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 SEGMENTAÇÃO DE IMAGENS NATURAIS BASEADA EM MODELOS DE COR 
DE DIFERENÇA CROMÁTICA, MÁSCARAS DE DETECÇÃO DE CONTORNOS E 

SUPRESSÃO MORFOLÓGICA DE TEXTURAS 
 

Resumo 

Desde os anos 1960, foram criadas inúmeras técnicas para segmentação de imagens, contudo 

poucas se aproximam do nível de desempenho humano, sendo essas computacionalmente 

custosas e inadequadas para aplicação em tempo real. Portanto, nesta tese é apresentada uma 

técnica de segmentação de baixo custo computacional, baseada em descontinuidades e em 

multirresolução, voltada à detecção de contornos de objetos em imagens naturais –  

fotografias do mundo real. A estrutura da técnica proposta é dividida em cinco etapas. Na 

primeira, atributos de cor e foco são realçados na imagem de entrada. O mapeamento de cor 

realça as diferenças de cor entre os canais RGB e propicia a detecção de bordas entre os  

canais de cor por operadores de gradiente. Dois modelos de cor de diferença cromática, 

RhGhBh e LgC, são propostos para esse fim. Também é proposta a transformada de 

decomposição de cor que segmenta a escala de cor RGB em canais independentes, isolando as  

cores aditivas e subtrativas, e os tons de cinza. Assim, é possível mensurar a variação local de 

cada cor para criar um mapeamento das regiões em foco.  Na segunda etapa, uma filtragem 

morfológica para supressão de texturas suaviza as mudanças abruptas de cor no interior das  

mesmas, possibilitando a identificação de seus contornos e diminuindo a falsa identificação de 

bordas internas. Na terceira etapa, oito máscaras orientadas, batizadas de máscaras de 

detecção de contornos, são usadas para calcular o gradiente local,  realçando os contornos dos  

objetos em detrimento de suas bordas internas. Na quarta etapa, um afinamento em tons de 

cinza é realizado por meio de um empilhamento topológico das bordas erodidas e suavizadas, 

no qual os pixels de bordas maximamente centralizados são isolados e afinados  

morfologicamente. Por fim, na quinta etapa, a intensidade das bordas é corrigida função do 

gradiente local e da densidade local das bordas, realçando os contornos dos objetos. 

Comparações com técnicas de segmentação recentes e clássicas são conduzidas com auxílio 

do Berkeley Segmentation Dataset and Benchmark. Os resultados obtidos posicionam a 

técnica proposta em quinto lugar no Benchmark, com tempo de processamento inferior a 0,5% 

do tempo das técnicas melhor classificadas, sendo adequada para uso em tempo real.  

Palavras-chave: Segmentação de Imagens. Detecção de Contornos. Operadores de 
Gradiente. Modelos de Cor. Foco. Afinamento em Tons de Cinza. Supressão 
de Texturas. 



 NATURAL IMAGE SEGMENTATION BASED ON CHROMATIC  
DIFFERENCE COLOR MODELS, CONTOUR DETECTION MASKS 

AND MORPHOLOGICAL TEXTURE SUPPRESSION 
 
 

 

Abstract 

Since the 1960’s, numerous image segmentation techniques were developed, however only a 

few approach human level segmentation, being computationally costly and inadequate to real 

time applications. Therefore, this Thesis presents a low computational cost multi-resolution 

and edge-based image segmentation technique for objects’ contour detection in natural images  

– real world scenes photographs. The proposed technique’s framework is divided into five 

steps. First, color and focus features are mapped from the input image. The color mapping 

enhances the color differences between RGB channels, allowing the inter-channel colors edge 

detection by gradient operators. Two chromatic difference color models are proposed, RhGhBh 

and LgC. The color decomposition transform is also proposed, which is able to segment the 

RGB color scale in independent channels, isolating the additive and subtractive colors, and 

the shades of gray. The transform allows the measurement of the local variation within each 

color, thus, producing the image´s focus map. In the second step, a morphological texture 

suppression filtering smoothes abrupt color changes inside textures, allowing textures’ outer 

edges detection and decreasing the false identification of texture inner edges as objects’ 

contours. In the third step, eight oriented masks, called contour detection masks, are used to 

calculate the local gradient, enhancing the objects’ contours over their inner edges. In the 

fourth step, a grayscale thinning is performed through a topological stacking of eroded and 

smoothed edges, where the maximally centered edge pixels are isolated and morphologically 

thinned. Finally, in the fifth step, the edges’ intensities are corrected to reflect the local 

gradient and the local edges’ density, allowing better identification of objects’ contours.  

Comparisons with recent and classic segmentation techniques are conducted by the Berkeley 

Segmentation Dataset and Benchmark. The results rank the proposed segmentation in fith 

position in the Benchmark, with a processing time below 0.5% of the better ranked 

techniques, being suitable for real-time applications. 

Keywords:  Image Segmentation. Contour Detection. Gradient Operators. Color Models. 
Focus. Grayscale Thinning. Texture Suppression. 
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1.  Introdução 

A visão tem um papel fundamental no modo como os seres humanos entendem e 

se relacionam com o mundo. Dos cinco sentidos humanos – visão, audição, olfato, paladar e 

tato – a visão é aquele de qual mais dependemos, e é o que nos provê a maior quantidade de 

informação percebida do meio (DAVIES, 2004). Imagem, em geral, caracterizaria todas as 

mídias que podem ser visualizadas pelos seres humanos, como fotos, vídeos, animações e 

desenhos (ZHANG, 2006). Portanto, a representação e o processamento da informação visual 

têm grande relevância em nosso meio de vida. Não é por menos que o processamento e a 

análise de imagens se encontram entre as principais preocupações em diversas áreas das 

ciências exatas, como reconhecimento de padrões e visão computacional. A segmentação de 

imagens é uma das tarefas mais críticas dentre as tarefas de processamento e análise de 

imagens, e auxilia na extração de informações das imagens para uma dada aplicação.  

As primeiras técnicas desenvolvidas para segmentação de imagens levam ao ano 

de 1965, com o operador proposto por Roberts (1965) para detectar bordas entre pixels das  

imagens (edge detection operator). Nas últimas cinco décadas, esse campo experimentou um 

crescimento e progresso significativos, no entanto, apesar de antiga, essa é ainda uma área de 

intensas pesquisas que vem obtendo grandes avanços nos últimos anos (ARBELÁELZ et al., 

2011), (REN; BO, 2012). 

Segmentação é o processo de dividir ou separar uma imagem em objetos ou 

elementos sob um critério coerente (EGMONT-PETERSEN et al., 2002). O processo de 

divisão deve ocorrer até que as informações desejadas sejam corretamente separadas. A maior 

dificuldade em segmentação automática é a determinação do momento em que a segmentação 

deve parar ou qual o critério usado para definir o grau de similaridade ou discrepância entre 

os elementos analisados (GONZALEZ; WOODS, 2000). Adicionalmente, Bergo et al.  (2007) 

e Falcão et al. (1998) colocam a segmentação de imagens como o processo que define 

precisamente a extensão espacial do objeto desejado ou que particiona a imagem em regiões  

contendo seus objetos e o fundo. Ainda, expõem que a principal dificuldade na segmentação é 
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a falta de informações sobre os objetos na imagem (localização, forma, aparência) e as  

semelhanças entre os objetos e o fundo, com respeito a atributos de cor e textura, por 

exemplo. 

