rede 
neural SVM dotada do kernel linear. O modelo criado alcançou o melhor 
desempenho durante o treinamento, a taxa de acerto foi de 99,99% com desvio 
padrão 0,01. A obra de NASCIMENTO, et al. (2013) apresentou uma queda nos 
resultados do treinamento, o melhor resultado foi de 84,47% com desvio padrão 0,21 
através da família Symlet 8 e sem a atribuição de pesos ponderados. Em 
comparação às demais técnicas de extração de características de imagem, o 
espectro morfológico apresentou as taxas de acerto mais baixas na fase de treino 
(aprendizado). 

A Figura 6-9 (b) apresenta os boxplots referentes às precisões ótimas. O 
classificador utilizado é a rede neural SVM dotada do kernel linear. O modelo criado 
apresentou uma taxa de acerto média de 77,16% com desvio padrão 1,23 com a 
atribuição dos pesos ponderados. A obra de NASCIMENTO, et al. (2013) apresentou 
uma melhoria no desempenho da classificação, o melhor resultado obteve uma 
precisão de 81,78% com desvio padrão 0,85 através da família Symlet 8 e sem 
pesos ponderados. Em comparação às demais técnicas, o espectro morfológico 
apresentou as taxas de acerto mais baixas. Através da análise dos boxplots 
presentes na Figura 6-9 (b), é possível concluir que, durante as 300 iterações, há 
grandes dispersões para todas as técnicas de extração de atributos da imagem. O 
modelo criado, por exemplo, varia entre 52,50% e 94,29% na distinção entre casos 
normais, benignos e malignos quando não há a atribuição de pesos ponderados às 
classes (sem pesos).  

A Figura 6-10 (a) apresenta o tempo de treinamento das técnicas de extração 
de características de imagens avaliadas. O classificador utilizado é a rede neural 
SVM dotada do kernel linear. No melhor cenário, o modelo proposto consome 
191,82 ms com desvio padrão de 9,65 na abordagem com pesos ponderados. A 
obra de NASCIMENTO, et al. (2013) gastou consideravelmente menos tempo, 
durante o aprendizado, no comparativo ao modelo proposto. O menor tempo de 
treinamento consumiu 18,91 ms com desvio padrão de 1,55 através da família 
Symlet 8 e sem a atribuição de pesos ponderados. O espectro morfológico (1) 
apresenta os menores tempos de treinamentos independentes da forma de 
tratamento das classes em quantidades desbalanceadas. O menor tempo de 
treinamento é de 2,40 ms com desvio padrão de 1,34, com pesos ponderados.  
Paradoxalmente, o espectro morfológico (2) apresenta os maiores tempos de 
treinamentos. O maior tempo de treinamento é de 3704,95 ms com desvio padrão de 
163,16 sem pesos ponderados. 

A Figura 6-10 (b) exibe o tempo gasto durante a fase de teste através do 
classificador SVM dotado do kernel linear. No melhor cenário, o modelo proposto 
consome 6,15 ms com desvio padrão de 3,67 na abordagem sem pesos 
ponderados. Em seu melhor cenário, a obra de NASCIMENTO, et al. (2013) gastou 
5,42 ms com desvio padrão de 3,25 através da família Symlet 8 e com a atribuição 
de pesos ponderados. O espectro morfológico apresenta os menores tempos 
independentes da forma de tratamento das classes em quantidades 
desbalanceadas. O espectro morfológico (2) obteve o menor tempo de treinamento. 
O tempo gasto foi de 0,21 ms com desvio padrão de 0,79, através da atribuição de 
pesos ponderados. 
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Figura 6-9 (a) Boxplot referente à precisão durante o treinamento. (b) Boxplot 
referente à precisão durante a fase de teste. A rede empregada é a SVM com kernel 

linear. 

 

Figura 6-10 (a) Boxplot referente ao tempo de treinamento. (b) Boxplot referente ao 
tempo de teste. A rede empregada é a SVM com kernel linear. 
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A Figura 6-11 (a) compara a acurácia do treinamento entre o modelo de 
extração de atributos criado e o estado da arte. O classificador utilizado é a rede 
neural SVM dotada do kernel polinomial. O modelo criado alcançou o melhor 
desempenho durante o treinamento, a taxa de acerto foi de 94,58% com desvio 
padrão 0,14. A obra de NASCIMENTO, et al. (2013) apresentou uma queda nos 
resultados do treinamento, o melhor resultado foi de 89,97% com desvio padrão 0,17 
através da família Daubechies 8 e sem a atribuição de pesos ponderados. Em 
comparação às demais técnicas de extração de características de imagem, o 
espectro morfológico apresentou as taxas de acerto mais baixas na fase de treino 
(aprendizado). 

A Figura 6-11 (b) apresenta os boxplots referentes às precisões ótimas. O 
classificador utilizado é a rede neural SVM dotada do kernel polinomial. O modelo 
criado apresentou uma taxa de acerto média de 80,66% com desvio padrão 1,11 
com a atribuição dos pesos ponderados. A obra de NASCIMENTO, et al. (2013) 
apresentou uma melhoria no desempenho da classificação, o melhor resultado 
obteve uma precisão de 82,82% com desvio padrão 0,53 através da família Symlet 8 
e com pesos ponderados. Em comparação às demais técnicas, o espectro 
morfológico apresentou as taxas de acerto mais baixas. Através da análise dos 
boxplots presentes na Figura 6-11 (b), é possível concluir que, durante as 300 
iterações, há grandes dispersões para todas as técnicas de extração de atributos da 
imagem. O modelo criado, por exemplo, varia entre 62,50% e 97,14% na distinção 
entre casos normais, benignos e malignos quando não há a atribuição de pesos 
ponderados às classes (sem pesos).  

A Figura 6-12 (a) apresenta o tempo de treinamento das técnicas de extração 
de características de imagens avaliadas. O classificador utilizado é a rede neural 
SVM dotada do kernel polinomial. No melhor cenário, o modelo proposto consome 
122,50 ms com desvio padrão de 4,01 na abordagem com pesos ponderados. A 
obra de NASCIMENTO, et al. (2013) gastou consideravelmente menos tempo, 
durante o aprendizado, no comparativo ao modelo proposto. O menor tempo de 
treinamento consumiu 20,52 ms com desvio padrão de 2,95 através da família 
Biorthogonal 8 e sem a atribuição de pesos ponderados. O espectro morfológico (1) 
apresenta os menores tempos de treinamentos independentes da forma de 
tratamento das classes em quantidades desbalanceadas. O menor tempo de 
treinamento é de 1,82 ms com desvio padrão de 1,84, sem pesos ponderados.  
Paradoxalmente, o espectro morfológico (2) apresenta os maiores tempos de 
treinamentos. O maior tempo de treinamento é de 2778,59 ms com desvio padrão de 
180,11 sem pesos ponderados. 

A Figura 6-12 (b) exibe o tempo gasto durante a fase de teste através do 
classificador SVM dotado do kernel polinomial. No melhor cenário, o modelo 
proposto consome 7,60 ms com desvio padrão de 3,82 na abordagem sem pesos 
ponderados. Em seu melhor cenário, a obra de NASCIMENTO, et al. (2013) gastou 
4,17 ms com desvio padrão de 3,32 através da família Daubechies 8 e com a 
atribuição de pesos ponderados. O espectro morfológico apresenta os menores 
tempos independentes da forma de tratamento das classes em quantidades 
desbalanceadas. O espectro morfológico (2) obteve o menor tempo de treinamento. 
O tempo gasto foi de 0,00 ms com desvio padrão de 0,00, sem a atribuição de pesos 
ponderados. 
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Figura 6-11 (a) Boxplot referente à precisão durante o treinamento. (b) Boxplot 
referente à precisão durante a fase de teste. A rede empregada é a SVM com kernel 

polinomial. 

 

Figura 6-12 (a) Boxplot referente à precisão durante o treinamento. (b) Boxplot 
referente à precisão durante a fase de teste. A rede empregada é a SVM com kernel 

polinomial. 
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A Tabela 6-15 exibe as matrizes de confusão dos resultados analisados, 
visualmente, nos boxplots contidos na Figura 6-2. A matriz de confusão é importante 
para a verificação da qualidade de um aprendizado supervisionado. N., B., e M. são 
abreviaturas de normal, benigno e maligno. As classes desejadas estão dispostas no 
rótulo vertical enquanto as classes obtidas estão no rótulo horizontal. Na Tabela 
6-15, por exemplo, o modelo proposto com a rede ELM classificou em média, de 
maneira equivocada, 1,71 casos como normais (sem lesão) quando se tratavam de 
lesões benignas. Ainda quanto ao modelo proposto, houve a classificação de 1,70 
lesões equivocadamente ditas como malignas quando se tratavam de achados 
benignos. Na matriz de confusão, a diagonal principal é ocupada por casos onde a 
classe obtida coincide com a classe desejada. Então, um bom classificador deve ter 
uma diagonal principal ocupada por valores altos enquanto as demais posições 
devem possuir valores baixos. Na Tabela 6-15, as diagonais principais estão em 
negrito.  

Na Tabela 6-15, o classificador utilizado é a rede neural ELM dotada do kernel 

fuzzy-dilatação. As arquiteturas e parâmetros de custo 𝐶 ótimos, para cada técnica, 
estão descritos no apêndice B, na Tabela B-15. Logo, as matrizes de confusão 
exibem a média geral e desvio padrão de 9000 iterações para cada uma das 
técnicas de extração de caraterísticas de imagem. A estratégia de exploração de 
9000 iterações está ilustrada na Figura 5-8. Em relação aos verdadeiros negativos, 
casos normais (sem lesão), a obra de NASCIMENTO, et al. (2013) alcança o melhor 
resultado em comparação às demais técnicas. A acurácia média máxima é de 23,30 
quando a família Symlet 8 é empregada. 

Na exploração dos verdadeiros positivos referentes a lesões benignas, o 
modelo criado é, em média, superior a todas as abordagens do estado da arte. Ao 
observar os resultados da obra de NASCIMENTO, et al. (2013) quando as famílias 
Daubechies 8 e Symlet 8 são empregadas, é possível notar que há mais casos 
falsos positivos e falsos negativos do que verdadeiros positivos. Na família 
Daubechies 8, por exemplo, os verdadeiros positivos obtém 1,35, em média geral. 
Os casos falsos negativos e falsos positivos alcançam 1,57 e 3,69, respectivamente. 
Então, quando se trata de uma lesão benigna, a obra de NASCIMENTO, et al. 
(2013), dotada das famílias Daubechies 8 e Symlet 8, é propícia a prover um 
diagnóstico incorreto. Na investigação dos verdadeiros positivos referentes a lesões 
malignas, o trabalho de NASCIMENTO, et al. (2013) alcança o melhor resultado. O 
desempenho médio é de 4,59 quando a família Symlet 8 é empregada. 

Em relação ao espectro morfológico, as matrizes de confusão mostram fraca 
capacidade de generalização. Logo, durante o teste, o classificador tende a atribuir 
os casos à classe majoritária (sem lesão). No espectro morfológico (1), por exemplo, 
os verdadeiros positivos, referentes a casos malignos, apresenta resultado médio de 
apenas 0,05. Então, quando se trata de uma lesão maligna, o espectro morfológico 
(1) é bastante propício a prover um diagnóstico incorreto. O espectro morfológico (2) 
também apresenta maus resultados referente à sensibilidade, os falsos negativos e 
falsos positivos são mais frequentes do que os verdadeiros positivos tanto nos casos 
benignos quanto malignos. Conclui-se que o espectro morfológico é inviável ao 
problema por não ter adquirido condições robustas de classificar as lesões entre 
malignas e benignas, apesar de ter apresentado bons valores quanto aos 
verdadeiros negativos (casos normais).  
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Tabela 6-15 Matriz de confusão de acerto durante a fase de teste. O classificador é a 
rede ELM com kernel fuzzy-dilatação. 

Extração de 

Características 

da Imagem  

 

Função 

  

Teste 

   N. B. M. 

  N. 22,98 ± 2,18 0,19 ± 0,89 0,13 ± 0,59 

Proposto -- B. 1,71 ± 1,20 3,19 ± 1,48 1,70 ± 1,21 

  M. 0,79 ± 0,85 1,60 ± 1,20 3,21 ± 1,51 

  N. 22,48 ± 2,17 0,75 ± 0,88 0,07 ± 0,27 

Espectro  B. 4,23 ± 1,77 1,91 ± 1,06 0,46 ± 0,86 

  M. 3,85 ± 1,78 1,69 ± 1,12 0,05 ± 0,29 

  N. 22,65 ± 2,14 0,30 ± 0,51 0,35 ± 0,63 

Espectro  B. 3,20 ± 1,59 1,49 ± 1,02 1,91 ± 1,27 

  M. 2,21 ± 1,42 1,90 ± 1,27 1,49 ± 1,02 

  N. 22,61 ± 2,18 0,49 ± 0,68 0,20 ± 0,44 

 Biorthogonal 3.7 B. 1,56 ± 1,11 2,97 ± 1,50 2,07 ± 1,34 

  M. 0,40 ± 0,62 2,04 ± 1,38 3,17 ± 1,43 

  N. 23,29 ± 2,10 0,01 ± 0,10 0,00 ± 0,00 

Nascimento, Daubechies 8 B. 1,57 ± 1,09 1,35 ± 1,00 3,69 ± 1,66 

et al., 2013  M. 0,45 ± 0,65 0,86 ± 0,95 4,29 ± 1,58 

  N. 23,30 ± 2,10 0,00 ± 0,01 0,00 ± 0,00 

 Symlet 8 B. 1,58 ± 1,09 1,09 ± 0,92 3,93 ± 1,71 

  M. 0,43 ± 0,64 0,57 ± 0,79 4,59 ± 1,61 

A Tabela 6-16 mostra os resultados da matriz de confusão empregando a 
rede neural ELM dotada do kernel fuzzy-erosão. As arquiteturas e parâmetros de 

custo 𝐶 ótimos, para cada técnica, estão descritos no apêndice B, na Tabela B-16. 
Em relação aos verdadeiros negativos, casos normais (sem lesão), a obra de 
NASCIMENTO, et al. (2013) alcança o melhor resultado em comparação às demais 
técnicas. A acurácia média máxima é de 23,29 quando a família Daubechies 8 é 
empregada. Na exploração dos verdadeiros positivos referentes a lesões benignas, 
o modelo criado alcança uma precisão média de 3,18 e superior a todas as 
abordagens do estado da arte. Na investigação dos verdadeiros positivos referentes 
a lesões malignas, o trabalho de NASCIMENTO, et al. (2013) alcança o melhor 
resultado. O desempenho médio é de 4,74 quando a família Symlet 8 é empregada. 

Ainda no tocante à Tabela 6-16, em relação ao espectro morfológico, as 
matrizes de confusão mostram fraca capacidade de generalização. Logo, durante o 
teste, o classificador tende a atribuir os casos à classe majoritária (sem lesão). No 
espectro morfológico (1), por exemplo, os verdadeiros positivos, referentes a casos 
malignos, apresenta resultado médio de apenas 0,05. Então, quando se trata de 
uma lesão maligna, o espectro morfológico (1) é bastante propício a prover um 
diagnóstico incorreto. O espectro morfológico (2) também apresenta maus 
resultados referente à sensibilidade, os falsos negativos e falsos positivos são mais 
frequentes do que os verdadeiros positivos tanto nos casos benignos quanto 
malignos. Conclui-se que o espectro morfológico é inviável ao problema por não ter 
adquirido condições robustas de classificar as lesões entre malignas e benignas, 
apesar de ter apresentado bons valores quanto aos verdadeiros negativos (casos 
normais).  



 

 

129 

Tabela 6-16 Matriz de confusão de acerto durante a fase de teste. O classificador é a 
rede ELM com kernel fuzzy-erosão. 

Extração de 

Características 

da Imagem  

 

Função 

  

Teste 

   N. B. M. 

  N. 22,98 ± 2,18 0,19 ± 0,89 0,13 ± 0,59 

Proposto -- B. 1,71 ± 1,20 3,18 ± 1,48 1,71 ± 1,22 

  M. 0,79 ± 0,86 1,59 ± 1,20 3,21 ± 1,51 

  N. 22,48 ± 2,17 0,75 ± 0,88 0,07 ± 0,27 

Espectro  B. 4,23 ± 1,77 1,91 ± 1,06 0,46 ± 0,86 

  M. 3,85 ± 1,78 1,69 ± 1,12 0,05 ± 0,29 

  N. 22,65 ± 2,14 0,30 ± 0,51 0,35 ± 0,63 

Espectro  B. 3,20 ± 1,59 1,49 ± 1,02 1,91 ± 1,27 

  M. 2,21 ± 1,42 1,90 ± 1,27 1,49 ± 1,02 

  N. 22,60 ± 2,18 0,49 ± 0,68 0,20 ± 0,44 

 Biorthogonal 3.7 B. 1,56 ± 1,11 2,97 ± 1,50 2,07 ± 1,34 

  M. 0,40 ± 0,62 2,04 ± 1,38 3,16 ± 1,43 

  N. 23,29 ± 2,10 0,01 ± 0,10 0,00 ± 0,00 

Nascimento, Daubechies 8 B. 1,57 ± 1,09 1,35 ± 1,00 3,68 ± 1,66 

et al., 2013  M. 0,45 ± 0,65 0,85 ± 0,95 4,29 ± 1,58 

  N. 23,19 ± 2,12 0,11 ± 0,36 0,00 ± 0,00 

 Symlet 8 B. 1,51 ± 1,08 1,03 ± 0,92 4,06 ± 1,71 

  M. 0,34 ± 0,57 0,53 ± 0,74 4,74 ± 1,60 

A Tabela 6-17 compara as matrizes de confusão do modelo de extração de 
atributos criado e do estado da arte. O classificador utilizado é a rede neural SVM 
dotada do kernel linear. Os parâmetros de custo 𝐶 ótimos, para cada técnica, estão 
descritos no apêndice B, na Tabela B-17. Logo, as matrizes de confusão exibem a 
média geral e desvio padrão de 300 iterações para cada uma das técnicas de 
extração de caraterísticas de imagem. A estratégia de exploração de 300 iterações 
está ilustrada na Figura 5-7. No kernel linear, há a investigação apenas do 

parâmetro de custo 𝐶, não cabe a exploração do parâmetro do kernel 𝛾.  

Na Tabela 6-17, ao observar as diagonais principais das matrizes, o modelo 
criado e a obra de NASCIMENTO, et al. (2013) alcançam os melhores resultados. 
Na investigação dos verdadeiros negativos, a obra de NASCIMENTO, et al. (2013) 
obtém resultados levemente superiores. Os verdadeiros negativos compreendem os 
casos normais enquanto os verdadeiros positivos dizem respeito às lesões benignas 
e malignas. Na exploração dos verdadeiros positivos, o modelo criado é, em regra 
geral, superior às abordagens do estado da arte. Duas exceções, no entanto, 
ocorrem. Uma delas se dá quando a família Biorthogonal 3.7 é empregada. Nessa 
abordagem, a obra de NASCIMENTO, et al. (2013) alcança 3,40 enquanto o modelo 
criado obtém média geral de 3,13 na exploração dos verdadeiros positivos referentes 
a lesões benignas (B.). A segunda exceção ocorre quando a família Symlet 8 é 
empregada. No comparativo, a obra de NASCIMENTO, et al. (2013) e o modelo 
criado alcançam 3,16 e 2,95, respectivamente, em média geral, na investigação dos 
verdadeiros positivos inerentes a lesões malignas (M.). Em relação ao espectro 
morfológico, as matrizes de confusão apresentam fracas capacidades de 
generalização. No espectro morfológico (2), por exemplo, a rede atribuiu todos os 
casos à classe majoritária (sem lesão). Conclui-se que o espectro morfológico (2) é 
inviável ao problema por não ter adquirido condições de classificar lesões entre 
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maligna e benigna, apesar de ter apresentado os maiores valores quanto aos 
verdadeiros negativos, ao lado da obra de NASCIMENTO, et al. (2013). 

Tabela 6-17 Matriz de confusão de acerto durante a fase de teste. O classificador é a 
rede SVM com kernel linear.  

Extração de 

Características 

da Imagem  

 

Função 

  

Teste 

   N. B. M. 

  N. 21,26 ± 2,31 1,48 ± 1,22 0,56 ± 0,73 

Proposto -- B. 1,66 ± 1,17 3,13 ± 1,42 1,81 ± 1,22 

  M. 0,92 ± 0,94 1,73 ± 1,22 2,95 ± 1,50 

  N. 22,43 ± 2,19 0,31 ± 0,81 0,56 ± 0,78 

Espectro  B. 4,59 ± 1,98 0,53 ± 0,86 1,48 ± 1,51 

  M. 3,63 ± 1,99 0,91 ± 1,37 1,07 ± 1,15 

  N. 23,30 ± 2,10 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 

Espectro  B. 6,60 ± 1,80 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 

  M. 5,60 ± 1,80 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 

  N. 23,30 ± 2,10 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 

 Biorthogonal 3.7 B. 1,86 ± 1,20 3,40 ± 1,76 1,34 ± 1,42 

  M. 0,64 ± 0,76 3,06 ± 1,84 1,90 ± 1,08 

  N. 23,30 ± 2,10 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 

Nascimento, Daubechies 8 B. 1,60 ± 1,09 2,77 ± 1,71 2,23 ± 1,89 

et al., 2013  M. 0,60 ± 0,70 3,05 ± 2,15 1,95 ± 1,62 

  N. 23,30 ± 2,10 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 

 Symlet 8 B. 1,61 ± 1,10 2,50 ± 1,53 2,49 ± 1,69 

  M. 0,60 ± 0,70 1,84 ± 1,73 3,16 ± 1,50 

A Tabela 6-18 compara novamente as matrizes de confusão da técnica criada 
e o estado da arte, dessa vez o kernel polinomial é empregado como função de 

aprendizado da rede neural SVM. Os parâmetros (𝐶, 𝛾) ótimos, para cada técnica, 
estão descritos no apêndice B, na Tabela B-18. Há 300 iterações para cada técnica 
de extração de características da imagem. A estratégia de exploração dessas 300 
iterações está ilustrada na Figura 5-7.  

Ainda no tocante à Tabela 6-18, na investigação dos verdadeiros negativos, o 
modelo criado obtém resultados levemente inferiores às demais técnicas com uma 
acurácia média de 22,36. Os verdadeiros negativos compreendem os casos normais 
enquanto os verdadeiros positivos dizem respeito às lesões benignas e malignas. Na 
exploração dos verdadeiros positivos referente aos casos benignos, o modelo criado, 
com média de 3,15, é superior a todas as abordagens do estado da arte. A obra de 
NASCIMENTO, et al. (2013), por exemplo, alcança média de 2,77 na sua melhor 
abordagem quando a família Biorthogonal 3.7 é empregada. Na investigação das 
lesões malignas, o modelo criado alcança uma precisão média de 3,08. Por sua vez, 
a correta classificação de casos malignos de NASCIMENTO, et al. (2013) apresenta 
média geral de 3,36 quando a família Symlet 8 é empregada. Em relação ao 
espectro morfológico, as matrizes de confusão mostram que não houve capacidade 
de generalização. No espectro morfológico (1), por exemplo, a rede atribuiu todos os 
casos à classe majoritária (sem lesão). Conclui-se que o espectro morfológico (1) é 
inviável ao problema por não ter adquirido condições de classificar lesões entre 
maligna e benigna.  
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 Tabela 6-18 Matriz de confusão de acerto durante a fase de teste. O classificador é 
a rede SVM com kernel polinomial.   

Extração de 

Características 

da Imagem  

 

Função 

  

Teste 

   N. B. M. 

  N. 22,36 ± 2,13 0,52 ± 0,69 0,41 ± 0,67 

Proposto  -- B. 1,72 ± 1,22 3,15 ± 1,46 1,73 ± 1,23 

  M. 0,73 ± 0,86 1,79 ± 1,16 3,08 ± 1,56 

  N. 23,30 ± 2,10 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 

Espectro  B. 6,60 ± 1,80 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 

  M. 5,60 ± 1,80 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 

  N. 23,24 ± 2,10 0,06 ± 0,25 0,00 ± 0,00 

Espectro  B. 6,26 ± 1,85 0,26 ± 0,48 0,08 ± 0,29 

  M. 5,25 ± 1,83 0,35 ± 0,58 0,00 ± 0,00 

  N. 23,30 ± 2,10 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 

 Biorthogonal 3.7 B. 1,60 ± 1,09 2,77 ± 1,71 2,23 ± 1,89 

  M. 0,60 ± 0,70 3,05 ± 2,15 1,95 ± 1,62 

  N. 23,20 ± 2,12 0,07 ± 0,26 0,03 ± 0,18 

Nascimento, Daubechies 8 B. 1,50 ± 1,07 2,39 ± 1,39 2,71 ± 1,31 

et al., 2013  M. 0,53 ± 0,68 1,87 ± 1,37 3,20 ± 1,46 

  N. 23,29 ± 2,10 0,00 ± 0,06 0,00 ± 0,06 

 Symlet 8 B. 1,52 ± 1,07 2,69 ± 1,42 2,39 ± 1,40 

  M. 0,55 ± 0,67 1,69 ± 1,15 3,36 ± 1,61 

Observe que, independente da técnica de extração de características das 
imagens e do classificador, os maiores equívocos estão nas classificações de lesões 
benignas e malignas. Um das razões é que os casos vistos na prática clínica, 
disponibilizados pela base de dados IRMA (LEHMANN, et al., 2004), não se 
encaixam nas descrições clássicas estabelecidas pela American College of 
Radiology. Não há, por exemplo, uma variação abrupta na intensidade dos níveis de 
cinza entre lesões benignas e malignas, conforme visto na Figura 2-4. Na prática, 
todas as lesões avaliadas são isodensas ou hiperdensas, portanto as suas texturas 
são muito próximas. Logo, a classificação entre lesões benignas e malignas se torna 
um grande desafio.  

Através da análise das matrizes de confusão, é possível notar que o modelo 
criado é superior às técnicas propostas por NASCIMENTO, et al. (2013) na distinção 
entre achados benignos e malignos em grande parte das situações. Logo, a criação 
da Decomposição baseada em Aproximações Morfológicas, ao invés do uso das 
wavelets clássicas empregadas pelo estado da arte (NASCIMENTO, et al., 2013), foi 
salutar. O objetivo foi se adequar às imagens que não se encaixam nas normas 
clássicas. As wavelets são descritores lineares da textura das lesões mamárias em 
multi-nível. Então, em achados benignos e malignos com texturas semelhantes, as 
wavelets podem gerar descrições computacionais não muito precisas quando 
empregadas como atributos de entrada na etapa de classificação.  

A Decomposição proposta, por sua vez, obedece múltiplas equações lineares. 
Logo, o modelo proposto tem a potencialidade de conseguir distinguir lesões 
benignas e malignas de texturas semelhantes visto que seus corpos podem ser 
transformados através de operações morfológicas aproximadas sucessivas de 
aberturas e fechamentos. Em oposição estão as wavelets que preservam as formas 
dos corpos presentes na imagem devido ao processamento linear da imagem 
obedecendo uma única equação linear ao longo do seu processo de decomposição. 
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 A Tabela 6-19 e a Tabela 6-20 exibem os testes de hipóteses t-student’s 
entre o modelo proposto e o estado da arte. As amostras são relativas às taxas de 
acerto durante a fase de teste. 

Tabela 6-19 Teste de hipótese t-students com a rede ELM, kernel fuzzy-dilatação. 