Diversas técnicas de análise automática de imagens, que empregam técnicas de 

segmentação de imagens, têm sido bastante utilizadas em tarefas do dia a dia ao longo dos  

últimos anos (BOVIK, 2005). Podemos citar dentre as mais corriqueiras e já amplamente 

utilizadas: técnicas de reconhecimento biométrico (ex., reconhecimento de impressões digitais  

(FONS et al., 2010)); técnicas de inspeção de produtos (ex., verificação de qualidade para 

exportação de frutas, carnes, etc. (HUSSEIN et al., 2011)); técnicas de inspeção em 

embalagens (ex., identificação de armas em malas (MERY, 2015)); técnicas criminalísticas  

(ex., reconhecimento facial para identificação de criminosos em ambientes públicos através de 

fotos (FERRARA et al., 2012)); técnicas de auxílio ao condutor de veículos (ex.,  detecção de 

pedestres, animais, ou mudanças indevidas de faixas (FOSSATI et al., 2010)); dentre outras. 

Problemas de análise automática de imagens, como os  expostos, são de difícil 

resolução, o que torna a busca por uma solução para os mesmos um trabalho árduo. No intuito 

de facilitar a resolução dessa gama de problemas, muitas vezes, subdividem-se-os em 

problemas menores e mais simples. Assim, Gonzalez e Woods (2000) definem que técnicas  

de análise automática de imagens se dividem em etapas como pré-processamento, 

segmentação, reconhecimento (ou interpretação) e pós-processamento. Um procedimento de 

segmentação robusto favorece a solução do problema, ao passo que, uma segmentação mal 

feita reduz as chances de sucesso por dificultar as tarefas das etapas posteriores. Sendo assim, 

o desenvolvimento de técnicas de segmentação precisas favorece às aplicações em análise 

automática de imagens. 

Outra etapa igualmente importante na análise automática de imagens é o 

reconhecimento. Muito embora a segmentação não precise ser perfeita para se resolver 

algumas tarefas de reconhecimento, como por exemplo, estimação de pose (HEN; 

PARAMESRAN, 2009), rastreamento de objetos (YILMAZ et al., 2006), reconhecimento de 

faces (JAFRI; ARABNIA, 2009), uma segmentação bem feita melhora o resultado do 

reconhecimento, mas não é fundamental. Vale citar que algumas tarefas de reconhecimento 

automático não necessitam de etapas anteriores de segmentação, tais como trabalhos usando 

deep learning (AREL et al., 2010) para reconhecimento facial, por exemplo. 
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Falcão et al. (1998) dividem as técnicas de segmentação em automáticas e 

interativas. As técnicas automáticas não necessitam de intervenção do usuário. Geralmente, 

resultados automáticos podem falhar na segmentação de objetos, pois não se sabe a priori o 

que o usuário deseja segmentar. Já na segmentação interativa, informações do usuário são 

fundamentais para a segmentação. Nesse tipo de segmentação, os usuários marcam na 

imagem regiões que são do “objeto de interesse” (foreground) e do “fundo da imagem” 

(background). Então, baseando-se em critérios de uniformidade e não uniformidade contidos  

nas regiões  definidas pelas marcações do usuário, o restante da imagem é segmentado 

automaticamente. A segmentação interativa é bastante utilizada em aplicações de edição de 

imagens médicas (SRIDEVI; SUNDARESAN, 2013), por exemplo. 

De modo geral, a segmentação de imagens delimita a extensão espacial de 

estruturas de interesse presentes nas imagens com foco em uma dada aplicação (resultado 

desejado), e assim, podem ser classificadas em técnicas de segmentação orientadas a atributos  

ou modelos de objetos (FALCÃO et al.,  1998). A abordagem clássica da literatura de 

processamento de imagens trata dos problemas de segmentação de imagens monocromáticas, 

e quando da existência de canais coloridos, esses são tratados independentemente. Assim, 

Gonzalez e Woods (2000) e Cheng et al. (2001) classificam os processos de segmentação de 

imagens monocromáticas de acordo com dois atributos (características) encontrados nas  

imagens e que são utilizados na segmentação: descontinuidade e similaridade.  

Descontinuidades são melhor percebidas em regiões das imagens onde há mudanças bruscas  

nos seus tons ou cores. Exemplos de técnicas de segmentação por descontinuidade são: 

detecção (realce) de pontos, linhas e bordas; sendo para esse último caso, os operadores de 

Sobel (DUDA; HART, 1973), Prewitt (1970), ou Canny (1986) amplamente utilizados. A 

segmentação por similaridade particiona a imagem em regiões que são similares sob um 

conjunto de critérios específicos (GONZALEZ; WOODS, 2000). Como exemplo, 

similaridades são encontradas em regiões das imagens onde não há variações de cor ou há 

pouca variação, denotando mudanças suaves de cor; ou em regiões que possuem padrões de 

cor que se repetem como texturas, sendo uniformes sob algum critério. Técnicas comuns para 

segmentação por similaridade são limiarização ou binarização (thresholding) (CHANG et al.,  

2006), crescimento de regiões (ADAMS; BISCHOF, 1994), segmentação por cor (ARAÚJO; 

COSTA, 2009), (COMANICIU; MEER, 2002), técnicas de divisão e fusão de regiões (split-

and-merge) (JAIN et al., 1999), agrupamento (clustering) (XU; WUNSCH II, 2005), dentre 
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outras. Observa-se que nessas abordagens as imagens são segmentadas de acordo com os  

atributos escolhidos, os quais guiam o processo de segmentação das estruturas de interesse. 

Para o segundo caso, segmentação orientada a modelos de objetos, adotam-se 

técnicas baseadas apenas em modelos, ou híbridas, explorando atributos e modelos 

simultaneamente (BERGO et al., 2007). As técnicas orientadas a modelos requerem duas  

tarefas básicas: identificação  e delineamento.  A identificação localiza a posição do objeto e o 

delineamento determina a extensão do objeto na imagem (SPINA et al., 2009). As técnicas  

orientadas a modelos podem gerar resultados de (MIRANDA et al., 2006): contorno do objeto 

(bordas que circunscrevem o objeto) ou região do objeto (região espacial que contém o 

objeto). Exemplos do primeiro caso são as técnicas de modelos de contorno ativo (active 

shape models) (COOTES et al., 1995), e do segundo caso são modelos de objetos baseados  

em teorias estatísticas (CREMERS et al., 2007) e fuzzy (UDUPA et al., 2011) . Exemplos de 

técnicas híbridas interativas são live-wire (FALCÃO et al.,  1998) e snakes (KASS et al.,  

1988), e de técnicas híbridas automáticas seria o agrupamento (clustering) (XU; WUNSCH II, 

2005).  

Arbeláez et al. (2011) expõem que os problemas de detecção de contornos e 

segmentação de regiões são relacionados, mas não são idênticos, uma vez que os detectores  

de contornos podem não garantir a identificação de contornos fechados, gerando contornos 

quebrados e, assim, não fornecem necessariamente uma divisão da imagem em regiões. Isso 

ocorre, por exemplo, quando se usa operadores de gradiente para a detecção de fronteiras  

(MAIRE et al., 2008), (REN; BO, 2012). Já as segmentações de regiões garantem a divisão da 

imagem em regiões com contorno fechado, caracterizando áreas isoladas da imagem nas quais  

cada objeto é rotulado individualmente. Por sua vez, Miranda et al. (2006) definem os  

contornos dos objetos como sendo fechados, apenas, e não abertos ou fechados como 

Arbeláez et al. (2011). Contudo, ressalta-se que a classificação de Arbeláez et al. é coerente 

com a de Miranda et al. que, como mencionado anteriormente, também dividem as técnicas  

orientadas a modelos de objetos em duas classes relacionadas ao contorno ou às regiões dos 

objetos. 

Zhang (2006) observa que ainda não existe uma teoria geral para segmentação de 

imagens e que os processos de desenvolvimento de técnicas de segmentação são 

tradicionalmente ad hoc. Assim, pesquisas são feitas em diversas direções, com princípios 

muito diferentes, levando a uma variedade de algoritmos de segmentação encontrados  
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atualmente na literatura. Também, não há um algoritmo de aplicação geral, existindo casos de 

algoritmos específicos para diferentes tipos de imagens, tais como: segmentação de imagens  

médicas (GORDILLO et al., 2013), (NOBLE; BOUKERROUI, 2006), de imagens de cenas  

naturais (ARBELÁELZ et al., 2011), de imagens multiespectrais de radar (NASCIMENTO et 

al., 2014), e de imagens de células (MEIJERING, 2012), dentre outras. Muitas vezes, um 

mesmo algoritmo usa várias técnicas diferentes, sendo difícil sua classificação quanto à 

descontinuidade ou similaridade entre atributos, ou modelos de objetos. Assim, tem-se 

observado na literatura surveys e livros, com coletâneas de artigos científicos sobre o tema, 

classificando os algoritmos de diversas formas quanto às ferramentas matemáticas, teóricas ou 

computacionais utilizadas (BOVIK, 2005), (CHENG et al., 2001), (PAPARI; PETKOV, 

2011), (ZHANG, 2006), tais como: segmentação baseada em redes neurais (EGMONT-

PETERSEN et al.,  2002), baseada em estatística (CREMERS et al., 2007), baseada em teoria 

fuzzy (NAZ et al., 2010), baseada em wavelets (WANG; YANG, 2012), baseada em grafos  

(PENG et al., 2013), dentre outras. 

Em resumo, as técnicas de segmentação abordadas neste trabalho são classificadas, 

quanto à informação necessária à segmentação e quanto ao resultado gerado (Figura 1), em: 

1. Baseadas em descontinuidades, identificam mudanças entre os atributos da 

imagem, separando estruturas de interesse, gerando resultados de detecção de 

bordas (Figura 1 (c), (d)). A Figura 1 (d) ilustra a detecção de bordas pelo 

operador de Canny (1986). Operadores de gradiente como Prewitt (1970) 

(Figura 1 (c)) e Sobel (DUDA; HART, 1973) “realçam” bordas, mas como 

usualmente adotado na literatura, e por padronização, usar-se-á o termo 

detecção de bordas para esses casos. Pode-se utilizar a detecção de bordas em 

conjunto com filtros que removem ou suavizam características indesejadas nos  

atributos da imagem – ex.,  filtros para supressão de texturas (COSTA et al.,  

2013), (HUSSEIN et al., 2011), (MAGNIER, 2011) – de modo a uniformizar 

variações locais e a realçar as características regionais nos atributos da imagem 

para possibilitar a detecção de fronteiras entre regiões com características  

similares. 

2. Baseadas em similaridades, identificam homogeneidades entre os atributos da 

imagem, isolando regiões de estruturas de interesse, gerando resultados de 
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segmentação de regiões. A Figura 1 (e) ilustra a segmentação de regiões de cor 

pelo Mean Shift (COMANICIU; MEER, 2002). 

3. Baseadas em modelos, identificam os perímetros ou as regiões ocupadas pelos 

objetos de interesse definidos por modelos de objeto (que baseiam-se em 

características semânticas que estão presentes em partes da imagem – as quais  

são definidas pelo usuário através de sementes ou estão descritas em modelos  

matemáticos), gerando resultados de detecção de contornos ou segmentação de 

regiões. Como adotado na literatura (ARBELÁELZ et al., 2011), e por 

padronização, usar-se-á o termo detecção de contornos para a detecção das  

bordas que delimitam a fronteira entre os objetos (contorno aberto) ou bordas 

que circunscrevem os objetos (contorno fechado). A Figura 1 (f) ilustra a 

detecção de contornos abertos pelo gPb (Globalized Probability of Boundary) 

(MAIRE et al., 2008) e (g) contornos fechados pelo gPb-owt-ucm 

(ARBELÁELZ et al., 2009) (gPb – Oriented Watershed Transform – 

Ultrametric Contour Map). A Figura 1 (h) ilustra a segmentação de regiões  

pelo gPb-owt-ucm (com corte em 0,4 e cor média para a região (ARBELÁELZ  

et al., 2009)). 

No Capítulo 2, os tipos de segmentação citados acima são apresentados em 

detalhes. A Figura 1 ilustra resultados de uma técnica de cada tipo com a finalidade de tornar 

mais clara a diferença entre as segmentações produzidas. Ao longo desta tese, as imagens de 

bordas e de contornos ilustradas estão complementadas (com as intensidades  RGB invertidas) 

e com brilho reduzido para a metade, a fim de possibilitar uma melhor impressão das  

bordas/contornos de baixa intensidade. 

1.1 Motivação 

Os atuais sistemas de visão computacional em tempo real, como robôs não 

estacionários, veículos autônomos e dispositivos portáteis, capturam e processam informações  

de imagens, usando a segmentação de imagens como uma etapa importante na cadeia de 

processamento visual. Em comum todos estes dispositivos dependem da carga de suas  

baterias quando estão em operação, e por isso, exigem o uso de abordagens de baixo custo 

computacional, a fim de prolongar o tempo de uso de suas baterias. Além disso, as máquinas 
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autônomas que coexistem lado a lado com os seres humanos precisam ser seguras, exigindo o 

processamento de informações de visão em tempo real para evitar colisões e acidentes, 

tornando-as viáveis comercialmente e seguras para a sociedade.  

Desde os anos 1960, foram criadas inúmeras técnicas para segmentação, contudo 

poucas se aproximam do nível de desempenho humano (ARBELÁELZ et al., 2009), (MAIRE 

et al., 2008), (REN; BO, 2012), sendo essas computacionalmente custosas, levando dezenas  

de segundos ou minutos para segmentar uma única imagem, o que as torna inadequadas para 

aplicação em tempo real.  

Métodos de detecção de bordas tradicionais, como Sobel (DUDA; HART, 1973), 

Prewitt (1970) e Canny (1986) têm baixo custo computacional e são usualmente adotados em 

aplicações em tempo real (BEN CHEIKH et al., 2014), (FONS et al., 2010), (EL HOUARI et 

al., 2010), (POSSA et al., 2014). No entanto, seus resultados detectam muitas bordas (ver 

Figura 1 (c), (d)), sendo a maioria do interior das texturas ou dos objetos, o que não é 

desejado quando se busca identificar o contorno ou a região ocupada pelos objetos nas 

imagens. Por exemplo, como exposto na Figura 1 (b), observa-se que detalhes da textura da 

saia ou da vegetação atrás do homem na canoa (Figura 1 (a)) não foram identificados, apenas  

os seus contornos. 

Assim, fica claro que é preciso preencher a lacuna deixada pelas atuais técnicas de 

segmentação de imagens naturais (ver estado-da-arte, Capítulo 2), as quais não são voltadas  

para sistemas de máquinas autônomas ou sistemas de uso em tempo real,  pois, ou são precisas 

quanto aos resultados obtidos, mas computacionalmente custosas (lentas), ou, são rápidas, 

mas têm baixa precisão.  