Pesos Comparação Hipótese Valor p 

 Proposto vs Espectro Morfológico  1 0,000000 

Sem pesos Proposto vs Espectro Morfológico  1 0,000000 

 Proposto vs Nascimento, et al, Biorthogonal 3.7 1 0,000000 

 Proposto vs Nascimento, et al, Daubechies 8 1 0,000000 

 Proposto vs Nascimento, et al, Symlet 8 1 0,000000 

 Proposto vs Espectro Morfológico  1 0,000000 

Pesos 1 Proposto vs Espectro Morfológico  1 0,000000 

 Proposto vs Nascimento, et al, Biorthogonal 3.7 1 0,003627 

 Proposto vs Nascimento, et al, Daubechies 8 1 15792e-38 

 Proposto vs Nascimento, et al, Symlet 8 1 3,4686e-150 

 Proposto vs Espectro Morfológico  1 0,000000 

Pesos 2 Proposto vs Espectro Morfológico  1 0,000000 

 Proposto vs Nascimento, et al, Biorthogonal 3.7 1 0,000000 

 Proposto vs Nascimento, et al, Daubechies 8 1 0,000000 

 Proposto vs Nascimento, et al, Symlet 8 1 0,000000 

 Proposto vs Espectro Morfológico  1 0,000000 

Porcentagem Proposto vs Espectro Morfológico  1 0,000000 

 Proposto vs Nascimento, et al, Biorthogonal 3.7 1 2,2037e-79 

 Proposto vs Nascimento, et al, Daubechies 8 1 0,000000 

 Proposto vs Nascimento, et al, Symlet 8 1 0,000000 

Proposto (sem pesos) vs Nascimento, et al, Symlet 8 (Pesos 2) 1 0,000000 

Tabela 6-20 Teste de hipótese t-students com a rede ELM, kernel fuzzy-erosão. 

Pesos Comparação Hipótese Valor p 

 Proposto vs Espectro Morfológico  1 0,000000 

Sem pesos Proposto vs Espectro Morfológico  1 0,000000 

 Proposto vs Nascimento, et al, Biorthogonal 3.7 1 1,0712e-14 

 Proposto vs Nascimento, et al, Daubechies 8 1 0,003999 

 Proposto vs Nascimento, et al, Symlet 8 1 6,5929e-65 

 Proposto vs Espectro Morfológico  1 0,000000 

Pesos 1 Proposto vs Espectro Morfológico  1 0,000000 

 Proposto vs Nascimento, et al, Biorthogonal 3.7 1 0,016717 

 Proposto vs Nascimento, et al, Daubechies 8 1 1,7369e-43 

 Proposto vs Nascimento, et al, Symlet 8 1 4,0782e-158 

 Proposto vs Espectro Morfológico  1 0,000000 

Pesos 2 Proposto vs Espectro Morfológico  1 0,000000 

 Proposto vs Nascimento, et al, Biorthogonal 3.7 1 2,2428e-158 

 Proposto vs Nascimento, et al, Daubechies 8 1 0,000000 

 Proposto vs Nascimento, et al, Symlet 8 1 0,000000 

 Proposto vs Espectro Morfológico  1 0,000000 

Porcentagem Proposto vs Espectro Morfológico  1 0,000000 

 Proposto vs Nascimento, et al, Biorthogonal 3.7 1 9,6242e-90 

 Proposto vs Nascimento, et al, Daubechies 8 1 0,000000 

 Proposto vs Nascimento, et al, Symlet 8 1 0,000000 

Proposto (sem pesos) vs Nascimento, et al, Symlet 8 (Pesos 2) 1 0,000000 
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O teste de hipótese é 1 para todas as comparações tanto para a fuzzy-
dilatação quanto para a fuzzy-erosão. Então, a hipótese nula é rejeitada. Os 
conjuntos de dados, comparados aos pares, são significativamente diferentes uns 
dos outros. O p-value é o valor escalar [0, 1]. 𝑝 é  a probabilidade do teste estatístico 

apresentar o valor observado ou algo mais extremo. Se 𝑝 apresentar um valor baixo, 
o resultado observado é estatisticamente relevante. Ao se observar a Tabela 6-19 e 
a Tabela 6-20, é possível concluir que os resultados obtidos pelo modelo proposto 
são amostras estatisticamente distintas daqueles obtidos pela obra de 
NASCIMENTO, et al. (2013) visto que o teste de hipótese é sempre 1 e o valor 𝑝 é 
sempre extremamente baixo. 

A Tabela 6-21 e a Tabela 6-22 exibem os testes de hipóteses t-student’s entre 
o modelo proposto e o estado da arte. Dessa vez, o classificador empregado é a 
rede neural SVM com os kernels linear e polinomial. Quanto às configurações, os 

parâmetros são (𝐶, 𝛾) = (1,1) em ambos os kernels. As amostras são relativas às 
taxas de acerto durante a fase de teste. 

Tabela 6-21 Teste de hipótese t-students. O classificador é a rede SVM com 
kernel linear. 

Pesos Comparação Hipótese Valor p 

 Proposto vs Espectro Morfológico  1 1,0373e-38 

Sem pesos Proposto vs Espectro Morfológico  1 1,1234e-24 

 Proposto vs Nascimento, et al, Biorthogonal 3.7 1 2,2372e-19 

 Proposto vs Nascimento, et al, Daubechies 8 1 0,000002 

 Proposto vs Nascimento, et al, Symlet 8 1 3,6910e-24 

 Proposto vs Espectro Morfológico  1 6,6004e-56 

Com pesos Proposto vs Espectro Morfológico  1 4,2264e-40 

 Proposto vs Nascimento, et al, Biorthogonal 3.7 1 3,2747e-21 

 Proposto vs Nascimento, et al, Daubechies 8 1 2,1505e-11 

 Proposto vs Nascimento, et al, Symlet 8 1 1,0674e-26 

Proposto (com pesos) vs Nascimento, et al, Symlet 8 (sem pesos) 1 1,1768e-27 

Tabela 6-22 Teste de hipótese t-students. O classificador é a rede SVM com kernel 
polinomial.  

Pesos Comparação Hipótese Valor p 

 Proposto vs Espectro Morfológico  1 1,0817e-58 

Sem pesos Proposto vs Espectro Morfológico  1 2,3949e-56 

 Proposto vs Nascimento, et al, Biorthogonal 3.7 1 0,000049 

 Proposto vs Nascimento, et al, Daubechies 8 1 0,039460 

 Proposto vs Nascimento, et al, Symlet 8 1 6,8887e-14 

 Proposto vs Espectro Morfológico  1 4,2128e-57 

Com pesos Proposto vs Espectro Morfológico  1 1,1325e-54 

 Proposto vs Nascimento, et al, Biorthogonal 3.7 1 2,9994e-04 

 Proposto vs Nascimento, et al, Daubechies 8 1 0,004798 

 Proposto vs Nascimento, et al, Symlet 8 1 8,3279e-14 

Proposto (sem pesos) vs Nascimento, et al, Symlet 8 (com pesos) 1 1,2351e-13 

Quanto à Tabela 6-21, o teste de hipótese é 1 para as comparações quando a 
rede SVM é empregada como classificador e o kernel linear como função 
aprendizado. Então, a hipótese nula é rejeitada com a exceção da comparação entre 
o modelo proposto e a obra de NASCIMENTO, et al. (2013) quando a família Symlet 
8 é empregada nas wavelets de (MALLAT, 1999). 
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No tocante à Tabela 6-22, a rede SVM é empregada novamente como 
classificador, dessa vez o kernel polinomial é a função aprendizado. Na comparação 
entre o modelo proposto e as abordagens envolvendo o espectro morfológico, os 
conjuntos de dados, comparados aos pares, são significativamente diferentes uns 
dos outros. Na comparação entre o modelo proposto e as extrações providas pela 
obra de NASCIMENTO, et al. (2013), a hipótese nula é aceita, logo as amostras são 
estatisticamente semelhantes. 

A Tabela 6-23 exibe os tempos, em média para cada imagem, gastos pelas 
técnicas de extração de características estudadas. O conjunto de imagem está 
descrito na sub-seção 3.3.2. Foram usadas 355 imagens de mama adiposa da base 
de dados IRMA, com 233 casos normais, 66 benignos e 56 malignos. O espectro 
morfológico gasta mais tempo do que as demais abordagens devido ao uso das 
operações morfológicas clássicas. Enquanto as técnicas de extração propostas por 
NASCIMENTO, et al. (2013) demandam menor tempo. A razão é que além da 
redução de dimensionalidade explicada na sub-seção 2.4.1, as wavelets 
empregadas por NASCIMENTO, et al. (2013), sofrem o processo de decimação, 
conforme ilustrado na Figura 2-8. 

Tabela 6-23 Tempos médios gastos na extração de características das imagens. 

Extração de Carac. da Imagem Função Tempo gasto (segundos) 

Proposto  -- 2,15 ± 0,17 

Espectro  5,00 ± 4,60 

Espectro  4,37 ± 4,51 

Nascimento, Biorthogonal 3.7 0,68 ± 0,06 

et al., 2013 Daubechies 8 0,71 ± 0,07 

 Symlet 8 0,44 ± 0,07 

6.1 Considerações do Capítulo 

As classificações utilizaram, como atributos de entrada, a extração de 
características de imagem relatada na seção 5.1. Em relação ao estado da arte, a 
extração de características concebida por NASCIMENTO, et al. (2013) foi replicada 
para que houvesse a comparação em relação ao modelo proposto. Ocorreu também 
a averiguação da atuação do espectro morfológico como descritor das lesões 
mamárias. Logo, as iterações, referentes às redes ELM e SVM, foram executadas 
para cada cenário proposto pelo estado da arte. 

De todas as classificações efetuadas, a tese exibiu e discutiu os resultados de 
quatro redes neurais no sentido de comparar o modelo proposto e o estado da arte. 
Foram mostrados os resultados do kernel fuzzy-dilatação e fuzzy-erosão da rede 
ELM. A justificativa é que esses dois kernels são criações da equipe na qual o autor 
da tese está inserido. Além disso, foram exibidos os resultados do kernels linear e 
polinomial da rede SVM. A razão é que eles são largamente empregados pelo 
estado da arte na etapa de classificação. 

A fuzzy-dilatação e fuzzy-erosão apresentaram as melhores precisões para o 
modelo proposto. A extração de características da imagem proposta é, em média, 
superior a qualquer cenário obtido pelo estado da arte. A técnica proposta alcança 
uma precisão média de 84,65% através da rede ELM, kernel fuzzy-dilatação, quando 
não há pesos ponderados em função das classes com quantidades desbalanceadas. 
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NASCIMENTO, et al. (2013) obtém seu melhor cenário, com um desempenho médio 
82,82%, através da rede SVM dotada do kernel polinomial, na abordagem com 
pesos percentuais ponderando a fronteira de decisão. A técnica criada é 1,8% 
superior ao melhor cenário obtido pelo estado da arte. Logo, conclui-se que a 
técnica de extração de características da imagem proposta foi validada.  

Quanto às redes neurais, admite-se que não há uma determinada 
combinação de parâmetro de custo e de kernel (𝐶, 𝛾) que implique em um 
comportamento uniforme, em função das taxas de acerto, independente da função 
de aprendizado (kernels). Um mesmo conjunto de parâmetro inicial (𝐶, 𝛾), em alguns 
kernels gerou uma boa acurácia, em outros kernels provocou uma degradação no 
desempenho. Conclui-se que estabelecer uma arquitetura e demais condições 
iniciais, de maneira estática, não é o suficiente para maximizar os resultados. Então, 
é necessária a investigação de diferentes configurações iniciais visando a 
adequação ao problema e a função de aprendizado (kernel). Quanto à arquitetura 
das redes, uma grande quantidade de neurônios na camada escondida, não implica 
em um melhor desempenho de maneira sistemática. Em várias situações, dobrar a 
quantidade de neurônios na camada escondida provocou uma degradação no 
desempenho acompanhada de um maior tempo destinado ao treinamento devido ao 

grande volume de cálculos. Logo, tanto os parâmetros (𝐶, 𝛾) quanto a arquitetura da 
rede neural devem ser exploradas visto que não há uma arquitetura ótima 
independente da variação da função de aprendizado.  

A base teórica da Morfologia Matemática afirma que o espectro de padrão 
tem uma forma única para a representação de imagens. Devido a esse aspecto, o 
espectro de padrão foi utilizado como descritor de características de imagem. A 
tentativa, no entanto, não foi bem sucedida. Os resultados, quanto à precisão, foram 
inferiores em comparação às demais técnicas. Possivelmente ao se excluir casos 
normais (sem lesão), o espectro morfológico poderia obter sucesso visto que não há 
formas regulares em casos normais. O objetivo proposto, no entanto, se diferencia 
de boa parte dos trabalhos do estado da arte por ser capaz de não somente 
classificar as lesões entre benignas e malignas como também detectar a presença 
ou ausência do tumor em potencial. 
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7 Resultados Relacionados a 
Estimativas de Tempo de 
Execução 

Um objetivo específico do trabalho proposto é provar que as aproximações 
morfológicas criadas são computacionalmente mais rápidas em comparação às 
operações morfológicas clássicas de erosão e dilatação. Como todos os 
experimentos são realizados em um ambiente multi-tarefa, seria necessário garantir 
as mesmas condições de disputa por recursos e mesmo tempo de acesso ao 
processador às metodologias avaliadas. Essas condições são hipotéticas em um 
sistema operacional multi-tarefa (TANEBAUM, et al., 2003). Logo, com o objetivo de 
prover as mesmas condições de avaliação tanto para as aproximações morfológicas 
propostas quanto para a morfologia clássica, a notação Big-Oh é empregada usando 
como critério o tempo necessário para executar os algoritmos. 

A notação Big-Oh é uma estimativa aproximada da execução do algoritmo. 
Logo, alguns detalhes sobre a exata implementação são abstraídos (Linz, et al) e 
(Sipser, et al). O trabalho proposto avalia a estimativa dos tempos de execução das 
aproximações morfológicas criadas e morfológicas clássicas não somente utilizando 
a notação Big-Oh como também faz uso de abordagens mais detalhistas 
empregando arquiteturas de hardware pipeline.  

A tese também compara os tempos de execuções reais, em ambiente multi-
tarefa, e suas estimativas de tempo de execução. Desse modo, é possível analisar a 
fidelidade entre os tempos aferidos, em ambiente real multi-tarefa, e suas previsões. 
Apesar de não haver as mesmas condições de disputa por recursos e mesmo tempo 
de acesso ao processador às técnicas avaliadas, os tempos aferidos em ambiente 
multi-tarefa sugerem qual técnica consome menos tempo de processamento em 
uma aplicação real.  

7.1 Estimativas de Tempo de Execução através 

da Notação Big-Oh 

As sub-seções 7.1.1 e 7.1.2 analisam as estimativas de tempo através da 
notação Big-Oh entre a aproximação proposta da morfologia e  da morfologia 
clássica. A implementação é inspirada na linguagem ANSI-C, com os detalhes 
abstraídos no sentido de facilitar a inteligibilidade do código. Caso a linguagem 
ANSI-C clássica tivesse sido empregada não haveria alteração no cálculo das 
estimativas de tempo de execução. 

7.1.1 Comparação das Estimativas de Tempo de Execução entre a 

Erosão Clássica e a Aproximação Proposta da Erosão  

A Tabela 7-1 estima o tempo de execução do kernel da erosão clássica. O 
kernel é invocado para cada pixel da imagem original. Na linha 1, a variável v é 
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inicializada em 255. Na linha 2, o contador, inicializado em 0, tem como objetivo 
percorrer o loop n vezes, onde 𝑛 diz respeito à extensão do elemento estruturante.  

As linhas 8, 10 e 17 empregam um artifício com o objetivo de tratar as 
variáveis unidimensionais 𝑖𝑚𝑎𝑔𝑒𝑚 e 𝑠𝑎𝑖𝑑𝑎 de maneira bidimensional. O par 
cartesiano (y,x), por exemplo, diz respeito a (linha,coluna) da posição do pixel 
desejado. O artifício (x*linhas+y) corresponde a esse mesmo pixel armazenado de 
maneira unidimensional. A variável linhas é altura da matriz. O loop recursivo da 
erosão clássica é iniciado na linha 5 e encerrado na linha 13. Em cada iteração, um 
pixel diferente da região ativa da 𝑖𝑚𝑎𝑔𝑒𝑚 é investigado. através do cálculo das 
posições (x,y). Os vetores EE_linha e EE_coluna possuem os valores {−1, 0, 1}. O 

intuito é percorrer a região ativa 𝑓(𝑣). 

Entre as linhas 8 e 10, há um desvio condicional. Ao observar a Figura 2-10, a 
variável t armazena a terceira linha de pixels correspondente ao cálculo de máximo 

entre a sobreposição temporária da região ativa 𝑓(𝑣) e o elemento estruturante 

negado �̅�. Entre as linhas 11 e 12, há o cálculo do mínimo entre os máximos. A 
variável v armazena o mínimo valor entre todos aqueles armazenados 
temporariamente por t. Na ilustração exibida na Figura 2-10, a variável v está 
representada em destaque vermelho. Na linha 13, há o incremento do contador c do 
loop. Dentro do loop, no melhor caso, as linhas 5, 6, 7, 8, 9, 11 e 13 são executadas. 
No pior caso, o algoritmo passa pelas linhas 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 e 13. Após o loop, 
na linha 17, o pixel em estudo da imagem final, nomeada 𝑠𝑎𝑖𝑑𝑎, recebe o valor v. 

Tabela 7-1 Estimativa do tempo de execução, através da notação Big-Oh do kernel, 
da erosão clássica. 

 Pseudo-ANSI C Tempo estimado em ordem linear 

1 valor v = 255     : 1 unidade 

2 contador c =0 : 1 unidade 

3 total antes do loop : 2 unidades 

4 loop n vezes  

5 enquanto c < n : 2 unidades (enquanto e <) 

6          y = i+ EE_linha(c)  : 3 unidades (=, + e end.) 

7          x = j+ EE_coluna(c) : 3 unidades (=, + e end.) 

8          se (255-EE_valor(c))>imagem(x*linhas+y) : 7 unidades (se, -, end., >, *, + e end.) 

9                  t = 255-EE_valor(c) : 3 unidades(=, - e end.) 

10          senão  t = imagem(x*linhas+y) : 4 unidades(=, *, + e end.) 

11          se t<v : 2 unidades (se e <) 

12                 v = t  : 1 unidade (=) 

13          c++ : 2 unidades (= e +) 

14        Total do loop:   

15                   pior caso : 24*n 

16                   melhor caso : 22*n 

17 saída(i*linhas+j) = v : 4 unidades ( *, +, end. e =) 

18 Total do kernel da erosão clássica  

19                   pior caso : 24*n + 2 + 4 = 24*n+6 

20                   melhor caso : 22*n + 2 + 4 = 22*n+6 

A erosão clássica apresenta tempo estimado de execução de 24*n+6 e 

22*n+6 para o pior e melhor caso, respectivamente. A variável 𝑛 diz respeito à 
extensão do elemento estruturante. A estimativa de tempo de execução da erosão 
clássica, em um caso híbrido, pode ser degradada ou acelerada a depender dos 
valores dos dados de entrada (imagem original). Em um caso híbrido, os dados de 
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entrada não são direcionados a degradar ou acelerar, sistematicamente, o 
desempenho do algoritmo. 

A Tabela 7-2 estima o tempo de execução do kernel da aproximação proposta 
da erosão. Logo, a Equação (33) é empregada. O kernel é invocado para cada pixel 
da imagem original. Na linha 1, o valor acumulativo v é inicializado em 1, 
correspondente ao elemento neutro do produtório. Na linha 2, o contador, 
inicializado em 0, tem como objetivo percorrer a região ativa da 𝑖𝑚𝑎𝑔𝑒𝑚 que se 
sobrepõe temporariamente ao elemento estruturante.  O loop, iniciado na linha 5 e 

encerrado na linha 9, é percorrido n vezes, onde 𝑛 diz respeito à extensão do 
elemento estruturante. Em cada iteração, um pixel diferente da região ativa da 
𝑖𝑚𝑎𝑔𝑒𝑚 é investigado.  A linha 8 é o numerador da aproximação proposta da erosão, 
descrito na Equação (33). O vetor EE_valor contém os valores do elemento 

estruturante g previamente divididos por 255, onde: 𝑆 → 𝐾, 𝑓: 𝑆 → 𝐾, 𝑆 ∈ ℕ2,   𝐾 =
{0, 1, . . .255} e 𝐾 ∈ ℕ. A linha 9 incrementa o contador c do loop. Após o loop, o valor 

acumulado v é dividido pelo denominador (255 )𝑛−1 e em seguida truncado já que os 

pixels assumem apenas valores discretos. O denominador (255 )𝑛−1 é calculado uma 
única vez, antes do kernel ser invocado, caso contrário a complexidade da 
aproximação proposta da erosão tenderia ao infinito por se tratar de uma função 
exponencial e portanto seria computacionalmente intratável. Tanto a divisão prévia 
do elemento estruturante g dividido por 255 quanto o cálculo do denominador são 
desprezados na estimativa do tempo de execução da aproximação proposta da 
erosão. A razão é que elas são grandezas bastante pequenas em relação ao total de 
vezes em que o kernel da aproximação criada da erosão é invocado e ainda seria 
necessário customizar a estimativa do tempo de execução em função do tratamento 

das bordas, altura e largura da imagem e não somente em função do tamanho 𝑛 do 
elemento estruturante. 

A aproximação proposta da erosão clássica apresenta a estimativa de tempo 
de execução 19*n+8 para cada vez que o kernel é invocado. A variável 𝑛 diz 
respeito à extensão do elemento estruturante. Na aproximação criada da erosão 
clássica, o tempo estimado de execução, no melhor caso, no pior caso e no caso 
híbrido não estão em função dos valores dos dados de entrada (imagem original). 

Tabela 7-2 Estimativa do tempo de execução, através da notação Big-Oh do kernel, 
da aproximação proposta da erosão. 

 Pseudo-ANSI C Tempo estimado em ordem linear 

1  valor v = 1     : 1 unidade 

2  contador c =0 : 1 unidade 

3 total antes do loop : 2 unidades 

4 loop n vezes  

5 enquanto c < n : 2 unidades (enquanto e <) 

6          y = i + EE_linha(c)  : 3 unidades ( =, + e end.) 

7          x = j + EE_coluna(c) : 3 unidades (=,  + e end.) 

8          v = v*(255-(255-imagem(x*linhas+y))*EE_valor(c)) : 9 unidades (=, *, -, -, *, +, end., * e end.) 

9          c++ : 2 unidades (= e +) 

10 Total do loop:    : 19 * n 

11 saída(i*linhas+j) = trunca(v/denominador) : 6 unidades ( *, +, end., =, trunca e /) 

12 Total do kernel da erosão aproximada : 19*n+2+6 = 19*n+8 

A Tabela 7-3 exibe as estimativas médias dos tempos de execução da erosão 
clássica e da aproximação proposta da erosão através da notação Big-Oh. A Tabela 
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7-3 também exibe os tempos médios aferidos no ambiente experimental descrito na 
seção 2.3.1. O objetivo é comparar os tempos de execuções reais, em ambiente 
multi-tarefa, e suas estimativas através da notação Big-Oh. 

São investigadas as 355 imagens, previamente equalizadas, da base de 
dados IRMA, onde cada imagem possui as dimensões de 128 x 128 pixels, por sua 

vez, cada pixel invoca o kernel em função do tamanho 𝑛 = 9 do elemento 
estruturante no caso geral. Há exceções quando os pixels se situam nas bordas das 
imagens, logo o kernel é invocado em função do tratamento das bordas. Ao 
considerar o dado escopo, há 52346880 iterações referentes a todas as 355 
imagens. A cada iteração, de acordo com a Tabela 7-3, a aproximação proposta da 
erosão é capaz de reduzir o tempo estimado médio de execução, em 16,38%, em 
comparação à erosão clássica, através da notação Big-Oh. Em ambiente multi-
tarefa, por sua vez, a economia de tempo médio aferido é de 14,63% ao empregar a 
aproximação proposta em detrimento da erosão clássica.  

Tabela 7-3 Comparação da erosão clássica e da aproximação proposta da erosão 
entre os tempos médios gastos em execuções reais, em ambiente multi-tarefa, e 

suas estimativas através da notação Big-Oh. 

 Notação Big-Oh 

(unidades) 

Ambiente multi-tarefa 

(ciclos de clock) 

Aproximação proposta da erosão 179,00 ± 0,00 12,14 ± 0,47 

Erosão clássica 214,06 ± 1,67 14,22 ± 1,87 

A Figura 7-1 analisa graficamente os tempos de execução da erosão clássica 
e da aproximação proposta da erosão através da notação Big-Oh ao longo das 100 
primeiras iterações. A Figura 7-1 também apresenta os tempos de execuções reais 
obtidos através do ambiente experimental descrito na seção 2.3.1. O objetivo é 
analisar a fidelidade entre os tempos de execuções reais, em ambiente multi-tarefa, 
e suas estimativas através da notação Big-Oh. 

Na Figura 7-1, o eixo vertical esquerdo diz respeito aos tempos aferidos em 
ambiente real multi-tarefa em ciclos de máquina. O eixo vertical direito, por sua vez, 
é referente às estimativas de tempo através da notação Big-Oh. Apenas 100 
iterações foram exibidas graficamente com o objetivo de facilitar o entendimento do 
comportamento tanto das previsões Big-Oh quanto do tempo real. De acordo com a 
estimativa Big-Oh, a erosão clássica sempre consumiria mais tempo do que a 
aproximação proposta da erosão. Nos tempos de execução reais, no entanto, a 
erosão clássica e a aproximação proposta apresentam valores próximos, inclusive a 
erosão clássica consome menos tempo de execução em algumas iterações, como, 
por exemplo, na vigésima oitava iteração. Em relação à aproximação proposta da 
erosão, o tempo de execução real sofre alterações ao longo do eixo horizontal, 
portanto não há fidelidade total em relação ao comportamento da estimativa Big-Oh 
em algumas iterações. Tanto na previsão Big-Oh quanto no ambiente real, a 
aproximação proposta da erosão demanda menos tempo médio de execução em 
comparação à erosão clássica. Conclui-se que a aproximação proposta da erosão é 
capaz de reduzir o tempo de processamento de um conjunto de imagens, em tons 
de cinza, em comparação à erosão clássica em uma aplicação real. 
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Figura 7-1 Comparação da erosão clássica e a aproximação proposta da erosão. 
São avaliados os tempos de execuções reais e suas estimativas através da notação 

Big-Oh durante as 100 primeiras iterações.  

 

A Tabela 7-4 exibe o tempo médio acumulado para as previsões Big-Oh e o 
tempo real em ambiente multi-tarefa. O tempo de extração de características das 
355 imagens, previamente equalizadas, da base de dados IRMA são acumulados 
por 100 vezes. Logo, a extrapolação apresenta 5234688000 iterações referentes à 
extração de características das 355 imagens acumuladas em 100 loops. Após a 
extrapolação dos resultados, o emprego da aproximação proposta da erosão seria 

capaz de reduzir cerca de 1,82. 1013 unidades de tempo em comparação à erosão 
clássica, através da notação Big-Oh. Em ambiente multi-tarefa, por sua vez, haveria 

uma economia de cerca de 1,05. 1012 ciclos de clock ao empregar a aproximação 
proposta em detrimento da erosão clássica.  

Tabela 7-4 Comparação da erosão clássica e da aproximação proposta da erosão 
entre os tempos médios acumulados em execuções reais, em ambiente multi-tarefa, 

e suas estimativas através da notação Big-Oh. 

 Notação Big-Oh 

(unidades) 

Ambiente multi-tarefa 

(ciclos de clock) 

 primeira 

iteração 

última 

iteração 

primeira 

iteração 

última 

iteração 

Aproximação proposta da erosão 179 𝟗, 𝟐𝟖. 𝟏𝟎𝟏𝟑 12 𝟔, 𝟐𝟗. 𝟏𝟎𝟏𝟐 

Erosão clássica 215 1,11. 1014 15 7,37. 1012 
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Uma extrapolação contendo 100 repetições pode parecer uma quantidade 
exagerada, mas, de fato, não é. Considere, por exemplo, o diagrama apresentado 
na Figura 5-1. A decomposição proposta exige 60 vezes o uso da aproximação da 
erosão para cada imagem original. Como um dos objetivos futuros é explorar 
arquiteturas com mais do que 4 níveis de decomposição, logo uma extrapolação 
contendo 100 repetições é coerente com os fins do trabalho proposto. 

A Figura 7-2 analisa graficamente os tempos de execução acumulados da 
erosão clássica e da aproximação proposta da erosão através da notação Big-Oh 
nas 100 primeiras iterações das 5234688000 totais. Na análise dos tempos 
acumulados, as previsões Big-Oh e os tempos reais são bastante fieis tanto na 
erosão clássica quanto na aproximação proposta obedecendo funções aproximadas 
lineares. 

Figura 7-2 Comparação, acumulada ao longo de 100 iterações, da erosão clássica e 
a aproximação proposta da erosão. São avaliados os tempos de execuções reais e 

suas estimativas através da notação Big-Oh.  

 

7.1.2 Comparação das Estimativas de Tempo de Execução entre a 

Dilatação Clássica e a Aproximação Proposta da Dilatação 

A Tabela 7-5 calcula a estimativa do tempo de execução do kernel da 
dilatação clássica. O kernel é invocado para cada pixel da imagem original. Na linha 
1, a variável v é inicializada em 0. Na linha 2, o contador, inicializado em 0, tem 

como objetivo percorrer o loop n vezes, onde 𝑛 diz respeito à extensão do elemento 
estruturante. O loop é iniciado na linha 5 e encerrado na linha 13. Em cada iteração, 
um pixel diferente da região ativa da 𝑖𝑚𝑎𝑔𝑒𝑚 é investigado, através do cálculo das 
posições (x,y), com ajuda dos vetores EE_linha e EE_coluna. 
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Entre as linhas 8 e 10, há um desvio condicional. Ao observar a Figura 2-11, a 
variável t armazena a terceira linha de pixels correspondente ao cálculo de mínimo 

entre a sobreposição temporária da região ativa 𝑓(𝑣) e o elemento estruturante 𝑔. 
Entre as linhas 11 e 12, há o cálculo do máximo entre os mínimos. A variável v 
armazena o máximo valor entre todos aqueles armazenados temporariamente por t. 
A linha 13 incrementa o contador c do loop. Dentro do loop, no melhor caso, as 
linhas 5, 6, 7, 8, 9, 11 e 13 são executadas. No pior caso, o algoritmo passa pelas 
linhas 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 e 13. Após o loop, na linha 17, o pixel em estudo da 
imagem final, nomeada 𝑠𝑎𝑖𝑑𝑎, recebe o valor v. 

A dilatação clássica apresenta tempo estimado de execução de 23*n+6 e 

21*n+6 para o pior e melhor caso, respectivamente. A variável 𝑛 diz respeito à 
extensão do elemento estruturante. A estimativa de tempo de execução da dilatação 
clássica, em um caso híbrido, pode ser degradada ou acelerada a depender dos 
valores dos dados de entrada (imagem original). Em um caso híbrido, os dados de 
entrada não são direcionados a degradar ou acelerar, sistematicamente, o 
desempenho do algoritmo. 

Tabela 7-5 Estimativa do tempo de execução, através da notação Big-Oh do kernel, 
da dilatação clássica. 

 Pseudo-ANSI C Tempo estimado em ordem linear 

1 valor v = 0     : 1 unidade 

2 contador c =0 : 1 unidade 

3 total antes do loop : 2 unidades 

4 loop n vezes  

5 enquanto c < n : 2 unidades (enquanto e <) 

6          y = i+ EE_linha(c)  : 3 unidades (=, + e end. ) 

7          x = j+ EE_coluna(c) : 3 unidades (=, + e end. ) 

8          se EE_valor(c)<imagem(x*linhas+y) : 6 unidades (se, end., <, *, + e end.) 

9                  t = EE_valor(c) : 2 unidades(= e end.) 

10          senão  t = imagem(x*linhas+y) : 4 unidades(=, *, + e end.) 

11          se t>v : 2 unidades (se e >) 

12                 v = t  : 1 unidade (=) 

13          c++ : 2 unidades (= e +) 

14        Total do loop:   

15                   pior caso : 23*n 

16                   melhor caso : 21*n 

17 saída(i*linhas+j) = v : 4 unidades (*, +, end. e =) 

18 Total do kernel da dilatação  

19                   pior caso : 23*n + 2 + 4 = 23*n+6 

20                   melhor caso : 21*n + 2 + 4 = 21*n+6 

A Tabela 7-6 calcula a estimativa do tempo de execução do kernel da 
aproximação proposta da dilatação. O kernel é invocado para cada pixel da imagem 
original. Na linha 1, o valor acumulativo v, inicializado em 1, corresponde ao 
elemento neutro do produtório. Na linha 2, o contador, inicializado em 0, tem como 
objetivo percorrer a região ativa da 𝑖𝑚𝑎𝑔𝑒𝑚 que se sobrepõe temporariamente ao 
elemento estruturante. O loop, iniciado na linha 5 e encerrado na linha 9, é 

percorrido n vezes, onde 𝑛 diz respeito à extensão do elemento estruturante. Em 
cada iteração, um pixel diferente da região ativa da 𝑖𝑚𝑎𝑔𝑒𝑚 é investigado. A linha 8 

corresponde ao produtório ∏ da aproximação proposta da dilatação descrita na 
Equação (41). O vetor EE_valor contém os valores do elemento estruturante g 

previamente divididos por 255, onde 𝑔: 𝑆 → [0,1], 𝑆 ∈ ℤ . A linha 9 incrementa o 
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contador c do loop. Após o loop, o produtório estará calculado, logo as demais 
operações, descritas Equação (41), são executadas na linha 11. A variável 
denominador (255 )𝑛 é calculada uma única vez, caso contrário a complexidade da 
aproximação proposta da dilatação tenderia ao infinito por se tratar de uma função 
exponencial e portanto seria computacionalmente intratável. Tanto a divisão prévia 
do elemento estruturante g dividido por 255 quanto o cálculo do denominador são 
desprezados na estimativa do tempo de execução da aproximação da dilatação. A 
razão é que elas são grandezas bastante pequenas em relação ao total de vezes em 
que o kernel da aproximação da dilatação é invocado e ainda seria necessário 
customizar a estimativa do tempo de execução em função da altura e largura da 

imagem e não somente em função do tamanho 𝑛 do elemento estruturante. 

A aproximação proposta da dilatação clássica apresenta a estimativa de 
tempo de execução 18*n+10 para cada vez que o kernel é invocado. A variável 𝑛 diz 
respeito à extensão do elemento estruturante. Na aproximação criada da dilatação 
clássica, o tempo estimado de execução, no melhor caso, no pior caso e no caso 
híbrido não estão em função dos valores dos dados de entrada (imagem original). 

Tabela 7-6 Estimativa do tempo de execução, através da notação Big-Oh do kernel, 
da aproximação proposta da dilatação. 

 Pseudo-ANSI C Tempo estimado em ordem linear 

1  valor v = 1     : 1 unidade 

2  contador c =0 : 1 unidade 

3 total antes do loop : 2 unidades 

4 loop n vezes  

5 enquanto c < n : 2 unidades (enquanto e <) 

6          y = i+ EE_linha(c)  : 3 unidades (=, + e end.) 

7          x = j+ EE_coluna(c) : 3 unidades (=, + e end. ) 

8          v = v*(255-imagem(x*linhas+y)*EE_valor(c)) : 8 unidades (=, *, -, *, +, end., * e end.) 

9          c++ : 2 unidades (= e +) 

10 Total do loop:    : 18*n 

11 saída(i*linhas+j) = trunca(255*(1-v/denominador)) : 8 unidades (*, +, end., =, trunca, *, -, /) 

12 Total do kernel da dilatação aproximada : 18*n + 2 + 8 = 18*n+10 

Conclui-se que os tempos estimados de execução das aproximações 
propostas da morfologia não estão em função dos valores dos dados de entrada e 
apresentam uma menor estimativa de tempo de execução em comparação à 
morfologia clássica em todas as situações. Logo, baseando-se na notação Big-Oh, 
conclui-se que as aproximações criadas da morfologia são mais rápidas do que a 
morfologia clássica em qualquer aplicação visando o processamento digital de 
imagens. 

A Tabela 7-7 exibe as estimativas médias dos tempos de execução da 
dilatação clássica e da aproximação proposta da dilatação através da notação Big-
Oh. A Tabela 7-7 também exibe os tempos médios aferidos no ambiente 
experimental descrito na seção 2.3.1. O objetivo é comparar os tempos de 
execuções reais, em ambiente multi-tarefa, e suas estimativas através da notação 
Big-Oh. São investigadas as 355 imagens, previamente equalizadas, da base de 
dados IRMA, no total, há 52346880 iterações. 

A cada iteração, a aproximação proposta da dilatação é capaz de reduzir o 
tempo estimado médio de execução, em 14,33%, em comparação à dilatação 
clássica, através da notação Big-Oh. Em ambiente multi-tarefa, no entanto, a 
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economia de tempo médio aferido é de apenas 1,98% ao empregar a aproximação 
proposta em detrimento da dilatação clássica.  

Tabela 7-7 Comparação da dilatação clássica e da aproximação proposta da 
dilatação entre os tempos médios gastos em execuções reais, em ambiente multi-

tarefa, e suas estimativas através da notação Big-Oh. 

 Notação Big-Oh 

(unidades) 

Ambiente multi-tarefa 

(ciclos de clock) 

Aproximação proposta da dilatação 172,00 ± 0,00 15,34 ± 0,48 

Dilatação clássica 200,76 ±  3,28 15,65 ± 0,48 

A Figura 7-3 analisa graficamente os tempos de execução da dilatação 
clássica e da aproximação proposta da dilatação através da notação Big-Oh ao 
longo das 100 primeiras iterações. A Figura 7-3 também apresenta os tempos de 
execuções reais obtidos através do ambiente experimental descrito na seção 2.3.1. 
O objetivo é analisar a fidelidade entre os tempos de execuções reais, em ambiente 
multi-tarefa, e suas estimativas através da notação Big-Oh. Ainda quanto à Figura 
7-3, a dilatação clássica sempre consumiria mais tempo do que a aproximação 
proposta da dilatação, de acordo com a previsão Big-Oh. Nos tempos de execução 
reais, no entanto, a dilatação clássica e a aproximação proposta apresentam valores 
próximos. Em relação à aproximação proposta da dilatação, o tempo de execução 
real sofre alterações ao longo do eixo horizontal, portanto não há fidelidade total em 
relação ao comportamento da estimativa Big-Oh.  

Figura 7-3 Comparação da dilatação clássica e a aproximação proposta da 
dilatação. São avaliados os tempos de execuções reais e suas estimativas através 

da notação Big-Oh.  
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A Tabela 7-8 exibe o tempo médio acumulado para as previsões Big-Oh e o 
tempo real em ambiente multi-tarefa. O tempo de extração de características das 
355 imagens, previamente equalizadas, da base de dados IRMA são acumulados 
por 100 vezes. Logo, a extrapolação apresenta 5234688000 iterações referentes ao 
tempo de extração de características das 355 imagens acumuladas em 100 loops. 
Após a extrapolação dos resultados, o emprego da aproximação proposta da 

dilatação seria capaz de reduzir cerca de 1,49. 1013 unidades de tempo em 
comparação à dilatação clássica, através da notação Big-Oh. Em ambiente multi-

tarefa, por sua vez, haveria uma economia de cerca de 1,62. 1011 ciclos de clock ao 
empregar a aproximação proposta em detrimento da dilatação clássica. 

Tabela 7-8 Comparação da dilatação clássica e da aproximação proposta da 
dilatação entre os tempos médios acumulados em execuções reais, em ambiente 

multi-tarefa, e suas estimativas através da notação Big-Oh. 

 Notação Big-Oh 

(unidades) 

Ambiente multi-tarefa 

(ciclos de clock) 

 primeira 

iteração 

última 

iteração 

primeira 

iteração 

última 

iteração 

Aproximação proposta da dilatação 172 𝟖, 𝟗𝟏. 𝟏𝟎𝟏𝟑 16 𝟕, 𝟗𝟓. 𝟏𝟎𝟏𝟐 

Dilatação clássica 199 1,04. 1014 16 8,11. 1012 

A Figura 7-4 analisa graficamente os tempos de execução acumulados da 
dilatação clássica e da aproximação proposta da dilatação através da notação Big-
Oh nas 100 primeiras iterações das 5234688000 totais.  

Figura 7-4 Comparação, acumulada ao longo de 100 iterações, da dilatação clássica 
e a aproximação proposta da dilatação. São avaliados os tempos de execuções 

reais e suas estimativas através da notação Big-Oh.  
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Ainda quanto à Figura 7-4, na análise dos tempos acumulados da dilatação 
clássica, as previsões Big-Oh e os tempos reais são bastante fieis. No tocante à 
aproximação proposta da dilatação, os tempos de execução reais consumiram mais 
tempo do que a previsão Big-Oh. Tanto na previsão Big-Oh quanto no ambiente real, 
a aproximação proposta da dilatação demanda menos tempo de execução em 
comparação à dilatação clássica. 

7.2 Estimativas de Tempo de Execução através 

de Arquitetura Pipeline  

Processadores relativamente modernos são capazes de prover o mecanismo 
de pipeline o qual permite que uma instrução utilize uma unidade funcional do 
hardware enquanto as demais instruções usam outra(s) unidade(s) funcional(is). As 
sub-seções seguintes estimam o tempo de execução através de arquitetura de 
hardware pipeline das aproximações morfológicas propostas e da morfologia 
clássica. O processador empregado como referência é o MIPS descrito no 
(PATTERSON, et al., 2014). 

As estimativas desta sub-seção, apesar de ser concebida em alto nível, 
considera aspectos de execução em pipeline do processador MIPS.  O objetivo é 
suprir as abstrações da notação Big-Oh que tem como macro-objetivo verificar se o 
problema pode ser resolvido ou não em tempo computacional e não comparar o 
desempenho de algoritmos. Nessa sub-seção, uma unidade linear compreende 1 
ciclo de clock em ambiente pipeline. Logo, as instruções são agrupadas nas 
seguintes classes: 

 Simples: instruções de soma e subtração, executadas diretamente na 
ULA de um processador do tipo RISC. Instruções simples 
compreendem uma unidade linear (1 ciclo de clock) referente ao 
primeiro estágio onde a instrução é requisitada na memória.  

 Complexa: pseudo-instruções de multiplicação e divisão. Por se tratar 
de operações complexas, elas não fazem parte do repertório de 
instruções de um processador do tipo RISC como o MIPS. Logo, há 
sub-rotinas na unidade de memoria que decompõem essas instruções 
complexas em duas operações do tipo aritmética (simples). 
Multiplicação e divisão demandam 4 e 20 ciclos de clock, 
respectivamente, no mínimo, com variações a depender da plataforma 
embarcada (SWEETMAN, 2006). 

 Carrega dados: instrução que pode causar dependência de dados, 
conforme visto na Figura 2-17. No processador MIPS, uma instrução 
do tipo carrega dados gasta 2 unidades lineares quando seu valor é 
requisitado pela instrução imediatamente seguinte.  Uma unidade diz 
respeito à execução do primeiro ciclo referente ao estágio de busca, 
uma outra unidade se faz necessário por conta de uma bolha de 
atraso. 

 Desvio condicional: pseudo-instrução do tipo "se" e "senão" com 
cláusula de desigualdade. Conforme ilustrado em hardware na Figura 
2-14, são empregadas duas instruções simples; uma para o tratamento 
do "se" e "senão", outra para o tratamento da desigualdade. Logo, no 
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processador MIPS, uma instrução de desvio condicional demanda 2 
unidades lineares. Além disso, há uma instrução do tipo jump no 
caminho executado quando a cláusula é verdadeira. O objetivo é evitar 
que as instruções contidas no caminho da cláusula falsa sejam 
executadas.  

Em instruções do tipo desvio condicional, a inferência é uma bolha referente a 
um atraso no andamento das instruções. Os valores dos dados empregados no 
desvio condicional podem degradar ou acelerar o processamento do algoritmo. 
Então, é desconsiderado que o processador se proponha a adiantar instruções com 
o objetivo de evitar atrasos enquanto a cláusula é processada. O adiantamento de 
instruções é claramente um problema exponencial, portanto computacionalmente 
intratável, conforme discutido na sub-seção 2.6.3. 

As sub-seções 7.2.1 e 7.2.2 estimam os tempos de execução da morfologia 
clássica e sua aproximação proposta. Nessas sub-seções, as instruções de divisão, 
multiplicação e endereçamento (carrega dados) estão em negrito para alertar que 
elas demandam 20, 4 e 2 unidades lineares, respectivamente. 

7.2.1 Comparação das Estimativas de Tempo de Execução entre a 

Erosão Clássica e a Aproximação Proposta da Erosão  

A Tabela 7-9 estima o tempo de execução do kernel da erosão clássica. Os 
mesmos andamentos detalhados na seção 7.1 ocorrem.   

Tabela 7-9 Estimativa do tempo de execução, através de arquitetura de hardware 
pipeline, do kernel da erosão clássica. 

 Pseudo-ANSI C Tempo estimado 

1 valor v = 255     : 1 unidade 

2 contador c =0 : 1 unidade 

3 total antes do loop : 2 unidades 

4 loop n vezes  

5 enquanto c < n : 2 unidades (enquanto e <) 

6          y = i+ EE_linha(c)  : 4 unidades (=, + e end.) 

7          x = j+ EE_coluna(c) : 4 unidades (=; + e end.) 

8          se (255-EE_valor(c))>imagem(x*linhas+y) : 12 unidades (se, -, end., >, *, + e end.) 

9                  t = 255-EE_valor(c) : 6 unidades (=, -, end., bolha e jump) 

10          senão  t = imagem(x*linhas+y) : 9 unidades (=, *, +, end. e bolha) 

11          se t<v : 2 unidades (se e <) 

12                 v = t  : 2 unidades (= e bolha) 

13          c++ : 2 unidades (= e +) 

14        Total do loop:   

15                   pior caso : 37*n 

16                   melhor caso : 32*n 

17 saída(i*linhas+j) = v : 8 unidades ( *, +, end. e =) 

18 Total do kernel da erosão clássica  

19                   pior caso : 37*n + 2 + 8 = 37*n+10 

20                   melhor caso : 32*n + 2 + 8 = 32*n+10 

Ainda quanto à Tabela 7-9, dentro do loop, no melhor caso, as linhas 5, 6, 7, 
8, 9, 11 e 13 são executadas. No pior caso, o algoritmo passa pelas linhas 5, 6, 7, 8, 
10, 11, 12 e 13. A erosão clássica apresenta estimativa de tempo de execução de 
37*n+10 e 32*n+10 para o pior e melhor caso, respectivamente. O desempenho da 



  

 

 

148 

erosão clássica, em um caso híbrido, pode ser degradado ou acelerado a depender 
dos valores dos dados de entrada (imagem original). Nas linhas 6, 7, 8, 9, 10 e 17, 
as instruções do tipo endereçamento (carrega dados) e/ou multiplicação são 
executadas, elas consomem 2 e 4 unidades lineares, respectivamente, conforme 
explicado anteriormente. Nas linhas 9 e 10, há bolhas referentes aos diferentes 
caminhos que o desvio condicional ocasiona.  

A Tabela 7-10 estima o tempo de execução do kernel da aproximação 
proposta da erosão. O mesmo andamento detalhado na seção 7.1.1 ocorre. A 
aproximação proposta da erosão clássica apresenta a estimativa de tempo de 
execução 26*n+11 para cada vez que o kernel é invocado. Na aproximação criada 
da erosão clássica, o tempo estimado de execução, no melhor caso, no pior caso e 
no caso híbrido não estão em função dos valores dos dados de entrada (imagem 
original). 

Nas linhas 6, 7, 8 e 11, as instruções do tipo endereçamento (carrega dados) 
são executadas. Nas linhas 8 e 11, a multiplicação é exigida. Por fim, na linha 11 a 
divisão é requerida. No processador MIPS, multiplicação e divisão demandam, no 
mínimo, 4 e 20 ciclos de clock, respectivamente (SWEETMAN, 2006). Logo, na 
estimativa do tempo de execução, a multiplicação e divisão consomem 4 e 20 vezes 
mais tempo, respectivamente, em comparação às unidades lineares simples. 

Tabela 7-10 Estimativa do tempo de execução, através de arquitetura de hardware 
pipeline, do kernel da aproximação proposta da erosão. 

 Pseudo-ANSI C Tempo estimado 

1  valor v = 1     : 1 unidade 

2  contador c =0 : 1 unidade 

3 total antes do loop : 2 unidades 

4 loop n vezes  

5 enquanto c < n : 2 unidades (enquanto e <) 

6          y = i + EE_linha(c)  : 4 unidades ( =, + e end.) 

7          x = j + EE_coluna(c) : 4 unidades (=,  + e end.) 

8          v = v*(255-(255-imagem(x*linhas+y))*EE_valor(c)) : 20 unidades (=,*,-,-,*,+,end., * e end.) 

9          c++ : 2 unidades (= e +) 

10 Total do loop:    : 32 * n 

11 saída(i*linhas+j) = trunca(v/denominador) : 29 unidades( *, +, end., =, trunca e /) 

12 Total do kernel da erosão aproximada : 32*n+2+29 = 32*n+31 

A Tabela 7-11 exibe as estimativas médias dos tempos de execução da 
erosão clássica e da aproximação proposta da erosão através de arquitetura de 
hardware pipeline. A Tabela 7-11 também exibe os tempos médios aferidos no 
ambiente experimental descrito na seção 2.3.1. O objetivo é comparar os tempos de 
execuções reais, em ambiente multi-tarefa, e suas estimativas através de arquitetura 
de hardware pipeline.  

São investigadas as 355 imagens, previamente equalizadas, da base de 
dados IRMA. Há 52346880 iterações referentes a todas as imagens. A cada 
iteração, a aproximação proposta da erosão é capaz de reduzir o tempo estimado 
médio de execução, em 2,01%, em comparação à erosão clássica através da 
estimativa baseada em arquitetura de hardware pipeline. Em ambiente multi-tarefa, 
por sua vez a economia de tempo médio aferido é de 14,63% ao empregar a 
aproximação proposta em detrimento da erosão clássica.  
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Tabela 7-11 Comparação da erosão clássica e da aproximação proposta da erosão 
entre os tempos médios gastos em execuções reais, em ambiente multi-tarefa, e 

suas estimativas baseadas em arquitetura pipeline. 

 Estimativa em hardware 

pipeline (unidades) 

Ambiente multi-tarefa 

(ciclos de clock) 

Aproximação proposta da erosão 319,00 ± 0,00 12,14 ± 0,47 

Erosão clássica 325,55 ±  4,62 14,22 ± 1,87 

A Figura 7-5 analisa graficamente os tempos de execução da erosão clássica 
e da aproximação proposta da erosão, através de arquitetura de hardware pipeline, 
ao longo das 100 primeiras iterações. A Figura 7-5 também apresenta os tempos de 
execuções reais obtidos através do ambiente experimental descrito na seção 2.3.1. 
O objetivo é analisar a fidelidade entre os tempos de execuções reais, em ambiente 
multi-tarefa, e suas estimativas através de arquitetura de hardware pipeline. 

Figura 7-5 Comparação da erosão clássica e a aproximação proposta da erosão. 
São avaliados os tempos de execuções reais e suas estimativas através de 

arquitetura pipeline durante as 100 primeiras iterações.  

 

Ainda no tocante à Figura 7-5, a erosão clássica consumiria mais tempo do 
que a aproximação proposta da erosão na maior parte das iterações. Nos tempos de 
execução reais, a erosão clássica também consome mais tempo do que a 
aproximação proposta na maior parte das iterações. Em relação à aproximação 
proposta da erosão, o tempo de execução real sofre alterações, de ± 1 ciclo, ao 
longo do eixo horizontal, portanto não há fidelidade total em relação ao 
comportamento da estimativa pipeline em grande parte das iterações.  
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A Tabela 7-12 exibe o tempo médio acumulado para as previsões em pipeline 
e o tempo real em ambiente multi-tarefa. O tempo de extração de características das 
355 imagens, previamente equalizadas, da base de dados IRMA são acumulados 
por 100 vezes. Logo, a extrapolação apresenta 5234688000 iterações referentes ao 
tempo de extração de características das 355 imagens acumuladas em 100 loops.  
Após a extrapolação dos resultados, o emprego da aproximação proposta da erosão 

seria capaz de reduzir cerca de 3,39. 1012 unidades de tempo em comparação à 
erosão clássica através da estimativa baseada em arquitetura de hardware pipeline. 

Em ambiente multi-tarefa, por sua vez, haveria uma economia de cerca de 1,05. 1012 
ciclos de clock ao empregar a aproximação proposta em detrimento da erosão 
clássica. 

Tabela 7-12 Comparação da erosão clássica e da aproximação proposta da erosão 
entre os tempos médios acumulados em execuções reais, em ambiente multi-tarefa, 

e suas estimativas baseadas em arquitetura pipeline. 

 Estimativa em hardware 

pipeline (unidades) 

Ambiente multi-tarefa 

(ciclos de clock) 

 primeira 

iteração 

última 

iteração 

primeira 

iteração 

última 

iteração 

Aproximação proposta da erosão 319 𝟏, 𝟔𝟓. 𝟏𝟎𝟏𝟒 12 𝟔, 𝟐𝟗. 𝟏𝟎𝟏𝟐 

Erosão clássica 327 1,69. 1014 15 7,37. 1012 

A Figura 7-6 analisa graficamente os tempos de execução acumulados da 
erosão clássica e da aproximação proposta da erosão através de arquitetura de 
hardware pipeline nas 100 primeiras iterações das 5234688000 totais.  

Figura 7-6 Comparação, acumulada ao longo de 100 iterações, da erosão clássica e 
a aproximação proposta da erosão. São avaliados os tempos de execuções reais e 

suas estimativas através de arquitetura pipeline.  
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Ainda quanto à Figura 7-6, na análise dos tempos acumulados da erosão 
clássica, as previsões em pipeline e os tempos reais são bastante fieis. No tocante à 
aproximação proposta da erosão, os tempos de execução reais, de maneira 
acumulada, consumiram menos tempo do que a previsão em pipeline. 

7.2.2 Comparação das Estimativas de Tempo de Execução entre a 

Dilatação Clássica e a Aproximação Proposta da Dilatação 

A Tabela 7-13 estima o tempo de execução do kernel da dilatação clássica. 
Os mesmos andamentos detalhados na seção 7.1 ocorrem.  Logo, dentro do loop, 
no melhor caso, as linhas 5, 6, 7, 8, 9, 11 e 13 são executadas. No pior caso, o 
algoritmo passa pelas linhas 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 e 13. A dilatação clássica 
apresenta estimativa de tempo de execução de 36*n+10 e 30*n+10 para o pior e 
melhor caso, respectivamente. O desempenho da dilatação clássica, em um caso 
híbrido, pode ser degradado ou acelerado a depender dos valores dos dados de 
entrada (imagem original). Nas linhas 6, 7, 8, 9, 10 e 17, as instruções do tipo 
endereçamento (carrega dados) e/ou multiplicação são executadas, elas consomem 
2 e 4 unidades lineares, respectivamente, conforme explicado anteriormente. Nas 
linhas 9 e 10, há bolhas referentes aos diferentes caminhos que o desvio condicional 
ocasiona.  

Tabela 7-13 Estimativa do tempo de execução, através de arquitetura de hardware 
pipeline, do kernel da dilatação clássica. 

 Pseudo-ANSI C Tempo estimado 

1 valor v = 0     : 1 unidade 

2 contador c =0 : 1 unidade 

3 total antes do loop : 2 unidades 

4 loop n vezes  

5 enquanto c < n : 2 unidades (enquanto e <) 

6          y = i+ EE_linha(c)  : 4 unidades (=, + e end. ) 

7          x = j+ EE_coluna(c) : 4 unidades (=, + e end. ) 

8          se EE_valor(c)<imagem(x*linhas+y) : 11 unidades (se, end., <, *, + e end.) 