1.2 Objetivo 

Deste modo, o objetivo desta tese é desenvolver um detector de contornos de 

objetos em imagens naturais digitais que tenha baixo custo computacional, sendo rápido o 

suficiente para ser utilizado em aplicações de tempo real, e que ainda obtenha resultados no 

nível do estado-da-arte. Ou seja, busca-se uma solução que equilibre o compromisso entre 

tempo e precisão. 
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Figura 1  – Classificação das Técnicas de Segmentação 

  
(a) (b) 

   
(c) (d) (e) 

   
(f) (g) (h) 

Legenda e Fonte: Imagens (a) original (MARTIN et al., 2001), (b) objetos segmentados por 

humanos (ground truth – padrão ouro) (MARTIN et al., 2001), (c) bordas detectadas por 

Prewitt (1970) e (d) por Canny (1986), (e) regiões de cor segmentadas pelo Mean Shift 

(COMANICIU; MEER, 2002), (f) contornos abertos dos objetos detectados pelo gPb 

(MAIRE et al., 2008), (g) contornos fechados dos objetos detectados pelo gPb-owt-ucm 
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(ARBELÁELZ et al., 2009), (h) segmentação das regiões dos objetos realizada pelo gPb-owt-

ucm (com corte em 0,4 e cor média para a região (ARBELÁELZ et al., 2009)). 

Figura 2  – Imagens Naturais e Objetos Segmentados por Humanos 

  
  

  
  

  
  

Legenda e Fonte: (coluna esquerda) Exemplos de imagens naturais capturadas por fotografias  

de cenas do mundo real (MARTIN et al., 2001), (coluna direita) objetos segmentados por 

humanos (ground truth) (MARTIN et al., 2001). 

Dentre as técnicas  de segmentação de imagem disponíveis, técnicas  orientadas a 

descontinuidades são, em geral, as mais eficientes em termos de custo computacional. 

Abordagens baseadas em similaridades, como segmentações de regiões de cor ou de textura, 

geralmente requerem maior custo computacional para identificar a homogeneidade entre 

atributos pertencentes a uma mesma região, para então separar umas das outras. 

Procedimentos orientados a similaridades analisam informações de vários pixels dentro de 

cada região, enquanto procedimentos orientados a descontinuidades geralmente analisam 
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apenas informações locais dos pixels. Adicionalmente, Davies (DAVIES, 2004) cita que a 

detecção de descontinuidades tem uma vantagem considerável sobre a segmentação de 

regiões: o fato de reduzir por um alto fator (tipicamente por volta de 100) a redundância 

intrínseca dos dados das imagens, o que é útil para diminuir o espaço para armazenamento de 

informações e a quantidade de processamento necessária para analisar dos dados.  

Os sistemas de visão em tempo real citados processam imagens naturais  

capturadas do ambiente ao seu redor. Quando aplicada a tarefas que envolvem imagens  

naturais – fotografias (ver Figura 1 (a)) ou vídeos de cenas do mundo real (real world scenes) 

– a segmentação torna-se um problema prático central na área de visão computacional 

(DAVIES, 2004). Esse tipo de imagem possui uma gama imensa de objetos possíveis, 

tornando difícil a utilização de técnicas de segmentação baseadas em modelos de objetos 

específicos, pois os objetos são desconhecidos a priori.  

Portanto, dada à redução na quantidade de dados a serem processados e ao 

desconhecimento a priori dos objetos que serão analisados, as técnicas baseadas em 

descontinuidade, em detrimento das baseadas em similaridades ou modelos de objetos, são a 

opção escolhida para aplicações em tempo real que processam imagens naturais. 

Assim, o detector de contornos proposto é baseado primordialmente no conceito 

de descontinuidade (detecção de bordas). Quatro atributos das imagens naturais - bordas, 

foco, cor e texturas – são analisados na busca por descontinuidades  que levem à identificação 

das bordas que caracterizam os contornos dos objetos. A ideia é identificar as bordas entre 

componentes locais da imagem e, através das características de cor e textura, tornar possível 

distinguir as bordas que fazem parte do contorno dos objetos, enfatizando-as em relação às  

bordas internas aos objetos e às texturas. São usados operadores de gradiente local para 

detecção de bordas, logo, os contornos gerados poderão ser abertos. 

Para esclarecer, o domínio do problema do trabalho proposto são imagens digitais  

obtidas por fotografias de cenas de cidades, de casas, de pessoas, da natureza, de paisagens, 

de animais, etc. A Figura 2 ilustra exemplos de imagens dessa natureza e suas respectivas 

segmentações realizados por humanos. Não é do escopo deste trabalho segmentar imagens  

artificiais geradas por computador, ou imagens de contexto específico, como imagens  

capturadas por equipamentos médicos, imagens espaciais capturadas por satélites, imagens de 

microscópios, imagens de radar, etc.  
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O uso de modelos estatísticos, reconhecimento de padrões, técnicas de otimização 

multiparamétricas, técnicas de agrupamento, etc., trazem eficácia aos sistemas de 

segmentação, mas aumentam o custo computacional dos algoritmos, sendo essa uma das 

restrições impostas em nosso projeto para viabilizar sua aplicação em tempo real.  

1.3 Contribuições e Organização da Tese 

Este documento é dividido em cinco capítulos. No Capítulo 2, o problema de 

segmentação de imagens é definido formalmente (Seção 2.1). Em seguida (Seção 2.2), os  

trabalhos relacionados  encontrados na literatura são citados e seus aspectos positivos e 

limitações são comentados. 

No Capítulo 3, a técnica proposta para detecção de contornos é apresentada, suas 

etapas são descritas (Seções 3.2 a 3.8) e suas principais características são discutidas. Na 

Seção 3.1 as contribuições anteriores são descritas resumidamente. A técnica proposta é 

dividida em cinco etapas:  Mapeamento de cores e foco; Supressão de texturas; Detecção de 

bordas; Afinamento em tons de cinza; e, Correção de intensidades.  

A primeira etapa realiza um mapeamento a partir do modelo de cor RGB para um 

modelo composto de atributos de cor e foco. Dois modelos são propostos para esse fim, 

RhGhBhF e LgCF, definindo a diferença cromática entre as componentes de cor, para que 

bordas que não são percebidas nos canais RGB individuais possam ser identificadas no 

processo de detecção de gradientes. Os modelos também realçam as regiões em foco nas  

imagens usando a transformada de decomposição de cor, que é capaz de segmentar a escala 

de cor RGB em canais independentes, isolando as cores aditivas, subtrativas e os tons de 

cinza. A Seção 3.2 apresenta os modelos de cor de diferença cromática propostos (RhGhBh e 

LgC), a Seção 3.3 apresenta a transformada de decomposição de cor proposta, e a Seção 3.4 

apresenta o mapeamento por foco proposto (F).  

Na segunda etapa, a filtragem morfológica para supressão de textura 

remove/suaviza as informações de textura da imagem mapeada. O objetivo é remover 

informações internas às texturas, preservando seus contornos. A filtragem para supressão de 

textura é apresentada na Seção 3.5. 
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Na terceira etapa, um operador de gradiente local chamado máscaras de detecção 

de contornos é usado para a detecção de bordas utilizando oito máscaras (kernels) orientadas 

que, através de filtragem linear, calculam o gradiente local realçando as bordas próximas ao 

contorno dos objetos e eliminando as bordas internas aos objetos. A detecção de bordas 

relacionada às máscaras de detecção de contornos é apresentada na Seção 3.6. 

Na quarta etapa, o afinamento em tons de cinza por empilhamento topológico é 

aplicado para afinar as bordas. A técnica utiliza um processo iterativo que constrói uma pilha 

topológica (um relevo) de imagens erodidas e suavizadas, na qual os pixels  das bordas vão 

sendo iterativamente removidos, restando os pixels maximamente centralizados, que são 

selecionados para o afinamento morfológico. O afinamento em tons de cinza é apresentado na 

Seção 3.7. 

Na quinta etapa, uma correção das intensidades dos pixels é aplicada, relacionado-

as com o gradiente local e com a densidade local orientada das bordas. Assim, a correção 

enfatiza as bordas localizadas em densidades mais baixas, que têm maior probabilidade de 

serem bordas de contorno, conforme apresentado na Seção 3.8. 

No Capítulo 4, são apresentados os experimentos e resultados obtidos. Na Seção 

4.1 é apresentada a metodologia para avaliação dos resultados, realizada com auxílio do 

Berkeley Segmentation Dataset and Benchmark (BSDS) (ARBELÁELZ et al., 2015), 

(ARBELÁELZ et al., 2011), (MARTIN et al., 2001), que é uma base de imagens naturais e 

um benchmark para avaliação de técnicas de segmentação de imagens. Da Seção 4.2 à 4.7 são 

apresentados os  testes realizados para cada uma das etapas da técnica proposta usando as 

imagens do BSDS. Na Seção 4.8, comparações dos resultados obtidos pela técnica proposta 

contra técnicas recentes e clássicas da literatura são expostas e avaliadas pelo BSDS. Na 

Seção 4.9 duas aplicações para a técnica proposta são apresentadas,  detecção de contornos de 

objetos em ambientes internos de casas e escritórios, e detecção de contornos de veículos em 

vídeo. Encerrando o Capitulo 4, na Seção 4.10 considerações finais são feitas sobre os pontos 

fortes e limitações da técnica proposta. 

Por fim, no Capítulo 5, as conclusões obtidas sobre a técnica proposta são 

salientadas, as contribuições científicas realizadas são citadas (Seção 5.1) e pontos de 

melhoria e extensão são apresentados como sugestão para trabalhos futuros (Seção 5.2). 

 



 

2.  Segmentação de Imagens 

Neste capítulo, expõem-se as características dos atributos de cor, foco e textura das  

imagens digitais naturais, descreve-se formalmente o problema de segmentação de imagens, 

apresentam-se os conceitos básicos da área de segmentação e os trabalhos relacionados  

encontrados na literatura.  

Optou-se por não incluir uma descrição sobre técnicas básicas de processamento 

de imagens, pois esse material é abundante em livros técnicos e na Internet (BOVIK, 2005), 

(CORNELL, 2015), (GOMES; VELHO, 1994), (GONZALEZ; WOODS, 2000), 

(KOSCHAN; ABIDI, 2008), (PARKER, 1997), (VELHO et al.,2008). 

2.1 Imagem Digital e Atributos 

Uma imagem digital colorida  (KOSCHAN; ABIDI, 2008), Icor(x,y), pode ser 

descrita por meio de uma função no espaço vetorial, geralmente com três componentes, cujos  

intervalos para as intensidades das componentes estão compreendidos no intervalo do 

chamado espaço de cor, o qual é definido pelo modelo de cor utilizado.  

Assim, seja uma imagem digital “colorida”, Icor, definida no domínio M, 

correspondente a uma matriz com dimensões YX × . A observação Icor(x,y) para um ponto 

(x,y) qualquer, obtém um valor do conjunto V conforme a seguir: 

VI cor →M: , 
(1)  

},...,,:),...,,{(

}1   e  1:),{(

2121 máxnmín
T

n VvvvVvvvV

YyXxyx

≤≤=

≤≤≤≤=M
 

tal que 

(2)  
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T
ncor vvvyxI ),...,,(),( 21=  

(3)  

na qual o vetor T
nvvv ),...,,( 21 rep resenta uma cor qualquer no espaço de cor V, cujos valores  

das n componentes, nvvv ,...,, 21 , são números inteiros situados no intervalo [ ]máxmín VV   , . O 

número de componentes e o intervalo de valores são definidos pelo modelo de cor em questão  

(KOSCHAN; ABIDI, 2008).  

 Dois exemplos de valores para o conjunto V são: }2550:{ ≤≤= vvV  para 

imagens em tons de cinza, e ,2550:),,{( 1321 ≤≤= vvvvV  }2550  e  2550 32 ≤≤≤≤ vv  para 

imagens co loridas com três canais (ex. : vermelho, verde e azul – RGB).  

Uma imagem segmentada R(x,y) também é uma função no domínio M, mas, para 

qualquer ponto (x,y), a segmentação R(x,y) obtém um valor de um conjunto diferente, T. Dois  

exemplos de valores para o conjunto T são: }1ou    0:{ == vvT , denotando dois segmentos  

(regiões) em uma segmentação binária ( borda x não borda ou objeto x fundo), e 

},...,4,3,2,1:{ kvvT == , denotando k  diferentes segmentos no caso de uma segmentação  

multiclasse.   

Dada uma instância particular da imagem observada Icor(x,y), o  p roblema da 

segmentação de imagens é o de estimar a imagem segmentada ideal correspondente usando 

R(x,y)=h[I(x,y)]. Os diversos métodos de segmentação  tentam prover uma der ivação  coerente 

dessa função de estimativa h(.).  

2.1.1 Modelos de Cor 

Com o p ropósito de facilitar a especificação das cores em uma forma padrão e de 

aceitação geral, vários modelos de cor foram propostos para o p rocessamento de imagens  

digitais. Um modelo de cor, de uma maneira geral, é um sistema de coordenadas, no qual cada 

cor é rep resentada por um único  ponto. O conjunto de todas as cores de um modelo  de cor  

chama-se espaço de cor. Existem vários modelos de cor  (CHENG et al., 2001), (IRO  

GROUP, 2015), (GOM ES; VELHO, 1994), (KOSCHAN; ABIDI, 2008), sendo os mais 

comuns e rep resentados por três componentes de cor: o RGB (red,  green, blu e – vermelho,  

verde, azul), usado para rep resentação da cor em monitores color idos e câmeras de vídeo ; o  

CM Y (cyan, magenta, yellow – ciano, magenta, amarelo), usado em impressoras coloridas; o  
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YIQ (luminance,  in-phase, quadrature – luminância, em fase, quadratura) é o padrão  

americano para transmissão de TV co lorida; o HSV (hue, saturation, value – matiz, saturação,  

valor) e o YCbCr (luma, blu e-difference chroma, red-differen ce chroma – luminância,  

diferença da cor  azul, diferença da cor vermelha)  são usados para manipulação  de imagens  

coloridas e insp irados pela percepção visual humana; e, o CIELAB (CIE 1976 (L*, a*, b*))  

criado para melhor identificar as d iferenças entre as cores. Esses sistemas relacionam-se entre 

si. A Figura 3, por exemplo, ap resenta a relação em um espaço tridimensional entre os  

sistemas RGB e CM Y. 

Figura 3  – Representação tridimensional dos espaços de cor RGB e CM Y 

 

Legenda: A diagonal, A, caracteriza os valores para os tons de cinza. Fonte: o autor. 

Figura 4  – Representação de uma imagem digital e alguns de seus pixels com valores RGB 

 

Fonte: o autor. 