9                  t = EE_valor(c) : 5 unidades (= e end., bolha e jump) 

10          senão  t = imagem(x*linhas+y) : 9 unidades (=, *, +, end. e bolha) 

11          se t>v : 2 unidades (se e >) 

12                 v = t  : 2 unidade (= e bolha) 

13          c++ : 2 unidades (= e +) 

14        Total do loop:   

15                   pior caso : 36*n 

16                   melhor caso : 30*n 

17 saída(i*linhas+j) = v : 8 unidades (*, +, end. e =) 

18 Total do kernel da dilatação  

19                   pior caso : 36*n + 2 + 8 = 36*n+10 

20                   melhor caso : 30*n + 2 + 8 = 30*n+10 

A Tabela 7-14 estima o tempo de execução do kernel da aproximação 
proposta da dilatação. O mesmo andamento detalhado na seção 7.1.1 ocorre. A 
aproximação proposta da dilatação clássica apresenta a estimativa de tempo de 
execução 31*n+36 para cada vez que o kernel é invocado. Na aproximação criada 
da dilatação clássica, o tempo estimado de execução, no melhor caso, no pior caso 
e no caso híbrido não estão em função dos valores dos dados de entrada (imagem 
original). 
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Nas linhas 6, 7, 8 e 11, as instruções do tipo endereçamento (carrega dados) 
são executadas. Nas linhas 8 e 11, a multiplicação é exigida. Por fim, na linha 11 a 
divisão é requerida. No processador MIPS, multiplicação e divisão demandam, no 
mínimo, 4 e 20 ciclos de clock, respectivamente (SWEETMAN, 2006). Logo, na 
estimativa do tempo de execução, a multiplicação e divisão consomem 4 e 20 vezes 
mais tempo, respectivamente, em comparação às unidades lineares simples. 

Tabela 7-14 Estimativa do tempo de execução, através de arquitetura de hardware 
pipeline, do kernel da aproximação proposta da dilatação. 

 Pseudo-ANSI C Tempo estimado 

1  valor v = 1     : 1 unidade 

2  contador c =0 : 1 unidade 

3 total antes do loop : 2 unidades 

4 loop n vezes  

5 enquanto c < n : 2 unidades (enquanto e <) 

6          y = i+ EE_linha(c)  : 4 unidades (=, + e end.) 

7          x = j+ EE_coluna(c) : 4 unidades (=, + e end. ) 

8          v = v*(255-imagem(x*linhas+y)*EE_valor(c)) : 19 unidades (=, *, -, *, +, end., * e end.) 

9          c++ : 2 unidades (= e +) 

10 Total do loop:    : 31*n 

11 saída(i*linhas+j) = trunca(255*(1-v/denominador)) : 34 unidades (*, +, end., =, trunca, *, -, /) 

12 Total do kernel da fuzzy-dilatação : 31*n + 2 + 34 = 31*n+36 

A Tabela 7-18 exibe as estimativas médias dos tempos de execução da 
dilatação clássica e da aproximação proposta da dilatação através de arquitetura de 
hardware pipeline. A Tabela 7-18 também exibe os tempos médios aferidos no 
ambiente experimental descrito na seção 2.3.1. O objetivo é comparar os tempos de 
execuções reais, em ambiente multi-tarefa, e suas estimativas através de arquitetura 
pipeline. São investigadas as 355 imagens, previamente equalizadas, da base de 
dados IRMA, no total, há 52346880 iterações. 

A cada iteração, a aproximação proposta da dilatação é capaz de reduzir o 
tempo estimado médio de execução, em 1,10%, em comparação à dilatação clássica 
através da estimativa baseada em arquitetura de hardware pipeline. Em ambiente 
multi-tarefa, no entanto, a economia de tempo médio aferido é de 1,98% ao 
empregar a aproximação proposta em detrimento da dilatação clássica.  

Tabela 7-15 Comparação da dilatação clássica e da aproximação proposta da 
dilatação entre os tempos médios gastos em execuções reais, em ambiente multi-

tarefa, e suas estimativas baseadas em arquitetura pipeline. 

 Estimativa em hardware 

pipeline (unidades) 

Ambiente multi-tarefa 

(ciclos de clock) 

Aproximação proposta da dilatação 315,00 ± 0,00 15,34 ± 0,48 

Dilatação clássica 318,52 ± 6,56 15,65 ± 0,48 

A Figura 7-7 analisa graficamente os tempos de execução da dilatação 
clássica e da aproximação proposta da dilatação através de arquitetura pipeline ao 
longo das 100 primeiras iterações. A Figura 7-7 também apresenta os tempos de 
execuções reais obtidos através do ambiente experimental descrito na seção 2.3.1. 
O objetivo é analisar a fidelidade entre os tempos de execuções reais, em ambiente 
multi-tarefa, e suas estimativas através de arquitetura pipeline. 
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Ainda quanto à Figura 7-7, entre as quinquagésima e octogésima iterações, a 
dilatação clássica sempre consumiria mais tempo do que a aproximação proposta da 
dilatação, de acordo com a previsão baseada em arquitetura pipeline. Nos tempos 
de execução reais, no entanto, a dilatação clássica e a aproximação proposta 
apresentam valores próximos. Há uma alternância entre a técnica de extração de 
características com menor tempo de processamento. Em algumas iterações, a 
aproximação proposta apresenta os menores tempos de execução reais, em outras 
iterações a dilatação clássica afere os menores tempos. Em relação à aproximação 
proposta da dilatação, o tempo de execução real sofre alterações, de ± 1 ciclo, ao 
longo do eixo horizontal, portanto não há fidelidade total em relação ao 
comportamento da estimativa baseada em arquitetura de hardware pipeline.  

Figura 7-7 Comparação da dilatação clássica e a aproximação proposta da 
dilatação. São avaliados os tempos de execuções reais e suas estimativas através 

de arquitetura pipeline.  

 

A Tabela 7-16 exibe o tempo médio acumulado para as previsões baseadas 
em arquitetura pipeline e o tempo real em ambiente multi-tarefa. O tempo de 
extração de características das 355 imagens, previamente equalizadas, da base de 
dados IRMA são acumulados por 100 vezes. Logo, a extrapolação apresenta 
5234688000 iterações referentes ao tempo de extração de características das 355 
imagens acumuladas em 100 loops.  Após a extrapolação dos resultados, o 
emprego da aproximação proposta da dilatação seria capaz de reduzir cerca de 

1,84. 1012  unidades de tempo em comparação à dilatação clássica através da 
estimativa baseada em arquitetura de hardware pipeline. Em ambiente multi-tarefa, 

por sua vez, haveria uma economia de cerca de 1,62. 1011  ciclos de clock ao 
empregar a aproximação proposta em detrimento da dilatação clássica. Logo, tanto 
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através da previsão baseada em arquitetura de hardware pipeline quanto através 
dos tempos aferidos em ambiente real multi-tarefa, a aproximação proposta da 
dilatação é capaz de reduzir o consumo de tempo de processamento em 
comparação à dilatação clássica. 

Tabela 7-16 Comparação da dilatação clássica e da aproximação proposta da 
dilatação entre os tempos médios acumulados em execuções reais, em ambiente 

multi-tarefa, e suas estimativas baseadas em arquitetura pipeline. 

 Estimativa em hardware 

pipeline (unidades) 

Ambiente multi-tarefa 

(ciclos de clock) 

 primeira 

iteração 

última 

iteração 

primeira 

iteração 

última 

iteração 

Aproximação proposta da dilatação 315 𝟏, 𝟔𝟑. 𝟏𝟎𝟏𝟒 16 𝟕, 𝟗𝟓. 𝟏𝟎𝟏𝟐 

Dilatação clássica 315 1,65. 1014 16 8,11. 1012 

A Figura 7-8 analisa graficamente os tempos de execução acumulados da 
dilatação clássica e da aproximação proposta da dilatação baseadas em arquitetura 
de pipeline nas 100 primeiras iterações das 5234688000 totais. Na análise dos 
tempos acumulados da dilatação clássica, as previsões em arquitetura pipeline e os 
tempos reais são bastante fieis. No tocante à aproximação proposta da dilatação, as 
estimativas em pipeline e os tempos de execução reais também são fieis e 
apresentam comportamento semelhante à operação morfológica clássica. Em todos 
os cenários, apesar de resultados próximos, a aproximação proposta da dilatação 
consome menos tempo de processamento em comparação à dilatação clássica. 

Figura 7-8 Comparação, acumulada ao longo de 100 iterações, da dilatação clássica 
e a aproximação proposta da dilatação. São avaliados os tempos de execuções 

reais e suas estimativas através de arquitetura pipeline.  
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7.3 Principais Requisitos quanto ao Hardware 

Processamento de imagem costuma ser uma tarefa de grande esforço 
computacional. Rotineiramente, pequenos núcleos do algoritmo são invocados 
recursivamente até que algum critério de parada seja obedecido. Nesses núcleos 
pode haver conflitos, seja por dados ou pelo controle do fluxo de algoritmo, que 
degradam substancialmente o desempenho da solução computacional. Uma solução 
é adicionar unidades em hardware com o objetivo de tratar esses conflitos. Como 
efeito colateral, essas unidades adicionais aumentam o valor financeiro, o consumo 
de energia e a área ocupada pelo processador. A seção avalia as aproximações 
morfológicas propostas e a morfologia clássica em relação ao emprego de unidades 
funcionais para solucionar conflitos de dados e pelo controle de fluxo de algoritmo. 

7.3.1 Comparação entre a Erosão Clássica e a Aproximação 

Proposta da Erosão  

A Tabela 7-17 compara a erosão clássica e aproximação proposta da erosão 
quanto ao uso de unidades funcionais em hardware para o tratamento de conflitos 
por dados e pelo controle. Em relação ao conflito por dados ilustrado na Figura 2-16, 
ambos os algoritmos fazem uso. Na Tabela 7-9 e na Tabela 7-10, na linha 8,  o valor 

da adição entre o resultado de 𝑥 ∗ 𝑙𝑖𝑛ℎ𝑎𝑠 e a variável 𝑦 é exigido na instrução 
subsequente referente ao endereçamento do vetor 𝑖𝑚𝑎𝑔𝑒𝑚. Também há o conflito, 
em ambos os algoritmos, ilustrado na Figura 2-17. Na Tabela 7-9 e na Tabela 7-10, 

por exemplo, os valores das posições do vetor 𝑖𝑚𝑎𝑔𝑒𝑚 são exigidos imediatamente 
após o início da sua execução. No tocante ao conflito pelo controle, apenas a erosão 
clássica emprega unidade para tratamento de desvios condicionais. 

Tabela 7-17 Emprego de unidades funcionais em hardware. 

Estudo do hardware Erosão clássica Erosão aproximada 

Unidade funcional ilustrada na Figura 2-16 Sim Sim 

Unidade funcional ilustrada na Figura 2-17 Sim Sim 

Unidade funcional ilustrada na Figura 2-20 Sim Não 

7.3.2 Comparação entre a Dilatação Clássica e a Aproximação 

Proposta da Dilatação 

A Tabela 7-18 compara a erosão clássica e aproximação proposta da erosão 
quanto ao uso de unidades funcionais em hardware para o tratamento de conflitos 
por dados e pelo controle. Em relação ao conflito por dados ilustrado na Figura 2-16, 
ambos os algoritmos fazem uso. Na Tabela 7-13 e na Tabela 7-14, na linha 8,  o 

valor da adição entre o resultado de 𝑥 ∗ 𝑙𝑖𝑛ℎ𝑎𝑠 e a variável 𝑦 é exigido na instrução 
subsequente referente ao endereçamento do vetor 𝑖𝑚𝑎𝑔𝑒𝑚. Também há o conflito, 
em ambos os algoritmos, ilustrado na Figura 2-17. Na Tabela 7-13 e na Tabela 7-14, 

por exemplo, os valores das posições do vetor 𝑖𝑚𝑎𝑔𝑒𝑚 são exigidos imediatamente 
após o início da sua execução. No tocante ao conflito pelo controle, apenas a erosão 
clássica emprega unidade para tratamento de desvios condicionais. 

A aproximação proposta da morfologia não emprega a unidade de hardware, 
ilustrada na Figura 2-20, para tratamento de desvios condicionais. Logo, a 
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aproximação proposta é capaz de ser executada em uma arquitetura de hardware 
que ocupa menos espaço, consome menos energia e apresenta um menor número 
de codificações na sua unidade de controle em relação à morfologia clássica. 

Tabela 7-18 Emprego de unidades funcionais em hardware. 

Estudo do hardware Dilatação clássica Dilatação aproximada 

Unidade funcional ilustrada na Figura 2-16 Sim sim 

Unidade funcional ilustrada na Figura 2-17 Sim sim 

Unidade funcional ilustrada na Figura 2-20 Sim não 

7.4 Considerações do Capítulo 

O trabalho proposto avalia os tempos estimados de execução das 
aproximações morfológicas propostas utilizando a notação Big-Oh e também faz uso 
de abordagens de hardware pipeline. Em todas as estimativas e em todos os tempos 
aferidos em ambiente multi-tarefa, as aproximações morfológicas criadas 
apresentam menor tempo médio de processamento do que a morfologia clássica. 

Apesar de não haver as mesmas condições de disputa por recursos e mesmo 
tempo de acesso ao processador às técnicas avaliadas, os tempos aferidos em 
ambiente multi-tarefa sugerem que a aproximação morfológica proposta consome 
menos tempo médio de processamento do que a morfologia clássica em uma 
aplicação real. Conclui-se que a aproximação proposta é capaz de reduzir o tempo 
de processamento de um conjunto de imagens, em tons de cinza, em comparação à 
morfologia clássica. 

Nas abordagens em pipeline, a morfologia clássica necessita de um hardware 
dotado de uma unidade funcional para tratar exclusivamente os desvios 
condicionais. Essa unidade de hardware foi ilustrada na Figura 2-20. O acréscimo 
dela é capaz de reduzir, para uma única bolha, o atraso gerado pelas instruções de 
desvio condicional. Como efeito colateral, a plataforma (chip) pode se tornar mais 
cara, ocupar uma maior área e aumentar seu consumo de energia. Logo, introduzir 
essa unidade de hardware para tratar os desvios condicionais pode comprometer os 
principais requisitos para o bom funcionamento e confecção de solução em 
hardware. 

Ainda como efeito colateral, essa nova unidade de hardware implica em 
anexar uma nova codificação, na UC (Unidade de Controle), para acioná-la quando 
a instrução de desvio condicional for executada. Quanto ao projeto, é adequada 
alguma experiência do projetista no sentido de estudar a aplicação, identificar os 
atrasos (bolhas) e verificar quando o adiantamento de instruções, devido ao 
tratamento do desvio condicional, interfere no resultado final de modo que as bolhas 
possam ser evitadas. Tratar algoritmos que variam o seu andamento em função dos 
valores dos dados de entrada não é trivial. Não há uma solução universal e não 
basta simplesmente aceitar uma possível interferência no resultado final. 
Especificamente no caso da morfologia clássica, adiantar instruções em todos os 
casos de desvios condicionais transformaria a morfologia em um processamento de 
imagens linear. A Morfologia matemática, no entanto, é uma teoria de 
processamento não-linear. Logo, na modelagem da morfologia clássica, em pipeline, 
não cabe adiantar instruções em todos os casos de desvios condicionais como 
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forma de aumentar a inteligibilidade de código e consequentemente reduzir o tempo 
de confecção do algoritmo em pipeline.  

Em comparação com a morfologia clássica, conclui-se que as aproximações 
morfológicas propostas se apresentam como um bom caminho para ambientes de 
hardware dotados de pipeline. Por não empregar unidade funcional para tratamento 
de desvios condicionais, as aproximações morfológicas criadas constituem uma 
solução mais barata, ocupa menos espaço, mais propícia à miniaturização, consome 
menos energia, reduz o número de codificações da UC (Unidade de Controle), 
requer menos experiência do projetista e reduz o tempo de confecção do algoritmo. 
Além disso, o Capítulo prova que as aproximações morfológicas propostas são mais 
rápidas do que a morfologia clássica em qualquer situação real em ambiente multi-
tarefa.  
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8 Conclusões e Trabalhos Futuros 

8.1 Considerações Finais 

O motivo da proposta das aproximações aritméticas em substituição dos 
operadores morfológicos clássicos tem com objetivo prover operações 
computacionalmente mais eficientes. Logo, as aproximações morfológicas propostas 
podem prover um tempo reduzido de extração de características de imagem em 
comparação à morfologia clássica em qualquer cenário real. Além disso, as 
aproximações morfológicas propostas, em ambiente pipeline, são superiores à 
morfologia clássica nos principais requisitos para o bom funcionamento e confecção 
de solução em hardware, pelo fato de não empregar unidade de hardware para 
tratamento de desvios condicionais. Por fim, as aproximações morfológicas 
propostas apresentam maior capacidade de paralelismo em comparação à 
morfologia clássica visto que nessa o pior e o melhor caso dependem dos valores de 
entrada e, então o paradigma produtor/consumidor pode ocorrer.  

Como limitação, as aproximações morfológicas propostas geram mudanças 
abruptas quando comparadas à morfologia clássica. Isso quer dizer, a aproximação 
da erosão pode aumentar as regiões escuras com maior ênfase do que a erosão 
clássica, enquanto a aproximação da dilatação tem o potencial de aumentar as 
regiões esbranquiçadas com maior vigor do que a dilatação clássica. Então, as 
aproximações morfológicas propostas podem causar perdas relevantes de 
informação devido a mudanças abruptas ocasionadas por elemento(s) 
estruturante(s) inadequados. Essas perdas podem ser acentuadas, com maior 
intensidade, em aplicações da Morfologia Matemática que façam uso da 
recursividade onde a imagem resultante da iteração atual serve como imagem de 
entrada da iteração imediatamente posterior. 

No sentido de validar as aproximações morfológicas propostas, o trabalho 
proposto desenvolve uma metodologia tanto para a detecção quanto para a 
classificação de câncer de mama em imagens de mamografia. A extração de 
características da imagem emprega a Decomposição baseada em Aproximações 
Morfológicas.  Então, a hipótese 1 é verdadeira porque a Decomposição criada, a 
qual tem por base as wavelets,  é capaz de descrever a textura da imagem em multi-
nível. Além disso, a Decomposição proposta emprega filtros não lineares passa-
baixas e passa-altas, baseados em aberturas e fechamentos, que por sua vez são 
construídos a partir de aproximações aritméticas dos operadores morfológicos 
clássicos de erosão e dilatação. Logo, conclui-se que as hipóteses 2 e 3 são 
verdadeiras. 

Ao se considerar o escopo de todos os parâmetros iniciais da extração de 

características em mamogramas proposta, foi investigado cerca de 10−35% do 
espaço de exploração total através de um PSO. Apesar de um espaço de 
investigação reduzido, os diferentes parâmetros iniciais geraram interferências 
abruptas na precisão da aplicação, variando entre 67,50% e 86,82%. Com os 
materiais e métodos atuais não foi viável a investigação de um espaço de busca 
significativo em relação ao espaço de exploração total. A inferência é que ao se 
explorar um maior espaço de exploração, precisões superiores possam ser 
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alcançadas em comparação as atuais. Conclui-se que a hipótese 4 é verdadeira, 
diferentes parâmetros iniciais da Decomposição baseada em Aproximações 
Morfológicas são capazes de gerar interferências abruptas na precisão da aplicação. 

A classificação foi baseada em redes neurais orientadas a kernels, 
especificamente as SVM e ELM, com o aprendizado baseado em kernels. Como 
tratamento da base de dados, houve a atribuição de pesos ponderando a fronteira 
de decisão. Houve o emprego das normas da American College of Radiology (BI-
RADS, 2003). O objetivo foi agrupar as imagens em três classes: normal (sem 
lesão), benigno e maligno. Quando aplicada como atributo de entrada, a 
Decomposição baseada em Aproximações Morfológicas é capaz de prover bons 
resultados em diferentes tipos de redes neurais e com distintas funções de 
aprendizado. Então, a Decomposição proposta se constituiu como uma boa solução. 
A Decomposição criada é superior ao melhor cenário obtido pelo estado da arte. 

Quanto às redes neurais, a Decomposição baseada em Aproximações 
Morfológicas alcança uma precisão média de 84,65%, através da rede ELM com 
kernel fuzzy-dilatação, na distinção entre casos normais, benignos e malignos e 
apresenta resultado, em média, 1,8% superior ao melhor cenário obtido pelo estado 
da arte. O modelo criado, no entanto, consome levemente mais tempo de 
treinamento em comparação às demais técnicas em todas às redes neurais 
avaliadas. Em comparação à obra de NASCIMENTO, et al. (2013), o trabalho 
proposto consome aproximadamente mais 20 ms  em alguns cenários, durante o 
treinamento. Logo, não há grandes discrepâncias entre os tempos gastos para o 
aprendizado entre a técnica proposta e o estado da arte. 

Quanto à investigação de diferentes configurações iniciais das redes neurais, 
as arquiteturas e parâmetros que exigem um maior volume de cálculos, como por 
exemplo, o dobro da quantidade de neurônios na camada escondida, não são 
capazes de aumentar os desempenhos das redes, de maneira sistemática, logo a 
hipótese 5 é falsa. Conclui-se que estabelecer uma arquitetura, com uma grande 
quantidade de neurônios na camada escondida, não é o suficiente para maximizar 
os resultados de maneira isolada. Então, é necessária a investigação de diferentes 
arquiteturas visando a adequação ao problema. 

A grande contribuição do trabalho proposto, em relação ao estado da arte, é 
criar aproximações aritméticas, com reduzido tempo de execução, para os 
operadores morfológicos clássicos de erosão e dilatação. Várias aplicações 
específicas são construídas a partir da Morfologia Matemática como detecção e 
segmentação de objetos, sensoriamento remoto, extração de características dentre 
outras (HE, et al., 2014), (QUESADA-BARRIUSO, et al., 2014), (SOILLE, 2004), 
(HÄNNI, et al., 1999), (THANH, et al., 2007) e (SANTOS, 2011). Acrescido a disso, 
as aplicações morfológicas são construídas tendo como base erosões e dilatações 
(SANTOS, 2011). Logo, as aproximações aritméticas da morfologia clássica, aqui 
propostas, podem ser empregadas no vasto campo de aplicação da Morfologia 
Matemática. 

A Decomposição criada baseada em Aproximações Morfológicas pode ser 
estendida no sentido de ser aplicada às demais mamas, como densas e 
predominante densas. Além disso, a proposta pode ser ampliada para problemas de 
classificação em outras imagens biomédicas como outros tipos de câncer nos quais 
tanto à forma quanto à densidade sejam essenciais para a classificação de 
anormalidades anatômicas.  
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Ao observar as técnicas relevantes quanto à extração de características de 
imagem aplicadas à detecção e classificação exibidas na Tabela 2-7. A 
Segmentação CNN (ROUHI, et al., 2015), Ressonância Cognitiva (TAHMASBI, et al., 
2012), Contornos Ativos (LIU, et al., 2014), Crescimento de Região (WANG, et al., 
2014) e Algoritmo Genético (PEREIRA, et al., 2014) tomam decisões baseadas em 
comparações de mínimos e máximos, implementadas computacionalmente através 
de desvios condicionais. Além disso, Contornos Ativos (RAHMATI, et al., 2012), 
GraphCuts (XU, et al., 2011), Random Walks (ZHENG, et al., 2013), Crescimento de 
Região (RABOTTINO, et al., 2011), Line Wire (ZEWEI, et al., 2014), Fuzzy CMean 
(HAN, et al., 2012) e Watershed (LEWIS, et al., 2012) são as técnicas empregadas 
pelo estado da arte com o objetivo de segregar a lesão dos demais elementos da 
imagem. Todas essas técnicas computacionais citadas tomam decisões baseadas 
em comparações de mínimos e máximos, cujos algoritmos empregam desvios 
condicionais.  Logo, a contribuição proposta, que é substituir os desvios condicionais 
por aproximações aritméticas, pode ser aplicada aos trabalhos mais relevantes do 
estado da arte. Em vantagem, as aproximações aritméticas poderiam prover um 
tempo reduzido de extração de características de imagem em comparação às suas 
abordagens originais. Como essas técnicas são altamente dependentes e sensíveis 
aos parâmetros iniciais, um menor tempo de extração de características de imagem 
possibilitaria um período de tempo menor na investigação dos parâmetros iniciais 
otimizados. Por fim, as técnicas do estado da arte teriam maior capacidade de 
paralelismo visto que a retirada de desvios condicionais eliminaria a necessidade de 
estratégias de sincronização para evitar o paradigma produtor/consumidor, em 
âmbitos de computação paralela. 

8.2 Contribuições (Publicações) 

O trabalho proposto tem como destaque as seguintes contribuições: 

 Criação de aproximações morfológicas com reduzido tempo de execução 
em comparação aos operadores morfológicos básicos de erosão e 
dilatação. 

 Possibilidade de extensão das aproximações morfológicas propostas a 
aplicações do vasto campo da Morfologia Matemática. 

 Criação de um método de Decomposição baseada em Aproximações 
Morfológicas com a interessante característica de incorporar a análise tanto 
da textura quanto da forma dos corpos presentes na imagem.  

 A Decomposição baseada em Aproximações Morfológicas pode ter atuação 
importante no sentido de corrigir imperfeições nas bordas das lesões, 
bastante comuns em imagens de mamografias que costumam apresentar 
diferentes graus de luminosidade, adquiridos no processo de digitalização. 

 A Decomposição baseada em Aproximações Morfológicas apresenta a 
potencialidade de lidar com bordas não-uniformes e problemas de 
sobreposição entre o parênquima e a lesão mamária. 

 A Decomposição baseada em Aproximações Morfológicas consegue 
distinguir com maior precisão, em relação ao estado da arte, os casos 
malignos e benignos. Para isso, o trabalho proposto criou uma solução, 
baseada nas transformações da forma dos corpos anatômicos, com o 



 

 

161 

objetivo de tratar lesões que não se encaixam nas imagens e descrições 
clássicas da literatura radiológica.  

 Em relação à detecção e classificação de lesões mamárias, a 
Decomposição baseada em Aproximações Morfológicas apresenta 
resultados estatisticamente superiores em comparação aos melhores 
cenários obtidos pelo estado da arte. 
 

Resultados do trabalho proposto contemplam as seguintes publicações: 

 LIMA, S. M. L.; SILVA-FILHO, A. G; SANTOS W. P. Detection and 
classification of masses in mammographic images in a multi-kernel 
approach. Journal: Computer Methods and Programs in Biomedicine. 
Volume 134, pág. 11-29, outubro, 2016. 

 LIMA, S. M. L.; SILVA-FILHO, A. G; SANTOS W. P. Morphological 
Decomposition to detect and classify lesions in mammograms. 
Journal: Applied Soft Computing (em processo de confecção dos 
experimentos solicitados pela primeira revisão). 

 LIMA, S. M. L; SILVA, W. W. A.; CORDEIRO, F. R; DA SILVA-FILHO, A. G.; 
SANTOS, W. P. Feature Extraction Employing Fuzzy-Morphological 
Decomposition for Detection and Classification of Mass on 
Mammograms. In: The Engineering in Medicine and Biology Conference 
Management System (EMBC), Milão, 2015. 

 SILVA, W. W. A.; LIMA, S. M. L.; FERNANDES, I. M. M.; ROCHA, A. D. D.; 
CORDEIRO, F. R; DA SILVA-FILHO, A. G.; SANTOS, W. P. Fuzzy 
Morphological Extreme Learning Machines to Detect and Classify 
Masses in Mammograms. In: IEEE International Conference on Fuzzy 
Systems (FUZZ-IEEE), Istanbul, 2015. 

 SILVA, W. W. A.; LIMA, S. M. L.; FERNANDES, I. M. M.; ROCHA, A. D. D.; 
CORDEIRO, F. R; DA SILVA-FILHO, A. G.; SANTOS, W. P. Morphological 
Extreme Learning Machines Applied to Detect and Classify Masses in 
Mammograms. IJCNN (The International Joint Conference on Neural 
Networks), Killarney, Ireland, julho, 2015. 

 LIMA, S. M. L.; SILVA-FILHO, A. G; SANTOS W. P. A Methodology for 
Classification of Lesions in Mammographies using Zernike Moments, 
ELM and SVM Neural Networks in a Multi-kernel Approach. IEEE SMC 
(IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics), San 
Diego, 2014. 

 CORDEIRO, F. R.; LIMA, S. M. L.; SILVA-FILHO, A. G.; SANTOS, W. P. 
Segmentation of Mammography by Applying Extreme Learning 
Machine in Tumor Detection. IDEAL (International Conference on 
Intelligent Data Engineering and Automated Learning), Natal, 2012. 