No sistema RGB, uma cor  é definida pela composição dos componentes espectrais 

do vermelho (R), verde (G) e azul (B). Essas são as cores primárias, a partir das quais todas as 

outras se originam por composição. Logo, uma imagem RGB é definida por 
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TBGRyxI ),,(),(RGB = , na qual R, G  e B são as componentes de cor, cujas  intensidades estão 

situadas no intervalo .255,,0 ≤≤ BGR  A Figura 4 ilustra uma imagem digital no formato  

RGB. 

O modelo CM Y é o oposto do RGB, caracterizando-se pela subtração  de cor. A  

conversão entre os modelos RGB e CM Y pode ser feita como a seguir : 

T

T

YMCI

BY

GM

RC

BGRI

),,(

255

255

255

),,(

CMY

RGB

=

−=

−=

−=

=

 

(4)  

na qual TYMCyxI ),,(),(CMY =  é uma imagem CMY definida pelas componentes C, M e Y,  

respectivamente, ciano, magenta e amarela, cujas intensidades estão situadas no intervalo 

.255,,0 ≤≤ YMC  

Com a finalidade de economizar tinta, no modelo de cor CMYK, as componentes 

cromáticas são independentes da componente K (Key), que define a intensidade comum às  

três componentes de cor do modelo CMY. Assim, as tintas coloridas C’M’Y’ só são usadas  

para “preencher” as tonalidades restantes, partindo-se da base preta, K. O modelo CMYK é 

definido a seguir (KOSCHAN; ABIDI, 2008): 

T

T

KYMCI

KYY

KMM

KCC

YMCK

BY

GM

RC

BGRI

),',','(

),,min(

255

255

255

),,(

CMYK

RGB

=

−=′

−=′

−=′

=

−=

−=

−=

=

 

(5)  
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na qual a partir de uma imagem RGB, obtêm-se as  componentes C, M, e Y, que então  são 

convertidas para as componentes C’, M’, Y’  e K, que compõem a imagem 

TKYMCyxI ),',','(),(CMYK = . 

A ideia de separar a componente preta das cores é bastante interessante e é 

analogamente aplicada ao modelo RGB para definir o modelo RGBW, a seguir: 

T

T

WBGRyxI

WBB

WGG

WRR

BGRW

BGRI

),',','(),(

),,min(

),,(

RGBW

RGB

=

−=′

−=′

−=′

=

=

 

(6)  

na qual a partir de uma imagem RGB, obtêm-se as componentes R’, G’, B’ e W, que 

compõem a imagem TWBGRyxI ),',','(),(RGBW = . 

De fato, o modelo de cor RGBW é usado por alguns fabricantes de telas LED para 

reduzir o consumo de energia (WIKIMEDIA, 2015). No caso, a componente W define o 

brilho de um LED branco, e as componentes de cor R’, G’, B’ representam os respectivos 

LEDs que são acesos apenas para “completar” o brilho da cor correspondente. Assim, poucos 

LEDs são acesos em alta intensidade. 

Por sua vez, o modelo HSV foi desenvolvido por A. R. Smith (AZEVEDO; 

CONCI, 2003) e é orientado ao usuário, pois baseou-se na forma como o artista descrevia e 

misturava as cores em seus trabalhos. O sistema de coordenadas é um cilindro vertical, no 

qual o espaço de cor está compreendido em forma de uma pirâmide invertida de seis lados. O  

eixo valor V (value) representa os tons de cinza, no qual V=0 e S=0 correspondem ao preto, e 

V=1 e S=0 correspondem ao branco. No topo da pirâmide invertida (parte mais larga) 

encontram-se as cores cromáticas de maior intensidade. O matiz H (Hue) é dado pelo ângulo 

ao redor do eixo vertical, sendo o vermelho igual a 0º e o verde 120º, por exemplo. A 

saturação S (saturation) varia de 0 a 1, da linha central que vai do eixo V até os lados da 

pirâmide. As cores descritas pelo sistema HSV são mais intuitivas para os usuários que cores 

obtidas por combinações de cores primárias, sendo este modelo bastante usado em interfaces  

com o usuário (AZEVEDO; CONCI, 2003). A transformação de RGB para HSV (IRO 
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GROUP, 2015) pode ser feita de forma não linear pelo Algoritmo 1 e a transformação inversa 

é obtida pelo Algoritmo 2. 

Figura 5  – Espaço de Cor do Modelo HSV 

 

Fonte: http://www.getreuer.info/home/colorspace 

 

Algoritmo 1  – Transformação de RGB para HSV 

 

//Entrada: (R, G, B)T 

//Saída:   (H, S, V)T 

 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

var_R = ( R / 255 )                     //RGB de 0 a 255 

var_G = ( G / 255 ) 

var_B = ( B / 255 ) 

 

var_Min = min( var_R, var_G, var_B )    //Valor mín. do RGB 

var_Max = max( var_R, var_G, var_B )    //Valor máx. do RGB 

del_Max = var_Max - var_Min             //Delta RGB  
 

V = var_Max 

 

if ( del_Max == 0 )                     //Tons de Cinza 

{ 

   H = 0                                //HSV de 0 a 1 

   S = 0 

} 

else                                    //Cores 

{ 

   S = del_Max / var_Max 

 

   del_R = ( ( ( var_Max - var_R ) / 6 ) + ( del_Max / 2 ) ) / del_Max 

   del_G = ( ( ( var_Max - var_G ) / 6 ) + ( del_Max / 2 ) ) / del_Max 

   del_B = ( ( ( var_Max - var_B ) / 6 ) + ( del_Max / 2 ) ) / del_Max 

 

   if      ( var_R == var_Max ) H = del_B - del_G 

   else if ( var_G == var_Max ) H = ( 1 / 3 ) + del_R - del_B 

   else if ( var_B == var_Max ) H = ( 2 / 3 ) + del_G - del_R 

 

   if ( H < 0 ) H += 1 

   if ( H > 1 ) H -= 1 

} 

Fonte: adaptado de (IRO GROUP, 2015). 
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Algoritmo 2  – Transformação de HSV para RGB 

 

//Entrada: (H, S, V)T 

//Saída:   (R, G, B)T 

 
01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

if ( S == 0 )                       //HSV de 0 a 1 

{ 

   R = V * 255 

   G = V * 255 

   B = V * 255 

} 

else 

{ 

   var_h = H * 6 

   if ( var_h == 6 ) var_h = 0      //H < 1 

   var_i = int( var_h )             //Ou... var_i = floor( var_h ) 

   var_1 = V * ( 1 - S ) 

   var_2 = V * ( 1 - S * ( var_h - var_i ) ) 

   var_3 = V * ( 1 - S * ( 1 - ( var_h - var_i ) ) ) 

 

   if      ( var_i == 0 ) { var_r = V     ; var_g = var_3 ; var_b = var_1 } 

   else if ( var_i == 1 ) { var_r = var_2 ; var_g = V     ; var_b = var_1 } 

   else if ( var_i == 2 ) { var_r = var_1 ; var_g = V     ; var_b = var_3 } 

   else if ( var_i == 3 ) { var_r = var_1 ; var_g = var_2 ; var_b = V     } 

   else if ( var_i == 4 ) { var_r = var_3 ; var_g = var_1 ; var_b = V     } 

   else                   { var_r = V     ; var_g = var_1 ; var_b = var_2 } 

 

   R = var_r * 255                  //RGB de 0 a 255 

   G = var_g * 255 

   B = var_b * 255 

} 

Fonte: adaptado de (IRO GROUP, 2015). 