8.3 Trabalhos Futuros 

Em relação ao estudo de caso em mamogramas, trabalhos futuros 
compreendem explorar um maior espaço de investigação, em uma busca não 
exaustiva, com o objetivo de prover os parâmetros otimizados referentes à extração 
de características da imagem. Para isso, é necessário reduzir o tempo de extração 
de características da imagem, possivelmente, através de estratégias de alto 
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desempenho em hardware em ambiente GPU ou FPGA. A intenção é alcançar 
resultados superiores aos já obtidos visto que os experimentos demonstraram que a 
precisão da Decomposição baseada em Aproximações Morfológicas está 
sensivelmente ligada à definição dos parâmetros quanto à extração de 
características da imagem. 

Outra forma de reduzir o tempo de extração de características é identificar 
quais momentos de Zernike são relevantes e impactam a precisão da classificação 
entre casos normais, benignos e malignos. O objetivo é reduzir a quantidade de 
dados e consequentemente reduzir a dimensionalidade da aplicação. Experimentos 
iniciais foram realizados utilizando o algoritmo FS (Feature Selection - Seleção de 
Características) (FERRI, et al., 2000). Os resultados foram satisfatórios quando 
empregada uma abordagem de tratamento da base de dados que consiste em criar 
casos artificiais e, portanto as quantidades de amostras de cada classe se tornam 
iguais. O algoritmo FS aponta, como impactante, 5 ou 6 momentos de Zernike 
durante as iterações. Quanto à acurácia, experimentos iniciais indicam degradação 
do desempenho, em poucas iterações, e manutenção da precisão na grande maioria 
das classificações empregando as redes neurais ELM e SVM.  Apesar de parecer 
um caminho promissor, a degradação de desempenho é indefensável, em se 
tratando da área de saúde, mesmo ocorrendo em poucas ocasiões. Então, ainda se 
faz necessário um embasamento melhor na intenção de identificar e solucionar as 
situações em que a redução da dimensionalidade implica em redução do 
desempenho. Além disso, é preciso investigar o estado da arte quanto às soluções 
atuais que visam reduzir a quantidade de características e por consequência a 
dimensionalidade das aplicações. 

Ao empregar o algoritmo FS em conjuntos de dados desbalanceados, os 
resultados não foram bons. Em todas as iterações, o algoritmo FS afirma que 
nenhuma característica extraída da imagem é relevante para a classificação. Logo, 
trabalhos futuros compreendem criar um algoritmo para reduzir a dimensionalidade 
na etapa de classificação usando conjunto de dados desbalanceados. Além disso, é 
importante investigar a hipótese dos casos artificiais beneficiar a redução da 
dimensionalidade visto que quando o algoritmo FS, de maneira experimental, foi 
aplicado apenas a casos reais e com classes desbalanceadas, os resultados não 
foram bons.  

Ao reduzir o tempo de extração de características da imagem através de 
estratégias de alto desempenho em hardware e, possivelmente através da redução 
da dimensionalidade dos dados, o trabalho proposto pode explorar um espaço de 
busca maior, propor arquiteturas com mais níveis de decomposição e provavelmente 
alcançar resultados superiores. O espaço de busca compreende os parâmetros 
otimizados da extração de características da imagem. Então, haverá a possibilidade 
da metodologia proposta ser estendida às demais mamas, como densas e 
predominante densas. Ao empregar os materiais e métodos atuais, o tratamento das 
demais mamas, tanto em cenários isolados quanto abrangendo todos os tipos de 
mamas, seria inviável. O tempo computacional para a investigação da melhor 
configuração da extração de característica da imagem e validação do projeto é fora 
do razoável, poderia ser necessário anos de processamento de dados. 

As estratégias de alto desempenho em hardware tanto pode ser aplicada à 
extração de características da imagem quanto às redes neurais fuzzy-morfológicas 
(SILVA, et al., 2015) (SILVA, et al., 2015b) visto que o embasamento matemático é 
semelhante. Isoladamente as redes neurais fuzzy-morfológicas apresentaram 
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tempos de treinamento bastante baixos. Para validar uma aplicação, o aprendizado, 
no entanto, consome muito tempo uma vez que pode haver muitas iterações 
envolvendo o conjunto de dados (LIANG, et al., 2006). As iterações são referentes à 
validação cruzada, concatenações dos vetores de extração de características da 
imagem, funções de aprendizado, conjuntos de pesos iniciais referentes às ligações 
sinápticas entre os neurônios e parâmetros ajustáveis das máquinas de 
aprendizado. Além disso, quando um novo conjunto de dados é recebido, o 
treinamento em lote utiliza os dados anteriores concatenados com os novos dados e 
executa um novo treinamento, essa validação metodológica do projeto pode 
consumir uma grande quantidade de tempo (LIANG, et al., 2006). Ao empregar os 
materiais e métodos apresentados na tese, um retreinamento em lote demoraria 
dias. 

Uma solução seria o treinamento online na qual é necessário apenas o 
processamento e treinamento dos novos dados, atualizando a rede treinada 
anteriormente, sem o retreinamento dos dados anteriores. Aprendizagem online, no 
entanto, apresenta resultados inferiores em comparação ao treino em lote, em todos 
os casos estudados (LIANG, et al., 2006). Logo, degradação de desempenho não é 
viável à área da saúde. No estudo de lesões de mama, por exemplo, um falso 
negativo pode implicar em tumor que não foi detectado. Vale salientar que as 
chances de recuperação da paciente estão associadas à detecção do tumor de 
maneira precoce, através do exame de imagem. A lesão pode levar cerca de 10 
anos para se tornar palpável (INCA, 2002). Ao empregar estratégias de alto 
desempenho em hardware, as redes neurais fuzzy-morfológicas (SILVA, et al., 2015) 
poderiam apresentar tempos de treinamento baixos no sentido de validar uma 
aplicação metodologicamente mesmo em um retreinamento em lote. 
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Anexo B: Resultados Expandidos do 

Capítulo 6 

Tabela B-1 Resultados expandidos, referentes à Tabela 6-1, da rede ELM com 
kernel RBF (Radial Basis Functions - Função de  Base Radial). 

Pesos  (𝑪, 𝜸) Acerto treino (%)      Acerto  teste (%)     Tempo treino (ms) Tempo teste (ms) 

 (2−24, 2−24) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 16,27 ± 11,08 11,11 ± 9,88 

 (2−24, 2−10) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 15,77 ± 11,05 11,00 ± 9,58 

 (2−24, 20) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 15,47 ± 10,38 10,42 ± 8,87 

 (2−24, 210) 100,00 ± 0,00 69,72 ± 1,06 22,63 ± 9,45 10,63 ± 8,48 

 (2−24, 225) 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 20,49 ± 9,75 11,42 ± 8,08 

 (2−10, 2−24) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 16,13 ± 10,55 10,40 ± 8,75 

 (2−10, 2−10) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 15,25 ± 10,33 10,68 ± 9,03 

 (2−10, 20) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 15,45 ± 9,95 10,82 ± 8,68 

 (2−10, 210) 100,00 ± 0,00 69,72 ± 1,06 22,69 ± 8,92 10,28 ± 8,16 

 (2−10, 225) 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 20,31 ± 9,43 11,41 ± 8,10 

 (20, 2−24) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 15,40 ± 10,20 10,40 ± 9,11 

 (20, 2−10) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 15,20 ± 10,11 10,82 ± 8,97 

Sem pesos (20, 20) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 15,87 ± 10,31 10,37 ± 8,43 

 (20, 210) 100,00 ± 0,00 69,72 ± 1,06 22,17 ± 9,33 11,05 ± 8,50 

 (20, 225) 71,31 ± 0,10 70,82 ± 0,36 20,37 ± 9,59 10,73 ± 7,71 

 (210, 2−24) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 15,34 ± 9,66 10,10 ± 9,03 

 (210, 2−10) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 15,01 ± 9,92 10,36 ± 8,71 

 (210, 20) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 14,63 ± 9,54 10,21 ± 8,74 

 (210, 210) 100,00 ± 0,00 69,72 ± 1,06 22,26 ± 9,16 11,10 ± 8,63 

 (210, 225) 94,90 ± 0,10 82,73 ± 0,95 20,47 ± 8,99 10,90 ± 7,84 

 (225, 2−24) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 19,41 ± 10,18 13,87 ± 9,89 

 (225, 2−10) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 15,31 ± 9,64 10,73 ± 8,57 

 (225, 20) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 15,00 ± 9,63 10,30 ± 8,84 

 (225, 210) 100,00 ± 0,00 69,72 ± 1,06 21,80 ± 9,02 10,90 ± 8,30 

 (225, 225) 100,00 ± 0,00 71,53 ± 1,41 19,83 ± 8,72 10,97 ± 7,97 

 (2−24, 2−24) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 21,64 ± 12,38 10,78 ± 9,63 

 (2−24, 2−10) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 21,59 ± 12,66 11,03 ± 9,69 

 (2−24, 20) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 21,73 ± 12,17 11,42 ± 9,28 

 (2−24, 210) 100,00 ± 0,00 69,61 ± 1,06 37,29 ± 8,87 10,56 ± 8,45 

 (2−24, 225) 59,79 ± 0,15 59,53 ± 0,61 29,65 ± 10,14 11,39 ± 8,08 

 (2−10, 2−24) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 21,40 ± 11,84 10,86 ± 9,10 

 (2−10, 2−10) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 22,13 ± 11,92 10,70 ± 8,85 

 (2−10, 20) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 22,20 ± 11,94 10,73 ± 8,67 

 (2−10, 210) 100,00 ± 0,00 69,61 ± 1,06 36,73 ± 8,79 10,64 ± 8,11 

 (2−10, 225) 59,80 ± 0,15 59,54 ± 0,59 29,48 ± 9,87 11,10 ± 8,03 

 (20, 2−24) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 21,91 ± 11,29 10,67 ± 8,89 
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 (20, 2−10) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 21,82 ± 11,33 10,82 ± 8,80 

Pesos 1 (20, 20) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 21,52 ± 11,60 10,77 ± 8,73 

 (20, 210) 100,00 ± 0,00 69,61 ± 1,06 36,42 ± 8,89 10,55 ± 8,32 

 (20, 225) 64,56 ± 0,11 63,87 ± 0,67 29,84 ± 9,66 10,97 ± 7,72 

 (210, 2−24) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 21,67 ± 11,45 10,93 ± 9,17 

 (210, 2−10) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 22,38 ± 11,38 10,59 ± 8,70 

 (210, 20) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 22,45 ± 11,66 10,53 ± 8,63 

 (210, 210) 100,00 ± 0,00 69,72 ± 1,06 36,58 ± 8,92 10,33 ± 8,24 

 (210, 225) 76,45 ± 0,16 73,56 ± 0,58 30,44 ± 9,13 11,59 ± 8,00 

 (225, 2−24) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 50,58 ± 11,04 14,64 ± 10,26 

 (225, 2−10) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 21,40 ± 10,76 11,10 ± 8,70 

 (225, 20) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 22,04 ± 11,40 10,43 ± 8,55 

 (225, 210) 100,00 ± 0,00 69,72 ± 1,06 36,49 ± 8,53 10,60 ± 7,67 

 (225, 225) 100,00 ± 0,00 72,35 ± 1,35 31,74 ± 8,94 11,19 ± 7,95 

 (2−24, 2−24) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 22,48 ± 12,59 11,33 ± 9,51 

 (2−24, 2−10) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 22,43 ± 12,70 11,01 ± 9,29 

 (2−24, 20) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 21,68 ± 11,75 10,71 ± 9,00 

 (2−24, 210) 100,00 ± 0,00 69,37 ± 1,04 35,98 ± 8,97 11,79 ± 8,89 

 (2−24, 225) 19,57 ± 0,13 18,71 ± 0,49 29,80 ± 9,87 11,27 ± 8,18 

 (2−10, 2−24) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 22,00 ± 11,81 10,84 ± 9,24 

 (2−10, 2−10) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 21,57 ± 11,50 10,77 ± 9,54 

 (2−10, 20) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 21,66 ± 11,85 10,80 ± 8,77 

 (2−10, 210) 100,00 ± 0,00 69,37 ± 1,04 36,06 ± 8,89 11,58 ± 8,61 

 (2−10, 225) 19,57 ± 0,13 18,72 ± 0,50 30,05 ± 10,12 11,39 ± 8,24 

 (20, 2−24) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 21,71 ± 11,45 10,49 ± 9,23 

 (20, 2−10) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 21,31 ± 11,16 10,74 ± 8,65 

Pesos 2 (20, 20) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 21,75 ± 11,64 10,63 ± 9,07 

 (20, 210) 100,00 ± 0,00 69,37 ± 1,04 36,09 ± 8,88 10,93 ± 8,51 

 (20, 225) 21,84 ± 0,11 20,73 ± 0,57 29,58 ± 9,80 11,18 ± 8,03 

 (210, 2−24) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 21,54 ± 11,70 10,73 ± 8,75 

 (210, 2−10) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 21,22 ± 11,33 10,97 ± 9,05 

 (210, 20) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 21,07 ± 11,12 10,58 ± 8,73 

 (210, 210) 100,00 ± 0,00 69,72 ± 1,06 36,22 ± 8,29 10,74 ± 8,34 

 (210, 225) 69,38 ± 0,23 66,57 ± 0,72 30,42 ± 9,28 10,99 ± 7,82 

 (225, 2−24) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 59,77 ± 10,05 14,99 ± 10,22 

 (225, 2−10) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 21,43 ± 11,04 10,91 ± 8,46 

 (225, 20) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 21,31 ± 10,88 10,83 ± 8,83 

 (225, 210) 100,00 ± 0,00 69,72 ± 1,06 36,06 ± 8,61 11,28 ± 8,37 

 (225, 225) 100,00 ± 0,00 72,45 ± 1,24 31,06 ± 9,04 11,16 ± 8,30 

 (2−24, 2−24) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 21,55 ± 12,11 11,04 ± 9,63 

 (2−24, 2−10) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 21,28 ± 12,62 11,04 ± 9,32 

 (2−24, 20) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 21,19 ± 11,57 11,79 ± 9,17 

 (2−24, 210) 100,00 ± 0,00 69,39 ± 1,03 36,53 ± 8,86 11,05 ± 8,54 

 (2−24, 225) 16,49 ± 0,09 16,22 ± 0,23 29,43 ± 9,91 11,18 ± 8,02 

 (2−10, 2−24) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 21,35 ± 11,64 10,62 ± 9,37 
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 (2−10, 2−10) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 22,26 ± 11,85 10,72 ± 8,69 

 (2−10, 20) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 22,48 ± 12,11 10,22 ± 8,73 

 (2−10, 210) 100,00 ± 0,00 69,39 ± 1,03 35,86 ± 8,74 10,87 ± 8,26 

 (2−10, 225) 16,50 ± 0,09 16,22 ± 0,23 29,24 ± 10,02 10,84 ± 7,95 

 (20, 2−24) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 21,56 ± 10,96 11,04 ± 8,88 

 (20, 2−10) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 22,21 ± 11,58 10,14 ± 8,35 

Porcentagem (20, 20) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 21,47 ± 11,82 10,60 ± 8,88 

 (20, 210) 100,00 ± 0,00 69,39 ± 1,03 36,61 ± 9,09 10,86 ± 8,60 

 (20, 225) 19,81 ± 0,13 18,99 ± 0,46 29,55 ± 9,78 11,01 ± 8,18 

 (210, 2−24) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 21,65 ± 11,41 10,50 ± 8,81 

 (210, 2−10) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 21,68 ± 11,33 11,18 ± 8,95 

 (210, 20) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 22,38 ± 11,23 10,74 ± 9,05 

 (210, 210) 100,00 ± 0,00 69,72 ± 1,06 35,95 ± 8,67 10,96 ± 8,28 

 (210, 225) 65,01 ± 0,22 61,63 ± 0,92 30,24 ± 9,26 10,95 ± 7,91 

 (225, 2−24) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 59,90 ± 10,40 14,87 ± 10,35 

 (225, 2−10) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 21,71 ± 10,77 10,45 ± 8,50 

 (225, 20) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 21,89 ± 11,33 10,59 ± 8,56 

 (225, 210) 100,00 ± 0,00 69,72 ± 1,06 35,72 ± 9,23 11,04 ± 8,45 

 (225, 225) 100,00 ± 0,00 72,55 ± 1,29 31,24 ± 9,33 11,51 ± 8,25 

Tabela B-2 Resultados expandidos, referentes à Tabela 6-2, da rede ELM 
com kernel linear. 

Pesos  𝑪 Acerto treino (%)      Acerto  teste (%)     Tempo treino (ms) Tempo teste (ms) 

 2−24 71,68 ± 0,09 71,32 ± 0,39 11,99 ± 7,31 3,64 ± 4,38 

 2−10 97,85 ± 0,10 81,52 ± 1,25 11,23 ± 7,96 3,38 ± 4,47 

Sem pesos 20 100,00 ± 0,01 58,89 ± 2,26 11,04 ± 8,04 3,63 ± 4,99 

 210 100,00 ± 0,01 52,86 ± 2,65 10,82 ± 8,13 3,42 ± 4,98 

 225 46,70 ± 5,72 34,60 ± 3,72 23,21 ± 9,69 6,04 ± 6,40 

 2−24 64,96 ± 0,09 65,18 ± 0,33 20,40 ± 8,70 3,54 ± 4,18 

 2−10 88,64 ± 0,15 81,48 ± 0,61 21,28 ± 9,38 3,31 ± 4,33 

Pesos 1 20 99,87 ± 0,05 71,75 ± 1,55 22,62 ± 10,11 3,61 ± 4,57 

 210 100,00 ± 0,00 52,61 ± 2,37 22,83 ± 10,46 3,41 ± 4,62 

 225 99,82 ± 0,22 48,44 ± 2,18 51,52 ± 10,48 6,04 ± 6,44 

 2−24 20,78 ± 0,05 20,46 ± 0,33 21,62 ± 8,78 3,73 ± 4,45 

 2−10 85,49 ± 0,20 77,15 ± 0,85 22,67 ± 9,47 3,51 ± 4,66 

Pesos 2 20 99,33 ± 0,07 70,65 ± 1,43 22,76 ± 10,13 3,78 ± 5,10 

 210 100,00 ± 0,01 52,44 ± 2,24 22,74 ± 10,32 3,79 ± 4,86 

 225 99,98 ± 0,03 48,99 ± 2,13 65,95 ± 10,02 5,93 ± 6,60 

 2−24 19,33 ± 0,07 19,01 ± 0,35 20,88 ± 7,97 3,41 ± 4,27 

 2−10 82,32 ± 0,19 73,50 ± 1,08 22,02 ± 9,24 3,30 ± 4,53 

Porcentagem 20 98,95 ± 0,11 70,44 ± 1,39 23,17 ± 9,96 3,35 ± 4,43 

 210 100,00 ± 0,01 52,38 ± 2,19 22,81 ± 9,67 3,82 ± 5,10 

 225 99,98 ± 0,03 49,71 ± 2,06 66,74 ± 10,25 5,88 ± 6,15 
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Tabela B-3  Resultados expandidos, referentes à Tabela 6-3, da rede ELM com 
kernel polinomial. 

Pesos  (𝑪, 𝜸) Acerto treino (%)      Acerto  teste (%)     Tempo treino (ms) Tempo teste (ms) 

 (2−24, 2−24) 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 37,19 ± 12,89 6,22 ± 6,94 

 (2−24, 2−10) 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 35,56 ± 12,04 7,12 ± 7,39 

 (2−24, 20) 71,68 ± 0,09 71,32 ± 0,39 11,99 ± 8,13 3,89 ± 4,80 

 (2−24, 210) 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 40,02 ± 11,06 8,02 ± 7,97 

 (2−24, 225) 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 40,13 ± 11,71 7,77 ± 7,28 

 (2−10, 2−24) 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 36,07 ± 12,16 6,67 ± 6,96 

 (2−10, 2−10) 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 35,84 ± 12,05 6,78 ± 7,08 

 (2−10, 20) 97,85 ± 0,10 81,52 ± 1,25 12,33 ± 8,01 4,07 ± 5,03 

 (2−10, 210) 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 39,99 ± 11,43 8,04 ± 7,77 

 (2−10, 225) 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 40,16 ± 11,65 8,57 ± 7,81 

 (20, 2−24) 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 36,58 ± 12,14 7,22 ± 7,48 

 (20, 2−10) 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 35,29 ± 11,42 6,95 ± 7,23 

Sem pesos (20, 20) 100,00 ± 0,01 58,94 ± 2,28 12,51 ± 7,91 3,69 ± 4,75 

 (20, 210) 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 39,90 ± 11,59 8,08 ± 7,84 

 (20, 225) 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 40,63 ± 11,46 7,61 ± 7,61 

 (210, 2−24) 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 36,65 ± 12,97 6,68 ± 7,09 

 (210, 2−10) 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 35,04 ± 12,97 7,35 ± 7,25 

 (210, 20) 100,00 ± 0,00 52,41 ± 2,30 12,45 ± 7,79 3,73 ± 4,68 

 (210, 210) 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 40,09 ± 11,41 8,08 ± 7,68 

 (210, 225) 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 39,48 ± 11,79 8,35 ± 7,76 

 (225, 2−24) 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 36,48 ± 12,95 6,89 ± 7.49 

 (225, 2−10) 91,99 ± 0,11 83,62 ± 0,76 40,68 ± 14,08 7,26 ± 7,24 

 (225, 20) 47,98 ± 4,50 34,73 ± 3,83 24,58 ± 10,03 6,36 ± 6,86 

 (225, 210) 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 40,25 ± 11,76 8,29 ± 7,91 

 (225, 225) 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 39,53 ± 11,31 8,68 ± 8,07 

 (2−24, 2−24) 66,31 ± 0,81 67,37 ± 0,87 45,76 ± 11,81 7,18 ± 7,28 

 (2−24, 2−10) 66,31 ± 0,81 67,37 ± 0,87 45,99 ± 11.32 7,63 ± 7,61 

 (2−24, 20) 64,96 ± 0,09 65,18 ± 0,33 21,47 ± 8,67 4,04 ± 4,71 

 (2−24, 210) 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 60,83 ± 11,88 9,68 ± 8,48 

 (2−24, 225) 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 60,67 ± 11,84 9,38 ± 8,00 

 (2−10, 2−24) 66,31 ± 0,80 67,40 ± 0,89 45,90 ± 11,33 7,02 ± 7,28 

 (2−10, 2−10) 66,31 ± 0,80 67,40 ± 0,89 45,73 ± 10,75 7,20 ± 7,21 

 (2−10, 20) 88,64 ± 0,15 81,48 ± 0,61 21,88 ± 9,50 4,18 ± 5,00 

 (2−10, 210) 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 60,30 ± 11,84 9,44 ± 8,30 

 (2−10, 225) 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 60,03 ± 11,71 9,42 ± 8,11 

 (20, 2−24) 65,93 ± 0,22 66,22 ± 0,87 45,31 ± 10,96 6,80 ± 7,09 

 (20, 2−10) 65,89 ± 0,20 66,21 ± 0,85 45,93 ± 10,53 6,84 ± 6,68 

Pesos 1 (20, 20) 99,87 ± 0,05 71,75 ± 1,55 22,93 ± 9,42 4,13 ± 5,03 

 (20, 210) 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 60,56 ± 11,31 9,72 ± 7,99 

 (20, 225) 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 60,97 ± 11,46 9,17 ± 8,08 

 (210, 2−24) 65,70 ± 0,08 65,58 ± 0,45 46,42 ± 12,75 7,58 ± 7,75 

 (210, 2−10) 65,70 ± 0,08 65,58 ± 0,44 46,64 ± 12,06 6,75 ± 6,73 
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 (210, 20) 100,00 ± 0,00 52,81 ± 2,41 22,85 ± 9,80 4,10 ± 4,88 

 (210, 210) 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 60,61 ± 11,18 9,36 ± 8,04 

 (210, 225) 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 60,70 ± 11,63 9,37 ± 7,91 

 (225, 2−24) 65,71 ± 0,08 65,62 ± 0,47 46,56 ± 12,31 7,29 ± 7,38 

 (225, 2−10) 78,49 ± 0,13 76,92 ± 0,43 47,01 ± 14,41 7,23 ± 7,12 

 (225, 20) 99,83 ± 0,16 48,87 ± 2,18 52,92 ± 10,00 6,43 ± 6,61 

 (225, 210) 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 60,35 ± 12,49 9,63 ± 8,31 

 (225, 225) 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 59,98 ± 12,29 9,29 ± 7,88 

 (2−24, 2−24) 16,70 ± 0,38 16,07 ± 0,41  45,06 ± 11,33 8,05 ± 7,78 

 (2−24, 2−10) 16,70 ± 0,38 16,07 ± 0,39 45,60 ± 11,04 7,66 ± 7,46 

 (2−24, 20) 20,78 ± 0,05 20,46 ± 0,33 22,05 ± 9,10 3,97 ± 4,91 

 (2−24, 210) 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 65,19 ± 10,65 9,09 ± 8,05 

 (2−24, 225) 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 65,27 ± 10,72 8,73 ± 7,69 

 (2−10, 2−24) 16,70 ± 0,38 16,07 ± 0,40 46,05 ± 10,86 7,76 ± 7,12 

 (2−10, 2−10) 16,70 ± 0,38 16,07 ± 0,40 44,76 ± 11,65 8,02 ± 7,64 

 (2−10, 20) 85,49 ± 0,20 77,15 ± 0,85 22,91 ± 9,37 4,09 ± 5,03 

 (2−10, 210) 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 65,19 ± 11,24 9,23 ± 7,95 

 (2−10, 225) 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 65,09 ± 10,90 9,65 ± 8,21 

 (20, 2−24) 18,23 ± 0,21 17,48 ± 0,72 45,78 ± 11,33 7,72 ± 7,43 

 (20, 2−10) 18,25 ± 0,21 17,51 ± 0,73 45,80 ± 10,96 8,10 ± 8,09 

Pesos 2 (20, 20) 99,33 ± 0,07 70,65 ± 1,43 24,46 ± 9,63 4,26 ± 4,99 

 (20, 210) 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 65,54 ± 10,96 9,08 ± 8,16 

 (20, 225) 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 65,27 ± 10,76 9,16 ± 7,95 

 (210, 2−24) 21,17 ± 0,08 20,82 ± 0,33 47,02 ± 11,79 7,48 ± 7,61 

 (210, 2−10) 21,17 ± 0,07 20,82 ± 0,33 47,68 ± 11,92 7,89 ± 7,93 

 (210, 20) 100,00 ± 0,01 52,59 ± 2,18 24,15 ± 9,90 4,16 ± 5,16 

 (210, 210) 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 65,62 ± 10,53 8,98 ± 7,74 

 (210, 225) 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 65,01 ± 10,56 9,51 ± 8,05 

 (225, 2−24) 21,18 ± 0,08 20,81 ± 0,33 47,06 ± 11,70 7,87 ± 7,49 

 (225, 2−10) 69,34 ± 0,17 66,99 ± 0,75 47,56 ± 12,67 7,00 ± 6,67 

 (225, 20) 99,99 ± 0,02 49,61 ± 1,97 66,31 ± 9,85 6,43 ± 6,48 

 (225, 210) 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 64,97 ± 10,34 9,42 ± 8,17 

 (225, 225) 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 65,49 ± 10,63 9,14 ± 8,05 

 (2−24, 2−24) 15,77 ± 0,00 15,61 ± 0,00 44,65 ± 11,25 7,14 ± 7,30 

 (2−24, 2−10) 15,77 ± 0,00 15,61 ± 0,00 44,79 ± 11,00 7,60 ± 7,32 

 (2−24, 20) 19,33 ± 0,07 19,01 ± 0,35 21,61 ± 8,72 3,85 ± 4,80 

 (2−24, 210) 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 67,91 ± 10,84 9,47 ± 8,27 

 (2−24, 225) 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 68,24 ± 10,50 9,21 ± 8,14 

 (2−10, 2−24) 15,77 ± 0,00 15,61 ± 0,00 44,16 ± 10,61 7,36 ± 7,27 

 (2−10, 2−10) 15,77 ± 0,00 15,61 ± 0,00 44,72 ± 10,95 7,05 ± 6,91 

 (2−10, 20) 82,32 ± 0,19 73,50 ± 1,08 22,08 ± 8,97 4,12 ± 5,14 

 (2−10, 210) 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 68,13 ± 10,17 9,19 ± 7,98 

 (2−10, 225) 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 67,68 ± 10,70 9,63 ± 8,29 

 (20, 2−24) 15,77 ± 0,00 15,61 ± 0,00 45,23 ± 10,78 7,14 ± 7,29 

 (20, 2−10) 15,77 ± 0,00 15,61 ± 0,00 43,98 ± 10,58 7,03 ± 7,16 
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Porcentagem (20, 20) 98,95 ± 0,11 70,44 ± 1,39 22,36 ± 9,34 3,99 ± 4,95 

 (20, 210) 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 67,61 ± 10,55 9,40 ± 8,25 

 (20, 225) 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 67,98 ± 10,46 9,14 ± 7,75 

 (210, 2−24) 15,77 ± 0,00 15,61 ± 0,00 46,01 ± 12,24 7,04 ± 7,29 

 (210, 2−10) 15,77 ± 0,00 15,61 ± 0,00 45,10 ± 12,17 6,59 ± 6,68 

 (210, 20) 100,00 ± 0,01 52,56 ± 2,25 22,76 ± 9,83 4,15 ± 4,86 

 (210, 210) 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 68,09 ± 10,07 8,93 ± 7,91 

 (210, 225) 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 67,06 ± 10,21 9,79 ± 8,42 

 (225, 2−24) 15,77 ± 0,00 15,61 ± 0,00 45,71 ± 12,03 7,15 ± 7,00 

 (225, 2−10) 64,16 ± 0,19 61,44 ± 0,96 45,23 ± 13,75 8,01 ± 7,29 

 (225, 20) 99,99 ± 0,02 49,67 ± 2,24 67,42 ± 10,13 6,26 ± 6,65 

 (225, 210) 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 68,05 ± 10,14 9,09 ± 7,83 

 (225, 225) 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 68,04 ± 10,27 9,73 ± 7,99 

Tabela B-4 Resultados expandidos, referentes à Tabela 6-4, da rede ELM com 
kernel wavelets. 

Pesos  (𝑪, 𝜸) Acerto treino (%)      Acerto  teste (%)     Tempo treino (ms) Tempo teste (ms) 

 (2−24, 2−24) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 26,87 ± 10,49 10,31 ± 7,90 

 (2−24, 2−10) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 27,11 ± 10,45 9,77 ± 7,66 

 (2−24, 20) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 26,73 ± 10,42 10,35 ± 8,00 

 (2−24, 210) 100,00 ± 0,00 40,21 ± 1,19 33,63 ± 14,15 11,19 ± 9,09 

 (2−24, 225) 39,17 ± 1,08 33,30 ± 2,48 30,72 ± 11,70 11,23 ± 8,88 

 (2−10, 2−24) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 26,50 ± 10,59 10,48 ± 7,89 

 (2−10, 2−10) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 26,89 ± 10,17 10,31 ± 7,92 

 (2−10, 20) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 26,97 ± 10,41 10,59 ± 8,05 

 (2−10, 210) 100,00 ± 0,00 40,21 ± 1,19 34,01 ± 14,45 11,17 ± 9,58 

 (2−10, 225) 39,26 ± 1,06 33,27 ± 2,57 30,65 ± 12,34 10,78 ± 8,34 

 (20, 2−24) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 26,73 ± 10,61 10,24 ± 7,91 

 (20, 2−10) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 26,65 ± 10,09 10,35 ± 7,85 

Sem pesos (20, 20) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 27,00 ± 10,16 10,24 ± 7,56 

 (20, 210) 100,00 ± 0,00 40,21 ± 1,19 34,40 ± 15,28 11,08 ± 9,73 

 (20, 225) 43,22 ± 0,51 32,45 ± 1,71 30,71 ± 11,76 10,45 ± 7,90 

 (210, 2−24) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 26,53 ± 10,20 10,07 ± 7,82 

 (210, 2−10) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 26,54 ± 10,31 10,69 ± 7,92 

 (210, 20) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 26,22 ± 10,24 9,99 ± 7,64 

 (210, 210) 100,00 ± 0,00 40,21 ± 1,19 33,33 ± 14,56 10,84 ± 9,54 

 (210, 225) 91,77 ± 0,25 37,30 ± 1,28 30,49 ± 12,72 10,76 ± 8,47 

 (225, 2−24) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 29,94 ± 13,89 13,09 ± 10,16 

 (225, 2−10) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 25,81 ± 10,25 10,45 ± 7,68 

 (225, 20) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 26,22 ± 10,71 10,42 ± 7,87 

 (225, 210) 100,00 ± 0,00 40,21 ± 1,19 34,45 ± 14,63 10,82 ± 9,42 

 (225, 225) 100,00 ± 0,00 36,28 ± 1,55 30,47 ± 13,93 10,48 ± 9,17 

 (2−24, 2−24) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 33,31 ± 10,04 10,80 ± 7,71 

 (2−24, 2−10) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 33,73 ± 10,29 10,37 ± 7,64 

 (2−24, 20) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 33,51 ± 10,17 10,51 ± 7,90 
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 (2−24, 210) 100,00 ± 0,00 40,22 ± 1,20 47,05 ± 13,48 11,31 ± 9,19 

 (2−24, 225) 23,76 ± 0,46 21,83 ± 0,98 40,67 ± 12,43 10,33 ± 8,39 

 (2−10, 2−24) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 33,36 ± 10,50 10,49 ± 8,06 

 (2−10, 2−10) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 32,61 ± 10,22 11,31 ± 8,22 

 (2−10, 20) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 32,53 ± 10,13 10,80 ± 8,09 

 (2−10, 210) 100,00 ± 0,00 40,22 ± 1,20 46,44 ± 13,40 11,72 ± 10,09 

 (2−10, 225) 23,76 ± 0,46 21,83 ± 0,98 41,66 ± 11,52 10,37 ± 8,29 

 (20, 2−24) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 32,83 ± 10,37 10,52 ± 7,91 

 (20, 2−10) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 33,54 ± 10,23 10,40 ± 7,93 

Pesos 1 (20, 20) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 32,96 ± 10,30 10,66 ± 8,01 

 (20, 210) 100,00 ± 0,00 40,22 ± 1,20 46,19 ± 14,10 11,41 ± 10,25 

 (20, 225) 24,83 ± 0,39 22,52 ± 0,94 41,09 ± 11,60 10,56 ± 8,23 

 (210, 2−24) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 33,18 ± 10,56 10,03 ± 7,71 

 (210, 2−10) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 33,03 ± 9,96 10,79 ± 7,99 

 (210, 20) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 33,81 ± 10,31 10,26 ± 7,53 

 (210, 210) 100,00 ± 0,00 40,21 ± 1,19 47,33 ± 13,66 11,28 ± 9,81 

 (210, 225) 40,57 ± 0,33 29,04 ± 1,37 41,98 ± 12,67 10,71 ± 8,61 

 (225, 2−24) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 58,85 ± 12,82 13,50 ± 10,27 

 (225, 2−10) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 33,66 ± 10,47 10,04 ± 7,77 

 (225, 20) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 33,30 ± 10,33 10,24 ± 7,38 

 (225, 210) 100,00 ± 0,00 40,21 ± 1,19 46,87 ± 13,90 11,38 ± 9,63 

 (225, 225) 100,00 ± 0,00 36,28 ± 1,54 42,91 ± 13,72 10,69 ± 8,62 

 (2−24, 2−24) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 35,12 ± 10,59 9,80 ± 7,62 

 (2−24, 2−10) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 34,83 ± 10,53 10,27 ± 7,57 

 (2−24, 20) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 35,22 ± 10,77 10,33 ± 7,58 

 (2−24, 210) 100,00 ± 0,00 40,22 ± 1,20 49,69 ± 13,39 9,98 ± 8,91 

 (2−24, 225) 23,81 ± 0,42 21,87 ± 1,07 43,74 ± 12,57 10,76 ± 8,77 

 (2−10, 2−24) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 35,23 ± 10,41 10,44 ± 7,97 

 (2−10, 2−10) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 34,51 ± 10,56 10,38 ± 7,88 

 (2−10, 20) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 34,75 ± 10,57 10,14 ± 7,82 

 (2−10, 210) 100,00 ± 0,00 40,22 ± 1,20 48,98 ± 13,49 10,12 ± 8,79 

 (2−10, 225) 23,81 ± 0,42 21,88 ± 1,05 43,12 ± 12,13 10,79 ± 8,36 

 (20, 2−24) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 34,96 ± 10,62 10,10 ± 7,69 

 (20, 2−10) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 34,55 ± 9,98 9,91 ± 7,58 

Pesos 2 (20, 20) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 34,98 ± 10,49 10,43 ± 7,71 

 (20, 210) 100,00 ± 0,00 40,22 ± 1,20 48,79 ± 14,32 9,97 ± 9,31 

 (20, 225) 24,97 ± 0,32 22,83 ± 1,02 42,87 ± 11,69 10,30 ± 8,38 

 (210, 2−24) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 34,79 ± 10,51 10,51 ± 7,75 

 (210, 2−10) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 34,57 ± 10,56 9,88 ± 8,00 

 (210, 20) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 34,40 ± 10,78 10,17 ± 7,59 

 (210, 210) 100,00 ± 0,00 40,21 ± 1,19 48,99 ± 13,69 9,54 ± 8,96 

 (210, 225) 37,99 ± 0,42 28,08 ± 1,12 43,99 ± 12,47 10,10 ± 8,33 

 (225, 2−24) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 69,34 ± 10,25 14,04 ± 10,29 

 (225, 2−10) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 35,15 ± 10,23 10,20 ± 7,87 

 (225, 20) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 34,93 ± 10,70 10,20 ± 7,35 
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 (225, 210) 100,00 ± 0,00 40,21 ± 1,19 47,64 ± 13,75 10,91 ± 9,46 

 (225, 225) 100,00 ± 0,00 36,28 ± 1,59 45,11 ± 13,40 10,40 ± 9,22 

 (2−24, 2−24) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 35,20 ± 10,42 10,86 ± 8,19 

 (2−24, 2−10) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 35,15 ± 10,15 9,88 ± 7,66 

 (2−24, 20) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 34,41 ± 10,18 10,00 ± 7,57 

 (2−24, 210) 100,00 ± 0,00 40,18 ± 1,22 50,55 ± 13,08 10,27 ± 8,85 

 (2−24, 225) 23,91 ± 0,41 22,03 ± 0,98 42,45 ± 12,14 10,61 ± 8,69 

 (2−10, 2−24) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 34,02 ± 10,73 10,13 ± 8,11 

 (2−10, 2−10) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 34,78 ± 10,66 10,09 ± 7,72 

 (2−10, 20) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 34,53 ± 10,42 9,82 ± 7,92 

 (2−10, 210) 100,00 ± 0,00 40,18 ± 1,22 50,78 ± 12,93 9,05 ± 8,47 

 (2−10, 225) 23,91 ± 0,41 22,02 ± 0,97 41,81 ± 12,12 10,39 ± 8,76 

 (20, 2−24) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 34,58 ± 10,55 9,97 ± 7,43 

 (20, 2−10) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 34,82 ± 9,92 10,11 ± 7,87 

Porcentagem (20, 20) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 33,88 ± 10,17 10,38 ± 8,11 

 (20, 210) 100,00 ± 0,00 40,18 ± 1,22 50,35 ± 13,25 9,66 ± 8,70 

 (20, 225) 24,99 ± 0,31 22,90 ± 1,14 42,04 ± 11,51 10,64 ± 8,79 

 (210, 2−24) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 34,13 ± 10,07 10,24 ± 7,59 

 (210, 2−10) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 34,63 ± 10,25 9,88 ± 7,49 

 (210, 20) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 34,84 ± 10,32 9,81 ± 7,69 

 (210, 210) 100,00 ± 0,00 40,21 ± 1,19 50,22 ± 13,32 10,21 ± 9,40 

 (210, 225) 37,13 ± 0,36 28,00 ± 1,21 42,81 ± 12,46 10,19 ± 8,66 

 (225, 2−24) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 70,23 ± 10,50 14,16 ± 10,95 

 (225, 2−10) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 33,93 ± 10,53 9,93 ± 7,70 

 (225, 20) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 34,55 ± 10,60 9,15 ± 7,22 

 (225, 210) 100,00 ± 0,00 40,21 ± 1,19 49,30 ± 12,88 9,67 ± 8,80 

 (225, 225) 100,00 ± 0,00 36,46 ± 1,71 43,60 ± 14,01 10,53 ± 9,21 

Tabela B-5 Resultados expandidos, referentes à Tabela 6-5, da rede ELM com 
kernel sigmoidal. 

Pesos  Neurônios  𝑪  Acerto treino (%)   Acerto  teste (%)   Tempo treino (ms) Tempo teste (ms) 

  2−24 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 2,30 ± 3,72 1,56 ± 2,93 

  2−10 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 2,18 ± 3,50 1,70 ± 3,12 

 10 20 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 2,33 ± 3,74 1,49 ± 2,94 

  210 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 2,31 ± 3,69 1,38 ± 2,84 

  225 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 2,46 ± 3,83 1,48 ± 3,03 

  2−24 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 14,75 ± 10,97 2,08 ± 3,66 

  2−10 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 13,81 ± 11,55 1,89 ± 3,60 

Sem pesos 100 20 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 14,53 ± 10,69 2,09 ± 3,70 

  210 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 13,91 ± 11,42 2,05 ± 3,74 

  225 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 14,37 ± 11,23 2,05 ± 3,70 

  2−24 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 46,09 ± 10,58 2,85 ± 4,38 

  2−10 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 44,62 ± 10,46 2,99 ± 4,25 

 200 20 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 45,20 ± 10,16 2,67 ± 4,16 

  210 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 45,04 ± 10,93 2,77 ± 4,09 
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  225 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 45,16 ± 10,26 2,57 ± 4,04 

  2−24 21,20 ± 0,00 17,11 ± 0,00 9,65 ± 6,21 1,05 ± 2,51 

  2−10 41,30 ± 0,00 44,24 ± 0,38 9,60 ± 6,03 1,02 ± 2,45 

 10 20 38,55 ± 7,42 40,59 ± 8,18 9,38 ± 6,07 1,10 ± 2,59 

  210 59,27 ± 5,97 58,95 ± 6,58 10,59 ± 6,24 1,05 ± 2,51 

  225 17,75 ± 0,43 17,57 ± 0,44 10,32 ± 6,40 0,93 ± 2,32 

  2−24 21,16 ± 0,89 21,75 ± 0,98 16,00 ± 11,49 2,01 ± 3,68 

  2−10 64,66 ± 2,32 60,49 ± 2,13 16,02 ± 11,52 1,97 ± 3,59 

Pesos 1 100 20 51,91 ± 5,80 55,13 ± 6,64 15,79 ± 11,58 1,99 ± 3,62 

  210 54,44 ± 6,16 58,06 ± 6,77 17,33 ± 12,18 2,00 ± 3,95 

  225 48,56 ± 9,88 47,12 ± 10,90 17,08 ± 12,06 2,26 ± 3,97 

  2−24 45,77 ± 5,50 44,02 ± 6,08 20.66 ± 11.17 2.97 ± 4.42 

  2−10 57,08 ± 4,09 61,01 ± 4,52 21.07 ± 11.06 2.31 ± 3.93 

 200 20 29,92 ± 9,10 31,12 ± 10,10 21.39 ± 11.14 2.40 ± 4.02 

  210 26,63 ± 7,41 27,49 ± 8,16 21.92 ± 11.77 2.63 ± 4.12 

  225 56,26 ± 4,84 60,12 ± 5,32 21.97 ± 11.20 2.75 ± 3.97 

  2−24 18,30 ± 0,00 18,18 ± 0,00 2,08 ± 3,53 0,70 ± 1,99 

  2−10 18,30 ± 0,00 18,18 ± 0,00 1,97 ± 3,39 0,71 ± 2,02 

 10 20 18,30 ± 0,00 18,18 ± 0,00 1,89 ± 3,25 0,80 ± 2,17 

  210 18,30 ± 0,00 18,18 ± 0,00 2,13 ± 3,62 0,72 ± 2,11 

  225 18,30 ± 0,00 18,18 ± 0,00 2,05 ± 3,43 0,83 ± 2,25 

  2−24 18,30 ± 0,00 18,18 ± 0,00 9,33 ± 9,02 1,77 ± 3,47 

  2−10 18,30 ± 0,00 18,18 ± 0,00 10,18 ± 9,20 1,78 ± 3,49 

Pesos 2 100 20 17,46 ± 0,00 18,18 ± 0,00 9,37 ± 8,64 1,69 ± 3,48 

  210 18,30 ± 0,00 18,18 ± 0,00 10,05 ± 9,04 1,73 ± 3,37 

  225 18,30 ± 0,00 16,18 ± 0,00 9,85 ± 9,47 1,70 ± 3,43 

  2−24 18,30 ± 0,00 18,18 ± 0,00 19,41 ± 10,91 2,35 ± 3,84 

  2−10 18,30 ± 0,00 19,61 ± 0,00 18,81 ± 10,88 2,32 ± 3,86 

 200 20 15,77 ± 0,00 15,61 ± 0,00 19,12 ± 11,02 2,26 ± 3,70 

  210 18,59 ± 0,00 18,43 ± 0,00 19,36 ± 11,24 2,55 ± 4,24 

  225 18,30 ± 0,00 18,18 ± 0,00 19,55 ± 11,29 2,48 ± 3,90 

  2−24 15,77 ± 0,00 15,61 ± 0,00 2,09 ± 3,49 0,70 ± 2,01 

  2−10 15,77 ± 0,00 15,61 ± 0,00 1,61 ± 3,09 0,60 ± 1,95 

 10 20 15,77 ± 0,00 15,61 ± 0,00 1,68 ± 3,07 0,66 ± 1,97 

  210 15,77 ± 0,00 15,61 ± 0,00 1,88 ± 3,30 0,70 ± 2,09 

  225 15,77 ± 0,00 15,61 ± 0,00 2,00 ± 3,48 0,61 ± 1,90 

  2−24 15,77 ± 0,00 15,61 ± 0,00 9,01 ± 8,26 1,28 ± 2,80 

  2−10 15,77 ± 0,00 15,61 ± 0,00 9,34 ± 8,61 1,29 ± 3,05 

Porcentagem 100 20 15,77 ± 0,00 15,61 ± 0,00 9,11 ± 8,46 1,34 ± 3,00 

  210 15,77 ± 0,00 15,61 ± 0,00 8,80 ± 8,67 1,27 ± 2,90 

  225 15,77 ± 0,00 15,61 ± 0,00 8,45 ± 8,36 1,10 ± 2,65 

  2−24 15,77 ± 0,00 15,61 ± 0,00 18,72 ± 10,83 2,17 ± 3,73 

  2−10 15,77 ± 0,00 15,61 ± 0,00 20,03 ± 10,94 2,09 ± 3,78 

 200 20 15,77 ± 0,00 15,61 ± 0,00 19,91 ± 11,02 2,15 ± 3,54 

  210 15,77 ± 0,00 15,61 ± 0,00 19,54 ± 11,16 2,05 ± 3,70 

  225 15,77 ± 0,00 15,61 ± 0,00 19,02 ± 10,79 1,84 ± 3,44 
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Tabela B-6 Resultados expandidos, referentes à Tabela 6-6, da rede ELM com 
kernel senoidal. 

Pesos  Neurônios  𝑪  Acerto treino (%)   Acerto  teste (%)   Tempo treino (ms) Tempo teste (ms) 

  2−24 45,29 ± 2,35 36,68 ± 3,55 2,79 ± 4,12 1,69 ± 3,08 

  2−10 45,29 ± 2,35 36,68 ± 3,55 2,71 ± 4,20 1,59 ± 3,05 

 10 20 45,29 ± 2,35 36,68 ± 3,55 2,50 ± 3,79 1,47 ± 2,95 

  210 45,29 ± 2,35 36,68 ± 3,55 2,74 ± 3,98 1,52 ± 2,98 

  225 45,29 ± 2,35 36,68 ± 3,55 3,02 ± 4,28 1,53 ± 2,90 

  2−24 69,11 ± 1,89 36,19 ± 3,10 26,02 ± 9,02 2,31 ± 3,82 

  2−10 69,11 ± 1,89 36,19 ± 3,10 25,38 ± 9,13 2,50 ± 4,06 

Sem pesos 100 20 69,11 ± 1,89 36,19 ± 3,10 25,52 ± 9,31 2,46 ± 4,05 

  210 69,11 ± 1,89 36,19 ± 3,10 24,72 ± 9,15 2,24 ± 3,60 

  225 69,11 ± 1,89 36,19 ± 3,10 24,44 ± 8,22 2,26 ± 3,54 

  2−24 89,20 ± 1,76 35,66 ± 2,93 78,02 ± 9,77 3,26 ± 4,76 

  2−10 89,20 ± 1,76 35,66 ± 2,93 77,52 ± 9,78 3,18 ± 4,47 

 200 20 89,20 ± 1,76 35,66 ± 2,93 77,53 ± 9,74 3,37 ± 4,70 

  210 89,20 ± 1,76 35,66 ± 2,93 78,21 ± 9,79 3,18 ± 4,50 

  225 89,20 ± 1,76 35,66 ± 2,93 77,85 ± 9,42 3,35 ± 4,72 

  2−24 38,92 ± 3,31 31,59 ± 3,80 9,91 ± 6,22 1,09 ± 2,60 

  2−10 38,92 ± 3,31 31,59 ± 3,80 9,93 ± 6,29 1,09 ± 2,48 

 10 20 39,02 ± 3,24 31,51 ± 3,77 10,05 ± 6,29 0,98 ± 2,43 

  210 39,06 ± 3,24 31,49 ± 3,76 10,47 ± 6,07 1,03 ± 2,43 

  225 39,06 ± 3,24 31,49 ± 3,76 10,29 ± 6,22 1,10 ± 2,53 

  2−24 54,08 ± 2,21 30,86 ± 2,77 16,65 ± 8,54 2,13 ± 3,69 

  2−10 54,10 ± 2,21 30,86 ± 2,77 16,63 ± 8,61 2,39 ± 3,93 

Pesos 1 100 20 60,13 ± 2,16 31,76 ± 3,24 16,38 ± 8,68 2,42 ± 3,91 

  210 63,70 ± 2,14 32,43 ± 3,38 19,31 ± 8,92 2,40 ± 3,73 

  225 63,71 ± 2,14 32,44 ± 3,38 19,13 ± 8,20 2,25 ± 3,69 

  2−24 61,64 ± 1,65 30,35 ± 3,20 25,93 ± 9,98 3,47 ± 4,88 

  2−10 61,68 ± 1,65 30,35 ± 3,20 25,88 ± 10,35 3,41 ± 4,85 

 200 20 73,62 ± 1,91 31,90 ± 2,98 25,95 ± 10,30 3,55 ± 5,03 

  210 82,70 ± 1,76 33,73 ± 2,93 27,73 ± 10,29 3,39 ± 4,73 

  225 82,72 ± 1,76 33,74 ± 2,93 28,39 ± 9,92 3,11 ± 4,62 

  2−24 37,40 ± 3,26 30,73 ± 3,66 2,35 ± 3,83 0,84 ± 2,21 

  2−10 37,40 ± 3,26 30,73 ± 3,66 2,29 ± 3,93 0,75 ± 2,15 

 10 20 37,50 ± 3,18 30,72 ± 3,59 2,38 ± 3,89 0,71 ± 2,17 

  210 37,56 ± 3,17 30,69 ± 3,57 2,17 ± 3,72 0,95 ± 2,43 

  225 37,56 ± 3,17 30,69 ± 3,57 2,09 ± 3,60 0,86 ± 2,30 

  2−24 50,29 ± 2,02 29,97 ± 2,54 11,67 ± 7,68 1,68 ± 3,17 

  2−10 50,31 ± 2,02 29,97 ± 2,54 12,00 ± 7,51 1,61 ± 3,26 

Pesos 2 100 20 56,01 ± 2,14 30,55 ± 3,04 11,97 ± 7,65 1,60 ± 3,40 

  210 60,55 ± 2,29 31,47 ± 3,37 11,70 ± 7,21 1,75 ± 3,21 

  225 60,56 ± 2,29 31,47 ± 3,37 11,65 ± 7,30 1,84 ± 3,42 

  2−24 56,18 ± 1,70 29,56 ± 2,93 22,67 ± 9,75 2,91 ± 4,40 

  2−10 56,21 ± 1,70 29,56 ± 2,93 23,52 ± 10,02 2,77 ± 4,46 

 200 20 67,18 ± 1,88 30,75 ± 2,78 22,63 ± 10,29 2,80 ± 4,52 
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  210 79,50 ± 1,73 33,18 ± 2,99 23,06 ± 10,11 2,71 ± 4,35 

  225 79,53 ± 1,73 33,19 ± 2,99 21,89 ± 10,10 3,34 ± 4,70 

  2−24 36,94 ± 3,21 30,58 ± 3,59 2,07 ± 3,48 0,69 ± 2,08 

  2−10 36,94 ± 3,21 30,58 ± 3,59 2,24 ± 3,76 0,85 ± 2,27 

 10 20 37,06 ± 3,12 30,55 ± 3,49 2,24 ± 3,72 0,59 ± 1,92 

  210 37,13 ± 3,12 30,51 ± 3,47 2,00 ± 3,55 0,69 ± 2,03 

  225 37,13 ± 3,12 30,51 ± 3,47 2,40 ± 3,86 0,79 ± 2,24 

  2−24 49,08 ± 1,95 29,74 ± 2,46 11,84 ± 7,86 1,92 ± 3,42 

  2−10 49,09 ± 1,95 29,74 ± 2,45 11,15 ± 7,64 1,69 ± 3,24 

Porcentagem 100 20 54,52 ± 2,12 30,23 ± 2,94 11,19 ± 7,37 1,82 ± 3,29 

  210 59,30 ± 2,32 31,14 ± 3,35 11,47 ± 7,33 1,91 ± 3,54 

  225 59,32 ± 2,32 31,13 ± 3,35 12,13 ± 7,09 1,92 ± 3,52 

  2−24 54,46 ± 1,65 29,39 ± 2,88 23,42 ± 9,97 2,98 ± 4,56 

  2−10 54,49 ± 1,65 29,39 ± 2,88 23,65 ± 9,90 2,56 ± 4,12 

 200 20 64,62 ± 1,81 30,39 ± 2,71 23,91 ± 10,38 3,09 ± 4,52 

  210 78,33 ± 1,73 32,98 ± 2,96 23,63 ± 10,24 2,78 ± 4,40 

  225 78,38 ± 1,72 33,00 ± 2,95 24,42 ± 10,49 3,11 ± 4,64 

Tabela B-7 Resultados expandidos, referentes à Tabela 6-7, da rede ELM com 
kernel hard limite. 