O modelo YIQ é usado na transmissão de televisão em cores nos Estados Unidos 

(padrão NTSC) e foi projetado para separar a crominância da luminância (AZEVEDO; 

CONCI, 2003), e assim, possibilitar transmitir os sinais de televisão em cores e preto-e-

branco simultaneamente. O canal Y contém as informações de luminância (sinal de TV preta-

e-branca) e os canais em fase I (in-phase) e quadratura Q (quadrature) transmitem a 

informação de cor. A transmissão do sinal no formato YIQ possibilita o uso de uma menor 

banda de sinal que no modelo RGB, pois a componente Y contém a maior parte do sinal,  e as  

componentes I e Q contêm apenas os sinais de cor restantes (KOSCHAN; ABIDI, 2008). A 

transformação de uma imagem no espaço de cor RGB para o espaço YIQ é realizada pela 

rotação no espaço cartesiano tridimensional como a seguir (KOSCHAN; ABIDI, 2008): 

T

T

QIYI

B

G

R

Q

I

Y

BGRI

),,(

312,0523,0211,0

322,0274,0596,0

114,0587,0299,0

),,(

YIQ

RGB

=
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−−=
















=

 

(7)  
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na qual TQIYyxI ),,(),(YIQ =  é a imagem no formato YIQ.  

A transformação inversa do  espaço YIQ para RGB é dada por (KOSCHAN; 

ABIDI, 2008): 

















⋅
















−

−−=
















Q

I

Y

B

G

R

705,1107,11

647,0272,01

621,0956,01

 

(8)  

O modelo de cor YCbCr é usado na codificação de vídeo e fotografias digitais. A 

componente Y comporta o sinal da luminância, e as componentes Cb e Cr comportam o sinal 

cromático de diferença de azul e diferença de vermelho, respectivamente. A transformação de 

uma imagem no espaço de cor RGB (com correção gama) para o espaço YCbCr é apresentada 

a seguir (KOSCHAN; ABIDI, 2008): 

T

T

CrCbYI

B

G

R

Cr

Cb

Y

BGRI

),,(

285,18154,94439,112

439,112494,74945,37

064,25057,129738,65

256
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16
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(9)  

na qual TCrCbYyxI ),,(),(CbCr =  é a imagem no formato YCbCr.  

A transformada inversa do espaço YCbCr para RGB é dada por (KOSCHAN; 

ABIDI, 2008): 
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(10)  

O modelo de cor CIELAB foi desenvolvido para facilitar o cálculo da diferença 

entre as cores (KOSCHAN; ABIDI, 2008). Adicionalmente, esse modelo inclui todas as cores  

perceptíveis pela visão humana, ao contrário do RGB ou CMY que só consegue representar 



Capítulo 2 – Segmentação de Imagens 33

uma parte das cores observáveis. O modelo CIELAB, abreviação de CIE 1976 (L*, a*, b*), é 

um modelo de cor oponente com a componente L* (lightness) definindo o brilho da imagem e 

as componentes de cores oponentes a* e b* definindo a presença das cores “vermelha x 

verde” e “azul x amarela”, respectivamente. A transformação de RGB para CIELAB (IRO 

GROUP, 2015) pode ser feita de forma não linear pelo Algoritmo 3 e a transformação inversa 

é obtida pelo Algoritmo 4. 

Algoritmo 3  – Transformação de RGB para CIELAB 

 

//Entrada: (R, G, B)T 

//Saída:   (CIE-L*, CIE-a*, CIE-b*)T 

 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

//1. RGB para XYZ 

 

var_R = ( R / 255 )        //R from 0 to 255 

var_G = ( G / 255 )        //G from 0 to 255 

var_B = ( B / 255 )        //B from 0 to 255 

 

if ( var_R > 0.04045 ) var_R = ( ( var_R + 0.055 ) / 1.055 ) ^ 2.4 

else                   var_R = var_R / 12.92 

if ( var_G > 0.04045 ) var_G = ( ( var_G + 0.055 ) / 1.055 ) ^ 2.4 

else                   var_G = var_G / 12.92 

if ( var_B > 0.04045 ) var_B = ( ( var_B + 0.055 ) / 1.055 ) ^ 2.4 

else                   var_B = var_B / 12.92 

 

var_R = var_R * 100 

var_G = var_G * 100 

var_B = var_B * 100 

 

 

X = var_R * 0.4124 + var_G * 0.3576 + var_B * 0.1805 

Y = var_R * 0.2126 + var_G * 0.7152 + var_B * 0.0722 

Z = var_R * 0.0193 + var_G * 0.1192 + var_B * 0.9505 

 
//2. XYZ para CIELAB 

 

var_X = X / ref_X          //ref_X =  95.047     

var_Y = Y / ref_Y          //ref_Y = 100.000 

var_Z = Z / ref_Z          //ref_Z = 108.883 

 

if ( var_X > 0.008856 ) var_X = var_X ^ ( 1/3 ) 

else                    var_X = ( 7.787 * var_X ) + ( 16 / 116 ) 

if ( var_Y > 0.008856 ) var_Y = var_Y ^ ( 1/3 ) 

else                    var_Y = ( 7.787 * var_Y ) + ( 16 / 116 ) 

if ( var_Z > 0.008856 ) var_Z = var_Z ^ ( 1/3 ) 

else                    var_Z = ( 7.787 * var_Z ) + ( 16 / 116 ) 

 

CIE-L* = ( 116 * var_Y ) - 16 

CIE-a* = 500 * ( var_X - var_Y ) 

CIE-b* = 200 * ( var_Y - var_Z ) 

Fonte: adaptado de (IRO GROUP, 2015). 

Os espaços CIELAB e CIELUV, abreviação de CIE 1976 (L*, u*, v*), foram 

especialmente projetados para tornar os espaços de cor perceptualmente uniformes. Em 
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ambos os casos, L* é definida do mesmo modo, os dois espaços diferem apenas por meio das  

coordenadas cromáticas. A dependência de todas as três coordenadas de cor em relação aos  

valores tradicionais RGB é não linear. Fórmulas de conversão entre os espaços de cor são 

apresentadas em (CHENG et al.,  2001), (IRO GROUP, 2015). Na prática, não há nenhuma 

vantagem evidente entre o uso do L*u*v* ou L*a*b*, a não ser o fato do L*u*v* possuir uma 

propriedade linear de mapeamento discutida em (WYSZECKI; STILES, 1982).  