Pesos  Neurônios  𝑪  Acerto treino (%)   Acerto  teste (%)   Tempo treino (ms) Tempo teste (ms) 

  2−24 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 2,47 ± 3,61 1,80 ± 3,19 

  2−10 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 2,54 ± 3,74 1,70 ± 3,10 

 10 20 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 2,43 ± 3,61 1,56 ± 2,93 

  210 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 2,32 ± 3,50 1,61 ± 3,02 

  225 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 2,42 ± 3,71 1,64 ± 3,18 

  2−24 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 16,09 ± 9,65 2,28 ± 3,64 

  2−10 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 15,70 ± 9,89 2,15 ± 3,62 

Sem pesos 100 20 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 15,32 ± 9,60 2,02 ± 3,45 

  210 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 15,74 ± 9,83 2,16 ± 3,74 

  225 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 15,37 ± 9,80 1,95 ± 3,49 

  2−24 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 46,52 ± 10,19 2,67 ± 4,06 

  2−10 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 46,14 ± 9,93 2,65 ± 4,19 

 200 20 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 46,52 ± 10,34 2,87 ± 4,17 

  210 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 46,17 ± 10,50 2,81 ± 4,11 

  225 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 46,07 ± 10,51 3,07 ± 4,56 

  2−24 21,20 ± 0,00 17,11 ± 0,00 10,57 ± 5,89 1,38 ± 2,80 

  2−10 41,30 ± 0,00 44,24 ± 0,38 10,06 ± 5,98 1,26 ± 2,68 

 10 20 38,55 ± 7,42 40,59 ± 8,18 9,18 ± 5,80 1,31 ± 2,73 

  210 59,27 ± 5,97 58,95 ± 6,58 10,38 ± 6,10 1,34 ± 2,80 

  225 17,75 ± 0,43 17,57 ± 0,44 10,38 ± 6,06 1,29 ± 2,63 

  2−24 21,16 ± 0,89 21,75 ± 0,98 17,08 ± 9,26 1,70 ± 3,28 

  2−10 64,66 ± 2,32 60,49 ± 2,13 16,18 ± 9,82 1,84 ± 3,37 

Pesos 1 100 20 51,91 ± 5,80 55,13 ± 6,64 16,06 ± 10,37 1,97 ± 3,42 

  210 54,44 ± 6,16 58,06 ± 6,77 16,56 ± 9,81 1,93 ± 3,58 

  225 48,56 ± 9,88 47,12 ± 10,90 16,43 ± 10,31 2,02 ± 3,45 
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  2−24 45,77 ± 5,50 44,02 ± 6,08 20,25 ± 11,04 2,42 ± 3,80 

  2−10 57,08 ± 4,09 61,01 ± 4,52 20,75 ± 10,71 2,55 ± 4,09 

 200 20 29,92 ± 9,10 31,12 ± 10,10 20,15 ± 11,15 2,63 ± 4,11 

  210 26,63 ± 7,41 27,49 ± 8,16 21,91 ± 11,24 2,68 ± 3,96 

  225 56,26 ± 4,84 60,12 ± 5,32 21,05 ± 11,31 2,59 ± 4,03 

  2−24 18,30 ± 0,00 18,18 ± 0,00 2,11 ± 3,38 0,94 ± 2,34 

  2−10 18,30 ± 0,00 18,18 ± 0,00 1,94 ± 3,30 0,90 ± 2,39 

 10 20 18,30 ± 0,00 18,18 ± 0,00 2,01 ± 3,36 0,92 ± 2,31 

  210 18,30 ± 0,00 18,18 ± 0,00 2,23 ± 3,50 0,96 ± 2,41 

  225 18,30 ± 0,00 18,18 ± 0,00 2,17 ± 3,45 0,82 ± 2,26 

  2−24 18,30 ± 0,00 18,18 ± 0,00 9,25 ± 7,56 1,71 ± 3,27 

  2−10 18,30 ± 0,00 18,18 ± 0,00 9,42 ± 7,66 1,67 ± 3,12 

Pesos 2 100 20 17,46 ± 0,00 18,18 ± 0,00 8,95 ± 7,96 1,82 ± 3,37 

  210 18,30 ± 0,00 18,18 ± 0,00 9,19 ± 7,97 1,69 ± 3,10 

  225 18,30 ± 0,00 16,18 ± 0,00 9,29 ± 7,80 1,85 ± 3,43 

  2−24 18,30 ± 0,00 18,18 ± 0,00 19,73 ± 11,16 2,47 ± 3,90 

  2−10 18,30 ± 0,00 19,61 ± 0,00 19,25 ± 10,73 2,64 ± 4,00 

 200 20 15,77 ± 0,00 15,61 ± 0,00 19,85 ± 11,04 2,47 ± 3,93 

  210 18,59 ± 0,00 18,43 ± 0,00 19,25 ± 10,86 2,42 ± 3,86 

  225 18,30 ± 0,00 18,18 ± 0,00 19,85 ± 11,38 2,59 ± 3,96 

  2−24 15,77 ± 0,00 15,61 ± 0,00 2,05 ± 3,45 0,87 ± 2,28 

  2−10 15,77 ± 0,00 15,61 ± 0,00 1,74 ± 3,20 0,90 ± 2,35 

 10 20 15,77 ± 0,00 15,61 ± 0,00 1,97 ± 3,25 0,76 ± 2,09 

  210 15,77 ± 0,00 15,61 ± 0,00 1,92 ± 3,24 0,83 ± 2,30 

  225 15,77 ± 0,00 15,61 ± 0,00 1,90 ± 3,20 0,80 ± 2,26 

  2−24 15,77 ± 0,00 15,61 ± 0,00 8,80 ± 6,97 1,62 ± 3,05 

  2−10 15,77 ± 0,00 15,61 ± 0,00 9,48 ± 7,43 1,63 ± 3,12 

Porcentagem 100 20 15,77 ± 0,00 15,61 ± 0,00 9,68 ± 7,79 1,65 ± 3,22 

  210 15,77 ± 0,00 15,61 ± 0,00 9,77 ± 8,00 1,65 ± 3,19 

  225 15,77 ± 0,00 15,61 ± 0,00 10,40 ± 8,10 1,85 ± 3,50 

  2−24 15,77 ± 0,00 15,61 ± 0,00 19,35 ± 10,53 2,02 ± 3,52 

  2−10 15,77 ± 0,00 15,61 ± 0,00 18,94 ± 10,80 2,19 ± 3,73 

 200 20 15,77 ± 0,00 15,61 ± 0,00 19,27 ± 11,35 2,04 ± 3,76 

  210 15,77 ± 0,00 15,61 ± 0,00 19,33 ± 11,26 2,10 ± 3,64 

  225 15,77 ± 0,00 15,61 ± 0,00 19,19 ± 11,18 2,07 ± 3,59 

 

Tabela B-8 Resultados expandidos, referentes à Tabela 6-8, da rede ELM com 
kernel função de base triangular. 

Pesos  Neurônios  𝑪  Acerto treino (%)   Acerto  teste (%)   Tempo treino (ms) Tempo teste (ms) 

  2−24 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 1,78 ± 3,15 1,60 ± 2,97 

  2−10 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 2,15 ± 3,39 1,40 ± 2,95 

 10 20 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 1,86 ± 3,15 1,30 ± 2,70 

  210 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 1,97 ± 3,17 1,48 ± 2,89 

  225 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 1,83 ± 3,13 1,47 ± 2,86 

  2−24 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 10,13 ± 7,01 1,83 ± 3,25 

  2−10 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 9,84 ± 6,85 1,83 ± 3,24 



 

 

185 

Sem pesos 100 20 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 10,22 ± 7,22 1,89 ± 3,45 

  210 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 10,24 ± 7,20 1,75 ± 3,30 

  225 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 9,51 ± 7,04 1,83 ± 3,32 

  2−24 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 33,39 ± 8,49 2,68 ± 4,02 

  2−10 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 32,31 ± 9,10 2,68 ± 3,95 

 200 20 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 33,12 ± 8,64 2,72 ± 4,06 

  210 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 33,38 ± 8,84 2,52 ± 3,91 

  225 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 32,47 ± 8,91 2,72 ± 4,15 

  2−24 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 3,50 ± 4,18 1,15 ± 2,56 

  2−10 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 3,33 ± 4,14 1,12 ± 2,50 

 10 20 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 3,51 ± 4,27 1,26 ± 2,74 

  210 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 3,16 ± 3,88 1,10 ± 2,51 

  225 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 3,23 ± 4,17 1,09 ± 2,53 

  2−24 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 9,48 ± 7,00 1,83 ± 3,35 

  2−10 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 9,18 ± 6,96 1,95 ± 3,35 

Pesos 1 100 20 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 9,31 ± 6,76 1,97 ± 3,39 

  210 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 9,57 ± 6,97 1,90 ± 3,39 

  225 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 9,06 ± 7,12 1,90 ± 3,45 

  2−24 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 17,95 ± 9,01 2,06 ± 3,64 

  2−10 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 18,48 ± 10,22 2,50 ± 4,04 

 200 20 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 17,92 ± 9,41 2,34 ± 3,92 

  210 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 17,66 ± 9,27 2,64 ± 3,90 

  225 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 18,25 ± 9,62 2,59 ± 3,99 

  2−24 65.64 ± 0.00 65,96 ± 0,00 2,18 ± 3,57 0,90 ± 2,31 

  2−10 65.64 ± 0.00 65,96 ± 0,00 2,14 ± 3,39 1,00 ± 2,39 

 10 20 65.64 ± 0.00 65,96 ± 0,00 1,83 ± 3,22 0,85 ± 2,31 

  210 65.64 ± 0.00 65,96 ± 0,00 1,77 ± 3,11 0,88 ± 2,25 

  225 65.64 ± 0.00 65,96 ± 0,00 2,11 ± 3,30 1,00 ± 2,42 

  2−24 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 9,89 ± 7,21 1,80 ± 3,26 

  2−10 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 9,78 ± 6,90 1,72 ± 3,28 

Pesos 2 100 20 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 9,64 ± 6,99 1,80 ± 3,26 

  210 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 9,71 ± 6,97 1,68 ± 3,11 

  225 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 10,08 ± 7,05 1,51 ± 2,96 

  2−24 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 16,53 ± 8,46 2,19 ± 3,83 

  2−10 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 15,94 ± 8,12 2,14 ± 3,40 

 200 20 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 15,84 ± 8,49 2,42 ± 3,72 

  210 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 16,25 ± 8,43 2,24 ± 3,57 

  225 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 15,56 ± 8,32 2,55 ± 3,94 

  2−24 65.64 ± 0.00 65,96 ± 0,00 1,93 ± 3,34 0,93 ± 2,30 

  2−10 65.64 ± 0.00 65,96 ± 0,00 1,84 ± 3,11 0,85 ± 2,20 

 10 20 65.64 ± 0.00 65,96 ± 0,00 2,04 ± 3,39 0,70 ± 2,03 

  210 65.64 ± 0.00 65,96 ± 0,00 1,92 ± 3,31 0,81 ± 2,24 

  225 65.64 ± 0.00 65,96 ± 0,00 1,68 ± 3,07 0,93 ± 2,31 

  2−24 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 9,55 ± 6,82 1,85 ± 3,28 

  2−10 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 10,04 ± 7,05 1,84 ± 3,36 

Porcentagem 100 20 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 9,92 ± 6,75 1,63 ± 3,16 

  210 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 9,76 ± 6,87 1,63 ± 3,14 
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  225 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 10,38 ± 6,93 1,84 ± 3,28 

  2−24 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 16,74 ± 8,82 2,33 ± 3,75 

  2−10 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 16,64 ± 8,58 2,19 ± 3,54 

 200 20 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 17,38 ± 8,70 2,19 ± 3,51 

  210 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 16,90 ± 8,86 2,48 ± 4,00 

  225 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 16,59 ± 8,44 2,30 ± 3,72 

 

Tabela B-9 Resultados expandidos, referentes à Tabela 6-9 da rede ELM com 
kernel fuzzy-dilatação. 

Pesos  Neurônios  𝑪  Acerto treino (%)   Acerto  teste (%)   Tempo treino (ms) Tempo teste (ms) 

  2−24 79,60 ± 1,56 80,08 ± 1,78 5,79 ± 6,58 1,72 ± 3,24 

  2−10 79,60 ± 1,56 80,08 ± 1,78 5,77 ± 6,41 1,51 ± 3,18 

 10 20 79,60 ± 1,56 80,08 ± 1,78 5,02 ± 5,77 1,33 ± 2,98 

  210 79,60 ± 1,56 80,08 ± 1,78 5,62 ± 6,55 1,65 ± 3,11 

  225 79,60 ± 1,56 80,08 ± 1,78 5,83 ± 7,20 1,62 ± 3,35 

  2−24 95,52 ± 0,53 84,65 ± 1,49 30,41 ± 10,63 3,30 ± 4,38 

  2−10 95,52 ± 0,53 84,65 ± 1,49 29,39 ± 11,06 3,36 ± 4,42 

Sem pesos 100 20 95,52 ± 0,53 84,65 ± 1,49 29,49 ± 10,96 3,49 ± 4,60 

  210 95,52 ± 0,53 84,65 ± 1,49 31,58 ± 13,43 3,85 ± 4,91 

  225 95,52 ± 0,53 84,65 ± 1,49 31,54 ± 12,75 3,47 ± 4,64 

  2−24 100,00 ± 0,00 74,64 ± 2,02 83,49 ± 9,44 4,71 ± 5,12 

  2−10 100,00 ± 0,00 74,64 ± 2,02 83,85 ± 9,01 4,80 ± 5,41 

 200 20 100,00 ± 0,00 74,64 ± 2,02 83,62 ± 9,41 4,55 ± 4,98 

  210 100,00 ± 0,00 74,64 ± 2,02 83,47 ± 9,95 4,76 ± 5,34 

  225 100,00 ± 0,00 74,64 ± 2,02 83,69 ± 9,99 4,62 ± 5,41 

  2−24 67,59 ± 1,63 67,82 ± 1,69 13,08 ± 9,02 1,46 ± 2,95 

  2−10 73,20 ± 2,22 71,12 ± 2,53 13,10 ± 8,60 1,36 ± 2,85 

 10 20 73,04 ± 2,34 70,45 ± 2,69 12,76 ± 8,22 0,95 ± 2,38 

  210 73,04 ± 2,34 70,45 ± 2,69 13,64 ± 8,89 1,32 ± 2,85 

  225 34,11 ± 6,73 34,10 ± 6,92 17,68 ± 12,82 2,60 ± 4,77 

  2−24 65,99 ± 0,25 66,06 ± 0,40 26,77 ± 10,51 2,90 ± 4,34 

  2−10 88,92 ± 0,71 78,91 ± 1,34 27,44 ± 11,34 2,78 ± 3,91 

Pesos 1 100 20 93,71 ± 0,60 73,92 ± 1,96 28,16 ± 10,74 2,71 ± 4,04 

  210 93,68 ± 0,59 73,75 ± 1,97 29,41 ± 12,97 4,36 ± 5,99 

  225 35,60 ± 5,05 34,86 ± 5,28 29,86 ± 12,93 4,44 ± 5,98 

  2−24 66,27 ± 0,19 66,26 ± 0,45 41,86 ± 8,86 5,43 ± 5,62 

  2−10 93,06 ± 0,53 80,15 ± 1,12 42,08 ± 9,29 5,96 ± 6,10 

 200 20 99,08 ± 0,24 69,59 ± 2,04 42,73 ± 8,65 5,42 ± 5,63 

  210 99,13 ± 0,19 65,41 ± 2,30 45,39 ± 9,02 7,70 ± 7,10 

  225 37,20 ± 3,95 34,52 ± 3,97 45,56 ± 9,19 8,01 ± 7,75 

  2−24 20,88 ± 0,72 20,69 ± 0,77 5,18 ± 6,17 1,24 ± 2,79 

  2−10 65,37 ± 3,77 62,82 ± 3,98 5,26 ± 6,38 1,08 ± 2,59 

 10 20 65,94 ± 3,94 62,95 ± 4,14 6,44 ± 6,56 1,81 ± 3,36 

  210 65,94 ± 3,95 62,95 ± 4,14 5,44 ± 6,48 1,14 ± 2,72 

  225 65,94 ± 3,95 62,95 ± 4,14 7,79 ± 9,02 2,41 ± 4,47 



 

 

187 

  2−24 26,65 ± 1,75 26,65 ± 1,75 19,28 ± 9,66 2,93 ± 4,37 

  2−10 85,47 ± 1,10 74,40 ± 1,66 18,85 ± 9,78 3,02 ± 4,29 

Pesos 2 100 20 90,61 ± 0,85 69,99 ± 2,23 18,91 ± 9,92 2,97 ± 4,25 

  210 90,54 ± 0,85 69,79 ± 2,22 27,34 ± 15,09 4,72 ± 6,15 

  225 90,54 ± 0,85 69,79 ± 2,22 27,53 ± 14,21 4,31 ± 5,80 

  2−24 35,96 ± 1,12 35,27 ± 1,34 38,52 ± 8,92 4,50 ± 5,20 

  2−10 90,87 ± 0,71 76,24 ± 1,26 38,60 ± 8,67 4,54 ± 5,07 

 200 20 97,97 ± 0,32 67,82 ± 2,13 38,53 ± 9,23 4,49 ± 5,09 

  210 98,12 ± 0,28 63,20 ± 2,44 52,13 ± 11,47 6,07 ± 6,26 

  225 98,12 ± 0,28 63,18 ± 2,45 51,06 ± 11,22 6,00 ± 6,62 

  2−24 19,88 ± 0,48 19,40 ± 0,87 5,19 ± 6,57 1,09 ± 2,67 

  2−10 60,01 ± 4,79 57,42 ± 5,03 5,03 ± 5,84 1,17 ± 2,69 

 10 20 61,60 ± 4,77 58,44 ± 5,00 7,12 ± 6,99 1,73 ± 3,12 

  210 61,60 ± 4,77 58,44 ± 5,00 5,28 ± 6,24 1,12 ± 2,57 

  225 61,60 ± 4,77 58,44 ± 5,00 7,49 ± 8,16 2,59 ± 4,87 

  2−24 21,29 ± 0,25 20,98 ± 0,33 20,75 ± 9,64 3,26 ± 4,39 

  2−10 83,23 ± 1,23 71,98 ± 1,71 21,42 ± 9,56 3,20 ± 4,50 

Porcentagem 100 20 88,91 ± 0,96 68,22 ± 2,33 21,28 ± 9,81 3,06 ± 4,18 

  210 88,83 ± 0,96 67,98 ± 2,32 28,01 ± 15,25 3,99 ± 5,31 

  225 88,83 ± 0,96 67,98 ± 2,33 28,16 ± 14,49 4,50 ± 5,83 

  2−24 23,92 ± 0,73 23,02 ± 0,90 37,14 ± 9,26 4,41 ± 4,88 

  2−10 89,01 ± 0,75 74,12 ± 1,32 36,78 ± 8,94 4,48 ± 5,02 

 200 20 97,30 ± 0,35 67,13 ± 2,16 36,31 ± 9,25 499 ± 5,43 

  210 97,59 ± 0,32 62,33 ± 2,53 43,33 ± 10,06 5,37 ± 5,53 

  225 97,58 ± 0,32 62,31 ± 2,54 44,15 ± 10,12 5,16 ± 5,61 

 

Tabela B-10 Resultados expandidos, referentes à Tabela 6-10 da rede ELM 
com kernel fuzzy-erosão. 

Pesos  Neurônios  𝑪  Acerto treino (%)   Acerto  teste (%)   Tempo treino (ms) Tempo teste (ms) 

  2−24 79,59 ± 1,54 80,10 ± 1,76 6,13 ± 6,58 1,78 ± 3,29 

  2−10 79,59 ± 1,54 80,10 ± 1,76 5,77 ± 6,32 1,66 ± 3,26 

 10 20 79,59 ± 1,54 80,10 ± 1,76 5,71 ± 6,42 1,41 ± 2,92 

  210 79,59 ± 1,54 80,10 ± 1,76 6,18 ± 6,16 1,73 ± 3,32 

  225 79,59 ± 1,54 80,10 ± 1,76 6,66 ± 7,73 1,77 ± 3,49 

  2−24 95,52 ± 0,53 84,62 ± 1,49 36,04 ± 12,61 3,73 ± 4,94 

  2−10 95,52 ± 0,53 84,62 ± 1,49 34,79 ± 12,29 3,59 ± 4,86 

Sem pesos 100 20 95,52 ± 0,53 84,62 ± 1,49 36,19 ± 12,14 3,52 ± 4,94 

  210 95,52 ± 0,53 84,62 ± 1,49 36,01 ± 8,36 3,52 ± 4,58 

  225 95,52 ± 0,53 84,62 ± 1,49 35,66 ± 8,76 3,52 ± 4,55 

  2−24 100,00 ± 0,00 74,68 ± 2,05 92,73 ± 12,44 5,58 ± 5,83 

  2−10 100,00 ± 0,00 74,68 ± 2,05 92,11 ± 11,97 6,04 ± 6,02 

 200 20 100,00 ± 0,00 74,68 ± 2,05 91,48 ± 11,34 6,16 ± 6,00 

  210 100,00 ± 0,00 74,68 ± 2,05 91,75 ± 10,01 5,59 ± 5,58 

  225 100,00 ± 0,00 74,68 ± 2,05 92,45 ± 10,07 5,75 ± 5,65 
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  2−24 67,64 ± 1,69 67,86 ± 1,75 13,33 ± 8,36 1,55 ± 3,21 

  2−10 73,16 ± 2,14 71,08 ± 2,45 13,59 ± 8,54 1,60 ± 3,13 

 10 20 72,97 ± 2,22 70,40 ± 2,56 14,77 ± 9,40 1,36 ± 2,91 

  210 72,97 ± 2,22 70,39 ± 2,56 13,34 ± 8,25 1,56 ± 3,09 

  225 34,06 ± 6,95 34,00 ± 7,27 18,23 ± 13,29 2,89 ± 4,76 

  2−24 65,97 ± 0,24 66,04 ± 0,39 29,18 ± 12,63 3,61 ± 4,82 

  2−10 88,91 ± 0,71 78,88 ± 1,34 29,96 ± 12,63 3,46 ± 4,74 

Pesos 1 100 20 93,70 ± 0,60 73,88 ± 1,97 29,84 ± 12,14 3,55 ± 5,05 

  210 93,66 ± 0,60 73,73 ± 1,99 33,90 ± 9,01 6,20 ± 6,43 

  225 35,86 ± 4,97 35,04 ± 5,14 34,33 ± 9,01 5,89 ± 6,14 

  2−24 66,24 ± 0,19 66,23 ± 0,45 49,88 ± 9,14 6,56 ± 6,30 

  2−10 93,06 ± 0,53 80,12 ± 1,13 49,76 ± 9,40 6,84 ± 6,65 

 200 20 99,09 ± 0,24 69,59 ± 2,03 50,24 ± 9,56 6,90 ± 6,92 

  210 99,14 ± 0,19 65,42 ± 2,28 52,96 ± 8,58 9,66 ± 8,36 

  225 37,19 ± 4,10 34,78 ± 3,87 53,37 ± 8,77 9,23 ± 8,33 

  2−24 20,88 ± 0,66 20,70 ± 0,71 5,24 ± 5,87 1,32 ± 2,92 

  2−10 65,31 ± 3,72 62,75 ± 3,96 5,51 ± 6,51 1,22 ± 2,77 

 10 20 65,86 ± 3,88 62,82 ± 4,06 7,71 ± 7,20 2,16 ± 3,57 

  210 65,87 ± 3,88 62,82 ± 4,06 5,79 ± 6,44 1,25 ± 2,80 

  225 65,87 ± 3,88 62,82 ± 4,06 8,41 ± 9,29 2,42 ± 4,49 

  2−24 26,65 ± 1,76 25,90 ± 1,91 24,84 ± 12,47 4,01 ± 5,16 

  2−10 85,44 ± 1,11 74,35 ± 1,66 24,82 ± 12,29 3,91 ± 5,07 

Pesos 2 100 20 90,60 ± 0,84 69,97 ± 2,24 25,61 ± 12,40 3,87 ± 5,05 

  210 90,52 ± 0,85 69,77 ± 2,25 34,28 ± 11,38 6,11 ± 6,39 

  225 90,52 ± 0,85 69,77 ± 2,25 34,18 ± 10,93 6,05 ± 6,33 

  2−24 36,05 ± 1,14 35,37 ± 1,37 45,18 ± 10,47 5,52 ± 5,74 

  2−10 90,84 ± 0,72 76,20 ± 1,26 44,75 ± 10,76 5,96 ± 6,18 

 200 20 97,97 ± 0,33 67,82 ± 2,12 45,32 ± 10,62 5,64 ± 5,77 

  210 98,13 ± 0,28 63,19 ± 2,43 62,98 ± 10,30 7,55 ± 7,10 

  225 98,13 ± 0,28 63,17 ± 2,43 62,61 ± 10,42 7,56 ± 7,23 

  2−24 19,95 ± 0,59 19,45 ± 0,94 5,63 ± 6,34 1,13 ± 2,75 

  2−10 59,89 ± 4,72 57,29 ± 4,99 5,42 ± 6,15 1,16 ± 2,83 

 10 20 61,45 ± 4,70 58,27 ± 4,93 7,21 ± 6,94 1,85 ± 3,24 

  210 61,45 ± 4,70 58,27 ± 4,93 6,20 ± 6,71 1,17 ± 2,54 

  225 61,45 ± 4,70 58,27 ± 4,93 9,03 ± 9,69 2,54 ± 4,66 

  2−24 21,27 ± 0,25 20,97 ± 0,33 22,55 ± 11,86 3,18 ± 4,46 

  2−10 83,19 ± 1,24 71,94 ± 1,71 23,83 ± 12,14 2,86 ± 4,29 

Porcentagem 100 20 88,90 ± 0,96 68,18 ± 2,35 22,48 ± 11,56 2,96 ± 4,27 

  210 88,82 ± 0,97 67,95 ± 2,34 30,39 ± 10,93 5,05 ± 5,65 

  225 88,82 ± 0,97 67,95 ± 2,34 30,95 ± 11,07 4,94 ± 5,40 

  2−24 23,97 ± 0,76 23,06 ± 0,92 46,13 ± 10,22 5,09 ± 5,45 

  2−10 88,98 ± 0,75 74,08 ± 1,32 45,64 ± 10,46 5,29 ± 5,62 

 200 20 97,30 ± 0,35 67,13 ± 2,15 45,22 ± 10,42 5,31 ± 5,85 

  210 97,59 ± 0,31 62,35 ± 2,49 48,00 ± 10,00 5,82 ± 5,99 

  225 97,59 ± 0,31 62,33 ± 2,49 47,95 ± 9,79 5,39 ± 5,66 
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Tabela B-11  Resultados expandidos, referentes à Tabela 6-11, da rede SVM com 
kernel linear. 

Pesos  𝑪 Acerto treino (%)    Acerto  teste (%)    Tempo treino (ms)    Tempo teste (ms) 

 2−24 67,45 ± 0,16 66,80 ± 0,59 44,17 ± 1,64 7,97 ± 3,88 

 2−10 99,99 ± 0,01 77,15 ± 1,23 202,03 ± 8,82 6,15 ± 3,67 

Sem pesos 20 100,00 ± 0,00 77,15 ± 1,20 204,43 ± 8,50 7,03 ± 4,30 

 210 100,00 ± 0,00 77,15 ± 1,20 204,01 ± 8,00 7,29 ± 4,09 

 225 100,00 ± 0,00 77,15 ± 1,20 203,65 ± 8,27 6,20 ± 6,20 

 2−24 70,26 ± 0,29 69,07 ± 0,98 61,67 ± 1,34 8,70 ± 3,80 

 2−10 99,58 ± 0,07 77,16 ± 0,94 191,82 ± 9,65 6,35 ± 4,14 

Com pesos 20 100,00 ± 0,00 77,15 ± 1,20 203,96 ± 8,48 6,35 ± 3,53 

 210 100,00 ± 0,00 77,15 ± 1,20 204,48 ± 9,07 5,52 ± 3,55 

 225 100,00 ± 0,00 77,15 ± 1,20 205,21 ± 7,95 6,72 ± 3,29 

Tabela B-12 Resultados expandidos, referentes à Tabela 6-12, da rede SVM com 
kernel polinomial. 

Pesos  (𝑪, 𝜸) Acerto treino (%)   Acerto  teste (%)     Tempo treino (ms)    Tempo teste (ms) 

 (2−24, 2−24) 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 39,48 ± 1,79 6,77 ± 2,37 

 (2−24, 2−10) 100,00 ± 0,00 77,07 ± 1,15 269,32 ± 9,40 7,55 ± 3,74 

 (2−24, 20) 100,00 ± 0,00 77,09 ± 1,20 270,63 ± 11,56 6,56 ± 3,29 

 (2−24, 210) 100,00 ± 0,00 77,09 ± 1,20 271,51 ± 12,23 6,82 ± 4,49 

 (2−24, 225) 15,77 ± 0,00 15,61 ± 0,00 5,16 ± 2,96 0,42 ± 1,00 

 (2−10, 2−24) 69,92 ± 0,09 69,65 ± 0,48 45,16 ± 1,90 6,93 ± 2,35 

 (2−10, 2−10) 100,00 ± 0,00 77,07 ± 1,15 270,10 ± 11,65 6,82 ± 4,71 

 (2−10, 20) 100,00 ± 0,00 77,09 ± 1,20 271,77 ± 12,19 8,07 ± 4,61 

 (2−10, 210) 100,00 ± 0,00 77,09 ± 1,20 272,45 ± 12,02 6,61 ± 2,86 

 (2−10, 225) 15,77 ± 0,00 15,61 ± 0,00 4,64 ± 2,67 0,89 ± 1,63 

 (20, 2−24) 94,58 ± 0,14 80,66 ± 1,11 154,53 ± 5,01 7,60 ± 3,82 

 (20, 2−10) 100,00 ± 0,00 77,07 ± 1,15 269,48 ± 9,43 7,03 ± 4,30 

Sem pesos (20, 20) 100,00 ± 0,00 77,09 ± 1,20 270,63 ± 11,32 7,55 ± 4,25 

 (20, 210) 100,00 ± 0,00 77,09 ± 1,20 271,93 ± 12,70 5,99 ± 3,36 

 (20, 225) 15,77 ± 0,00 15,61 ± 0,00 4,64 ± 2,77 0,89 ± 1,40 

 (210, 2−24) 100,00 ± 0,00 77,15 ± 1,26 270,68 ± 11,63 6,04 ± 3,71 

 (210, 2−10) 100,00 ± 0,00 77,07 ± 1,15 269,58 ± 9,80 6,04 ± 4,18 

 (210, 20) 100,00 ± 0,00 77,09 ± 1,20 270,99 ± 11,60 5,94 ± 4,01 

 (210, 210) 100,00 ± 0,00 77,09 ± 1,20 270,78 ± 11,12 6,41 ± 4,27 

 (210, 225) 15,77 ± 0,00 15,61 ± 0,00 5,00 ± 2,85 0,78 ± 1,41 

 (225, 2−24) 100,00 ± 0,00 77,15 ± 1,26 269,17 ± 12,21 7,19 ± 3,17 

 (225, 2−10) 100,00 ± 0,00 77,07 ± 1,15 269,58 ± 10,09 6,56 ± 4,07 

 (225, 20) 100,00 ± 0,00 77,09 ± 1,20 272,08 ± 10,91 6,61 ± 4,16 

 (225, 210) 100,00 ± 0,00 77,09 ± 1,20 270,83 ± 12,06 6,35 ± 4,36 

 (225, 225) 15,77 ± 0,00 15,61 ± 0,00 4,74 ± 3,06 0,78 ± 1,35 

 (2−24, 2−24) 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 60,99 ± 1,56 9,53 ± 3,59 

 (2−24, 2−10) 100,00 ± 0,00 77,07 ± 1,15 269,74 ± 10,39 6,72 ± 2,76 
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 (2−24, 20) 100,00 ± 0,00 77,09 ± 1,20 270,68 ± 11,27 6,30 ± 3,49 

 (2−24, 210) 100,00 ± 0,00 77,09 ± 1,20 271,30 ± 11,83 7,24 ± 3,77 

 (2−24, 225) 15,77 ± 0,00 15,61 ± 0,00 5,26 ± 2,58 1,09 ± 1,70 

 (2−10, 2−24) 71,43 ± 0,21 70,57 ± 0,65 59,38 ± 2,32 9,69 ± 3,56 

 (2−10, 2−10) 100,00 ± 0,00 77,07 ± 1,15 270,73 ± 11,76 6,77 ± 3,81 

 (2−10, 20) 100,00 ± 0,00 77,09 ± 1,20 271,82 ± 12,86 6,20 ± 3,77 

 (2−10, 210) 100,00 ± 0,00 77,09 ± 1,20 270,68 ± 11,53 7,66 ± 3,29 

 (2−10, 225) 15,77 ± 0,00 15,61 ± 0,00 4,74 ± 2,58 0,63 ± 1,51 

 (20, 2−24) 94,11 ± 0,18 80,54 ± 1,17 122,50 ± 4,01 8,07 ± 3,92 

 (20, 2−10) 100,00 ± 0,00 77,07 ± 1,15 270,16 ± 9,42 5,73 ± 3,39 

Com pesos (20, 20) 100,00 ± 0,00 77,09 ± 1,20 271,04 ± 11,65 6,09 ± 3,00 

 (20, 210) 100,00 ± 0,00 77,09 ± 1,20 271,35 ± 11,10 6,87 ± 3,64 

 (20, 225) 15,77 ± 0,00 15,61 ± 0,00 4,90 ± 3,33 0,68 ± 1,46 

 (210, 2−24) 100,00 ± 0,00 77,15 ± 1,26 271,25 ± 11,93 5,78 ± 4,21 

 (210, 2−10) 100,00 ± 0,00 77,07 ± 1,15 269,90 ± 10,17 8,02 ± 3,75 

 (210, 20) 100,00 ± 0,00 77,09 ± 1,20 271,51 ± 11,95 7,03 ± 4,56 

 (210, 210) 100,00 ± 0,00 77,09 ± 1,20 271,04 ± 11,86 6,15 ± 3,74 

 (210, 225) 15,77 ± 0,00 15,61 ± 0,00 5,05 ± 2,71 0,63 ± 1,20 

 (225, 2−24) 100,00 ± 0,00 77,15 ± 1,26 270,94 ± 11,75 6,35 ± 3,20 

 (225, 2−10) 100,00 ± 0,00 77,07 ± 1,15 269,79 ± 10,03 6,46 ± 3,84 

 (225, 20) 100,00 ± 0,00 77,09 ± 1,20 271,35 ± 11,68 7,34 ± 4,25 

 (225, 210) 100,00 ± 0,00 77,09 ± 1,20 271,04 ± 11,03 7,50 ± 4,05 

 (225, 225) 15,77 ± 0,00 15,61 ± 0,00 5,16 ± 2,82 0,57 ± 1,20 

Tabela B-13 Resultados expandidos, referentes à Tabela 6-13, da rede SVM com 
kernel RBF. 

Pesos  (𝑪, 𝜸) Acerto treino (%)   Acerto  teste (%)     Tempo treino (ms)    Tempo teste (ms) 

 (2−24, 2−24) 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 40,42 ± 1,96 7,76 ± 3,06 

 (2−24, 2−10) 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 42,34 ± 1,94 7,97 ± 3,19 

 (2−24, 20) 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 42,03 ± 2,30 8,18 ± 3,66 

 (2−24, 210) 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 42,14 ± 2,74 7,86 ± 3,52 

 (2−24, 225) 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 42,03 ± 1,94 7,03 ± 3,38 

 (2−10, 2−24) 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 40,68 ± 2,07 6,77 ± 3,47 

 (2−10, 2−10) 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 42,40 ± 2,24 6,09 ± 4,45 

 (2−10, 20) 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 42,55 ± 2,31 7,03 ± 3,93 

 (2−10, 210) 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 42,34 ± 2,54 7,55 ± 3,05 

 (2−10, 225) 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 41,72 ± 3,34 7,08 ± 4,26 

 (20, 2−24) 70,62 ± 0,11 70,37 ± 0,42 43,59 ± 1,76 7,81 ± 3,31 

 (20, 2−10) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 89,01 ± 2,41 12,24 ± 4,02 

Sem pesos (20, 20) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 89,01 ± 4,03 11,67 ± 4,18 

 (20, 210) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 88,28 ± 2,89 11,88 ± 3,86 

 (20, 225) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 89,06 ± 2,93 11,72 ± 4,43 

 (210, 2−24) 97,86 ± 0,08 78,76 ± 1,29 52,76 ± 2,71 7,55 ± 3,48 

 (210, 2−10) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 90,68 ± 2,86 12,60 ± 3,01 
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 (210, 20) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 89,58 ± 2,02 12,45 ± 3,00 

 (210, 210) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 89,06 ± 2,28 11,98 ± 2,91 

 (210, 225) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 90,16 ± 1,60 12,03 ± 2,29 

 (225, 2−24) 100,00 ± 0,00 77,26 ± 1,23 58,85 ± 2,79 6,41 ± 3,86 

 (225, 2−10) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 89,58 ± 1,90 12,60 ± 3,07 

 (225, 20) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 89,27 ± 2,00 12,14 ± 3,06 

 (225, 210) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 89,74 ± 2,31 12,24 ± 3,36 

 (225, 225) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 90,10 ± 2,44 10,99 ± 2,80 

 (2−24, 2−24) 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 62,97 ± 1,37 9,79 ± 2,99 

 (2−24, 2−10) 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 74,74 ± 2,05 11,67 ± 4,90 

 (2−24, 20) 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 74,90 ± 1,96 11,67 ± 3,80 

 (2−24, 210) 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 74,74 ± 1,84 10,83 ± 3,15 

 (2−24, 225) 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 74,74 ± 2,25 10,68 ± 3,96 

 (2−10, 2−24) 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 62,76 ± 1,65 9,48 ± 2,66 

 (2−10, 2−10) 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 74,11 ± 1,91 10,89 ± 4,78 

 (2−10, 20) 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 74,17 ± 1,68 11,41 ± 4,07 

 (2−10, 210) 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 74,43 ± 1,90 11,25 ± 3,72 

 (2−10, 225) 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 74,43 ± 2,23 10,05 ± 4,22 

 (20, 2−24) 68,51 ± 0,28 67,25 ± 0,65 59,01 ± 2,20 9,06 ± 2,97 

 (20, 2−10) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 90,10 ± 2,94 11,51 ± 3,84 

Com pesos (20, 20) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 89,69 ± 3,50 13,44 ± 3,25 

 (20, 210) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 90,36 ± 2,25 11,67 ± 4,99 

 (20, 225) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 89,74 ± 3,01 13,44 ± 4,12 

 (210, 2−24) 96,84 ± 0,13 78,86 ± 1,51 50,89 ± 2,58 6,67 ± 3,12 

 (210, 2−10) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 90,63 ± 2,32 12,29 ± 2,95 

 (210, 20) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 90,73 ± 2,46 12,29 ± 2,84 

 (210, 210) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 90,68 ± 1,99 10,57 ± 2,52 

 (210, 225) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 90,73 ± 1,88 12,60 ± 2,96 

 (225, 2−24) 100,00 ± 0,00 77,26 ± 1,23 58,44 ± 1,77 7,24 ± 3,68 

 (225, 2−10) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 90,78 ± 2,54 11,93 ± 3,11 

 (225, 20) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 91,25 ± 1,91 11,77 ± 3,43 

 (225, 210) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 90,31 ± 2,34 11,46 ± 3,19 

 (225, 225) 100,00 ± 0,00 65,96 ± 0,00 90,36 ± 2,40 12,76 ± 3,21 

Tabela B-14 Resultados expandidos, referentes à Tabela 6-14, da rede SVM com 
kernel sigmoidal. 

Pesos  (𝑪, 𝜸) Acerto treino (%)   Acerto  teste (%)     Tempo treino (ms)    Tempo teste (ms) 

 (2−24, 2−24) 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 39,74 ± 3,84 8,13 ± 5,23 

 (2−24, 2−10) 65,64 ± 0,00 65,96 ±0,00 39,06 ± 4,04 8,44 ± 5,45 

 (2−24, 20) 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 40,68 ± 3,79 6,35 ± 4,06 

 (2−24, 210) 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 38,65 ± 3,43 7,55 ± 4,91 

 (2−24, 225) 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 39,74 ± 3,69 7,14 ± 4,60 

 (2−10, 2−24) 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 40,00 ± 3,91 5,73 ± 4,90 

 (2−10, 2−10) 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 39,69 ± 3,82 7,66 ± 4,54 
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 (2−10, 20) 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 40,26 ± 4,39 6,41 ± 5,32 

 (2−10, 210) 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 39,79 ± 2,84 7,29 ± 5,05 

 (2−10, 225) 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 40,73 ± 3,23 5,83 ± 3,93 

 (20, 2−24) 65,64 ±0,00 65,96 ± 0,00 40,36 ± 3,07 6,04 ± 3,30 

 (20, 2−10) 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 39,38 ± 3,47 6,77 ± 3,72 

Sem pesos (20, 20) 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 39,58 ± 3,29 7,76 ± 4,67 

 (20, 210) 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 38,75 ± 3,77 6,72 ± 4,19 

 (20, 225) 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 39,95 ± 3,06 6,88 ± 4,87 

 (210, 2−24) 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 40,68 ± 3,70 5,42 ± 3,09 

 (210, 2−10) 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 41,15 ± 3,88 5,42 ± 5,31 

 (210, 20) 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 39,84 ± 3,76 6,41 ± 4,98 

 (210, 210) 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 40,26 ± 2,86 5,78 ± 4,52 

 (210, 225) 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 40,21 ± 3,87 5,78 ± 4,27 

 (225, 2−24) 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 38,91 ± 4,09 7,71 ± 5,04 

 (225, 2−10) 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 39,32 ± 3,53 8,75 ± 5,65 

 (225, 20) 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 40,99 ± 3,43 5,57 ± 4,06 

 (225, 210) 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 40,47 ± 3,72 5,57 ± 4,85 

 (225, 225) 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 38,75 ± 4,83 9,32 ± 6,16 

 (2−24, 2−24) 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 61,41 ± 1,31 9,01 ± 5,02 

 (2−24, 2−10) 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 60,62 ± 2,11 8,85 ± 4,67 

 (2−24, 20) 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 60,73 ± 2,24 10,10 ± 5,19 

 (2−24, 210) 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 61,25 ± 3,11 8,18 ± 5,12 

 (2−24, 225) 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 60,83 ± 2,72 8,96 ± 4,34 

 (2−10, 2−24) 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 60,36 ± 2,27 9,06 ± 4,65 

 (2−10, 2−10) 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 61,51 ± 2,27 9,22 ± 5,82 

 (2−10, 20) 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 61,20 ± 1,48 9,22 ± 4,84 

 (2−10, 210) 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 60,99 ± 1,51 8,70 ± 3,62 

 (2−10, 225) 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 59,95 ± 2,30 11,41 ± 4,84 

 (20, 2−24) 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 61,30 ± 2,42 10,21 ± 3,80 

 (20, 2−10) 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 60,83 ± 2,59 8,49 ± 4,64 

Com pesos (20, 20) 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 61,09 ± 1,71 8,13 ± 4,58 

 (20, 210) 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 61,51 ± 1,81 8,80 ± 5,07 

 (20, 225) 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 61,04 ± 1,88 9,22 ± 3,86 

 (210, 2−24) 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 61,20 ± 2,21 10,42 ± 6,13 

 (210, 2−10) 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 60,78 ± 2,33 10,99 ± 5,82 

 (210, 20) 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 60,57 ± 2,77 9,58 ± 5,05 

 (210, 210) 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 61,46 ± 1,76 9,17 ± 4,82 

 (210, 225) 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 61,04 ± 1,53 11,41 ± 5,38 

 (225, 2−24) 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 61,09 ± 1,85 10,78 ± 9,45 

 (225, 2−10) 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 61,15 ± 1,82 8,70 ± 3,93 

 (225, 20) 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 60,73 ± 2,31 11,04 ± 4,62 

 (225, 210) 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 61,20 ± 1,43 9,43 ± 5,28 

 (225, 225) 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 61,46 ± 3,05 7,71 ± 5,83 
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Tabela B-15  Comparação entre o modelo proposto e o estado da arte, referente à 
Figura 6-1, à Figura 6-2, à Figura 6-3 e à Figura 6-4. A rede é ELM com kernel fuzzy-
dilatação. A quantidade de neurônios na camada escondida e o parâmetro de custo 

𝐶 ótimos são apresentados em função das técnicas de extração de características 
da imagem. 

Pesos  Extração de 

Caraterísticas 

da Imagem  

Função     Qtd. de 

Neurônios   𝑪 

 

Acerto 

treino (%) 

Acerto  

teste (%) 

Tempo 

treino (ms) 

Tempo 

teste (ms) 

 Proposto -- 100 2−10 95,52 ± 0,53 84,65 ± 1,49 29,39 ± 11,06 3,36 ± 4,42 

 Espectro  100 2−10 70,58 ± 0,13 69,13± 0,56 1,76 ± 3,26 0,64 ± 2,03 

Sem Espectro  100 225 74,21 ± 0,17 72,48 ±0,87 2,24 ± 3,43 1,04 ± 2,88 

pesos Nascimento, Bio. 3.7 100 20 92,66 ± 0,54 81,15 ± 1,29 26,23 ± 9,62 2,60 ± 3,98 

 et al., 2013 Daub. 8 100 20 91,59 ± 0,66 80,43 ± 1,27 24,38 ± 10,67 1,97 ± 3,33 

  Symlet 8 100 20 90,11 ± 0,44 79,60 ± 1,00 23,68 ± 10,56 2,28 ± 3,78 

 Proposto -- 200 2−10 93,06 ± 0,53 80,15 ± 1,12 42,08 ± 9,29 5,96 ± 6,10 

 Espectro  10 20 67,00 ± 1,18 66,61 ± 1,44 11,17 ± 7,23 1,41 ± 2,86 

Pesos Espectro  10 225 73,52 ± 0,31 71,80 ± 0,75 12,27 ± 7,92 1,54 ± 3,00 

1 Nascimento, Bio. 3.7 200 2−24 82,30 ± 0,42 80,02 ± 0,76 32,72 ± 9,85 3,77 ± 4,72 

 et al., 2013 Daub. 8 200 2−24 82,06 ± 0,20 80,72 ± 0,64 33,15 ± 9,79 3,80 ± 4,77 

  Symlet 8 100 2−24 81,97 ± 0,24 81,33 ± 0,50 22,44 ± 8,55 2,48 ± 3,72 

 Proposto -- 200 2−10 90,87 ± 0,71 76,24 ± 1,26 38,60 ± 8,67 4,54 ± 5,07 

 Espectro  100 210 53,48 ± 0,24 51,99 ± 1,07 12,70 ± 7,52 1,84 ± 3,28 

Pesos Espectro  10 225 69,69 ± 0,33 67,75 ± 0,85 2,99 ± 4,14 1,52 ± 2,97 

2 Nascimento, Bio. 3.7 200 2−24 82,88 ± 0,56 79,93 ± 0,99 31,41 ± 9,93 3,79 ± 4,64 

 et al., 2013 Daub. 8 100 2−24 82,68 ± 0,32 81,69 ± 0,58 15,91 ± 8,34 2,18 ± 3,58 

  Symlet 8 100 2−24 82,54 ± 0,19 81,82 ± 0,47 16,21 ± 7,82 2,18 ± 3,59 

 Proposto -- 200 2−10 89,01 ± 0,75 74,12 ± 1,32 36,78 ± 8,94 4,48 ± 5,02 

 Espectro  100 210 48,23 ± 0,24 47,21 ± 0,91 12,40 ± 7,37 2,04 ± 3,55 

Porc. Espectro  10 225 67,57 ± 0,32 65,87 ± 0,97 2,78 ± 4,13 1,28 ± 2,77 

 Nascimento, Bio. 3.7 200 2−24 78,41 ± 1,05 75,44 ± 1,49 29,81 ± 9,86 3,95 ± 4,88 

 et al., 2013 Daub. 8 200 2−24 82,50 ± 0,18 81,38 ± 0,64 30,87 ± 9,87 3,69 ± 4,76 

  Symlet 8 100 2−24 82,40 ± 0,31 81,73 ± 0,59 15,73 ± 7,54 2,24 ± 3,54 
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Tabela B-16  Comparação entre o modelo proposto e o estado da arte, referente à 
Figura 6-5, à Figura 6-6, à Figura 6-7 e à Figura 6-8. A rede é ELM com kernel fuzzy-

erosão. A quantidade de neurônios na camada escondida e o parâmetro de custo 𝐶 
ótimos são apresentados em função das técnicas de extração de características da 

imagem. 

Pesos  Extração de 

Caraterísticas 

da Imagem  

Função     Qtd. de 

Neurônios   𝑪 

 

Acerto 

treino (%) 

Acerto  

teste (%) 

Tempo 

treino (ms) 

Tempo 

teste (ms) 

 Proposto -- 100 2−10 95,52 ± 0,53 84,62 ± 1,49 34,79 ± 12,29 3,59 ± 4,86 

 Espectro  100 2−10 70,58 ± 0,13 69,13 ± 0,56 2,42 ± 3,20 0,74 ± 2,10 

Sem Espectro  100 2−24 74,21 ± 0,17 72,48 ± 0,87 2,29 ± 3,06 0,42 ± 1,59 

pesos Nascimento, Bio. 3.7 100 2−24 92,66 ± 0,55 81,13 ± 1,28 28,60 ± 8,35 3,17 ± 4,18 

 et al., 2013 Daub. 8 100 2−24 91,58 ± 0,66 80,43 ± 1,27 28,89 ± 9,15 3,26 ± 4,43 

  Symlet 8 100 20 90,07 ± 0,44 79,56 ± 0,99 29,07 ± 9,87 3,24 ± 4,43 

 Proposto -- 200 2−10 93,06 ± 0,53 80,12 ± 1,13 49,76 ± 9,40 6,84 ± 6,65 

 Espectro  200 2−24 68,29 ± 0,21 67,80 ± 0,64 33,52 ± 9,29 3,56 ± 4,70 

Pesos Espectro  100 225 73,52 ± 0,31 71,80 ± 0,75 12,27 ± 7,92 1,54 ± 3,00 

1 Nascimento, Bio. 3.7 200 2−24 82,28 ± 0,43 80,01 ± 0,77 37,17 ± 10,37 5,23 ± 5,71 

 et al., 2013 Daub. 8 200 2−24 82,07 ± 0,20 80,73 ± 0,63 41,66 ± 10,36 4,84 ± 5,51 

  Symlet 8 100 2−24 81,99 ± 0,25 81,34 ± 0,49 27,46 ± 9,12 2,90 ± 4,08 

 Proposto -- 200 2−10 90,84 ± 0,72 76,20 ± 1,26 44,75 ± 10,76 5,96 ± 6,18 

 Espectro  200 210 52,89 ± 0,21 51,39 ± 1,06 32,60 ± 9,49 3,30 ± 4,13 

Pesos Espectro  10 225 69,69 ± 0,33 67,75 ± 0,85 2,99 ± 4,14 1,52 ± 2,97 

2 Nascimento, Bio. 3.7 100 2−24 80,71 ± 0,87 77,99 ± 1,30 18,68 ± 7,36 2,92 ± 4,10 

 et al., 2013 Daub. 8 100 2−24 82,68 ± 0,32 81,70 ± 0,58 19,03 ± 8,37 2,87 ± 4,09 

  Symlet 8 100 2−24 82,55 ± 0,19 81,83 ± 0,47 19,56 ± 8,46 2,90 ± 4,01 

 Proposto -- 200 2−10 88,98 ± 0,75 74,08 ± 1,32 45,64 ± 10,46 5,29 ± 5,62 

 Espectro  200 210 47,67 ± 0,18 46,53 ± 0,89 31,95 ± 9,41 3,72 ± 4,64 

Porc. Espectro  10 225 67,57 ± 0,32 65,87 ± 0,97 2,78 ± 4,13 1,28 ± 2,77 

 Nascimento, Bio. 3.7 200 2−24 78,43 ± 1,06 75,49 ± 1,50 34,94 ± 10,56 4,56 ± 5,26 

 et al., 2013 Daub. 8 200 2−24 82,51 ± 0,19 81,38 ± 0,64 39,20 ± 10,69 4,47 ± 5,24 

  Symlet 8 100 2−24 82,42 ± 0,31 81,75 ± 0,59 20,62 ± 8,86 2,74 ± 3,80 
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Tabela  B-17  Comparação entre o modelo proposto e o estado da arte, referente à 
Figura 6-9 e à Figura 6-10. A rede é SVM com kernel linear. O parâmetro de custo 𝐶 

ótimo é apresentado em função das técnicas. 

Pesos  Extração de 

Caraterísticas 

da Imagem  

Função 𝑪  Acerto 

treino (%) 

Acerto  

teste (%) 

Tempo 

treino (ms) 

Tempo 

teste (ms) 

 Proposto  -- 2−10 99,99 ± 0,01 77,15 ± 1,23 202,03 ± 8,82 6,15 ± 3,67 

 Espectro  210 69,74 ± 0,32 67,97 ± 0,91 3704,95 ± 

163,16 

0,21 ± 0,79 

Sem  Espectro  210 74,22 ± 0,58 72,20 ± 1,34 3038,18 ± 

104,73 

0,21 ± 0,79 

pesos Nascimento, Biorthogonal 3.7 2−24 84,00 ± 0,22 80,79 ± 0,84 24,27 ± 2,38 3,91 ± 2,74 

 et al., 2013 Daubechies 8 2−24 81,75 ± 0,26 78,62 ± 0,90 18,96 ± 2,42 5,36 ± 3,09 

  Symlet 8 2−24 84,47 ± 0,21 81,78 ± 0,85 18,91 ± 1,55 4,84 ± 3,03 

 Proposto  -- 2−10 99,58 ± 0,07 77,16 ± 0,94 191,82 ± 9,65 6,35 ± 4,14 

 Espectro  2−24 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 2,40 ± 1,34 0,52 ± 1,44 

Com  Espectro  210 72,91 ± 0,36 71,14 ± 1,06 2126,30 ± 

173,62 
0,21 ± 0,79 

pesos Nascimento, Biorthogonal 3.7 2−24 84,35 ± 0,27 80,73 ± 0,94 32,34 ± 2,06 6,98 ± 3,50 

 et al., 2013 Daubechies 8 2−24 82,07 ± 0,25 79,16 ± 0,93 26,98 ± 1,92 6,72 ± 2,91 

  Symlet 8 2−24 83,74 ± 0,19 81,42 ± 0,77 25,26 ± 2,21 5,42 ± 3,25 

Tabela  B-18  Comparação entre o modelo proposto e o estado da arte, referente à 
Figura 6-11 e à Figura 6-12. A rede é SVM com kernel polinomial. Os parâmetros 

(𝐶, 𝛾) ótimos são apresentados em função das técnicas. 

Pesos  Extração de 

Caraterísticas 

da Imagem  

Função (𝑪, 𝜸) Acerto 

treino (%) 

Acerto  

teste (%) 

Tempo 

treino (ms) 

Tempo 

teste (ms) 

 Proposto  -- (20, 2−24) 94,58 ± 0,14 80,66 ± 1,11 154,53 ± 5,01 7,60 ± 3,82 

 Espectro  (2−24, 2−10) 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 1,82 ± 1,84 0,10 ± 0,57 

Sem  Espectro  (2−10, 20) 66,69 ± 0,10 66,52 ± 0,30 2778,59 ± 

180,11 
0,00 ± 0,00 

pesos Nascimento, Bio. 3.7 (20, 2−24) 89,19 ± 0,17 81,79 ± 0,88 20,52 ± 2,95 6,04 ± 4,49 

 et al., 2013 Daub. 8 (20, 2−24) 89,97 ± 0,17 81,21 ± 0,90 21,51 ± 3,38 5,73 ± 3,00 

  Symlet 8 (20, 2−24) 89,36 ± 0,17 82,79 ± 0,44 21,72 ± 3,13 5,78 ± 4,98 

 Proposto  -- (20, 2−24) 94,11 ± 0,18 80,54 ± 1,17 122,50 ± 4,01 8,07 ± 3,92 

 Espectro  (2−24, 2−10) 65,64 ± 0,00 65,96 ± 0,00 3,59 ± 2,25 0,63 ± 1,27 

Com  Espectro  (2−10, 20) 67,09 ± 0,68 66,94 ± 0,84 1194,01 ± 

107,22 

0,31 ± 0,95 

pesos Nascimento, Bio. 3.7 (20, 2−24) 89,10 ± 0,19 81,55 ± 0,86 23,96 ± 3,13 5,52 ± 2,81 

 et al., 2013 Daub. 8 (20, 2−24) 89,69 ± 0,16 81,28 ± 0,75 23,07 ± 3,03 4,17 ± 3,32 

  Symlet 8 (20, 2−24) 89,03 ± 0,15 82,82 ± 0,53 21,67 ± 2,98 4,84 ± 3,54 

 