 
Algoritmo 4  – Transformação de CIELAB para RGB 

 

//Entrada: (CIE-L*, CIE-a*, CIE-b*)T 

//Saída:   (R, G, B)T 

 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

//1. CIELAB para XYZ 

 

var_Y = ( CIE-L* + 16 ) / 116 

var_X = CIE-a* / 500 + var_Y 

var_Z = var_Y - CIE-b* / 200 

 

if ( var_Y^3 > 0.008856 ) var_Y = var_Y^3 

else                      var_Y = ( var_Y - 16 / 116 ) / 7.787 

if ( var_X^3 > 0.008856 ) var_X = var_X^3 

else                      var_X = ( var_X - 16 / 116 ) / 7.787 

if ( var_Z^3 > 0.008856 ) var_Z = var_Z^3 

else                      var_Z = ( var_Z - 16 / 116 ) / 7.787 

 

X = ref_X * var_X     //ref_X =  95.047       

Y = ref_Y * var_Y     //ref_Y = 100.000 

Z = ref_Z * var_Z     //ref_Z = 108.883 

 
//2. XYZ para RGB 

 

var_X = X / 100        //X de 0 a  95.047      

var_Y = Y / 100        //Y de 0 a 100.000 

var_Z = Z / 100        //Z de 0 a 108.883 

 

var_R = var_X *  3.2406 + var_Y * -1.5372 + var_Z * -0.4986 

var_G = var_X * -0.9689 + var_Y *  1.8758 + var_Z *  0.0415 

var_B = var_X *  0.0557 + var_Y * -0.2040 + var_Z *  1.0570 

 

if ( var_R > 0.0031308 ) var_R = 1.055 * ( var_R ^ ( 1 / 2.4 ) ) - 

0.055 

else                     var_R = 12.92 * var_R 

if ( var_G > 0.0031308 ) var_G = 1.055 * ( var_G ^ ( 1 / 2.4 ) ) - 

0.055 

else                     var_G = 12.92 * var_G 

if ( var_B > 0.0031308 ) var_B = 1.055 * ( var_B ^ ( 1 / 2.4 ) ) - 

0.055 

else                     var_B = 12.92 * var_B 

 

R = var_R * 255 

G = var_G * 255 

B = var_B * 255 

Fonte: adaptado de (IRO GROUP, 2015). 
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2.1.2 Modelos de Diferença Cromática de Cor 

Ohta et al. (1980) propuseram uma das primeiras abordagens para a criação de um 

modelo de cor com base na diferença de cor entre as componentes, com o objetivo de 

melhorar a segmentação de imagens. O modelo de cores tem três componentes. A primeira, I1,  

extrai características relacionadas com o brilho da imagem e as outras duas, I2 e I3, extraem as  

diferenças de cor.  Assim, o modelo comporta ambas as informações cromáticas e acromáticas  

de cor, mas não mostra todas as diferenças de cor entre as componentes RGB. As 

componentes I1I2I3 da imagem TIIIyxI ),,(),( 321III 321
=  foram definidas como: 
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++=

 

(11)  

na qual R, G e B são as componentes, vermelha, verde e azul, respectivamente, da imagem 

TBGRyxI ),,(),(RGB = . 

Gevers e Smeulders (1999) definiram três componentes de cor l1l2l3 para as quais 

duas componentes RGB foram subtraídas e então normalizadas. A motivação foi criar uma 

análise das cores da imagem que fosse invariante aos ângulos de observação,  à geometria dos  

objetos, à iluminação e aos reflexos. Esse modelo realça regiões com cores R, G e B isoladas e 

suaviza regiões de cores compostas simultaneamente pelas três componentes R, G e B. O 

mapeamento de cores de RGB para l1l2l3 remove todas as cores acromáticas, porque quando 

os valores RGB são iguais eles são cancelados no processo de subtração. Apesar de algumas  

bordas não visíveis nas  imagens RGB serem salientadas, muito ruído é gerado realçando 

bordas irrelevantes. As componentes l1l2l3 da imagem TlllyxI ),,(),( 321lll 321
=  foram definidas  

como: 
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(12)  
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Uma abordagem semelhante, proposta por Wesolkowski et al.  (2000), também 

definiu três componentes de cor como a subtração dos pares de componentes RGB, contudo as 

componentes mapeadas não são normalizadas. O processo de mapeamento também elimina 

todas as cores acromáticas. As componentes h1h2h3 da imagem T,h,hhyxI )(),( 321hhh 321
= foram 

definidas como: 

RBh

BGh

GRh

−=

−=

−=

3

2

1

 

(13)  

Em (COSTA et al., 2013), propusemos o modelo de cor chamado dRdGdB para 

possibilitar que a diferença entre as cores cromáticas fosse descritas em função de um mesmo 

canal de cor. Assim, três novas componentes ,  e   , BGR ∆∆∆  foram definidas pelas diferenças  

entre as componentes R, G e B. Como o mapeamento de cores de RGB para dRdGdB também 

remove as cores acromáticas, um modelo de cor composto de seis componentes RGBdRdGdB  

foi definido.  Essa solução permite que todas as relações entre as cores sejam exploradas, tanto 

pelas diferenças entre as cores acromáticas, como entre as cores cromáticas. Contudo, ela gera 

uma redundância de informação entre as componentes RGB e dRdGdB. As componentes 

BGR ∆∆∆   e  ,  da imagem TBGRyxI ),,(),(dRdGdB ∆∆∆= foram definidas como: 

GBRBB

BGRGG

BRGRR

−+−=∆

−+−=∆

−+−=∆

 

(14)  

2.2 Estado-da-Arte 

A seguir,  técnicas clássicas e recentes de segmentação de imagens, divididas em 

quatro classes de acordo com os resultados gerados – detecção  de bordas, segmentação de 

regiões baseada em a tributos de imagem, detecção de contornos e segmentação de reg iões  

baseada em modelos de objetos (definidas no Capítulo 1 - Introdução) – são apresentadas. Ao 

final, uma tabela com as técnicas escolhidas para comparação de resultados (a ser feita no 

Capítulo 4) com a técnica proposta nesta tese é apresentada, resumindo seus pontos positivos 

e negativos e suas principais contribuições. 
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2.2.1 Técnicas de Detecção de Bordas 

As segmentações orientadas a bordas entre atributos buscam descontinuidades nas 

imagens. Uma borda é o  limite entre duas regiões apresentando tons (ou cores) relativamente 

distintos. Ou seja, assume-se que as regiões em análise são suficientemente homogêneas, de 

maneira que a transição entre as duas  pode ser identificada apenas pela descontinuidade entre 

tons (ou cores).  

Papari e Petkov (2011) apresentam uma revisão e estado da arte de detecção de 

bordas, com quase trezentas referências. Há muitos procedimentos de detecção de bordas na 

literatura e os mais populares são baseados nos operadores de detecção de gradientes usando 

filtragens lineares que aproximam a primeira derivada local das imagens, tais como os  

operadores de Roberts (1965), Sobel (DUDA; HART, 1973), Prewitt (1970), Kirsh (1971), 

Robinson (1977) e Frei e Chen (1977).  Esse procedimento realça as bordas relacionadas às  

descontinuidades de brilho e cor nas imagens e é definido abaixo.  

A convolução discreta (filtragem) de uma máscara (f iltro) m x m por uma imagem 

I(x,y) é definida como 

],[],[],[*],[),( kyjxIkjmyxIyxmyxI
kj

−−∑∑==′
+∞

−∞=

+∞

−∞=

 
(15)  

na qual * é o operador de convolução.  

No cálculo do gradiente local a diferenciação da imagem I(x,y) é realizada por 

duas derivadas parciais  de p rimeira ordem Gx e  Gy nas  direções x  e y, respectivamente, as  

quais são comumente calculadas por dois p rocedimentos de filtragem, usando dois filtros para 

realce de gradientes verticais e horizontais, Mx e My, respectivamente, ver (16). O resultado 

das duas filtragens compõe o vetor gradiente bidimensional ),( yxI∇ , ver (17). Finalmente, a 

imagem localmente diferenciada ),( yxI∇  é obtida pelo cálcu lo da magn itude do vetor  

grad iente em (18). A d ireção  do vetor gradiente ind ica o sentido p redominante para a borda 

realçada e pode ser calculada por (19). 
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(18)  

( )GxGyyx 1tan),( −=α  
(19)  

As máscaras de Roberts (1965), Prewitt (1970) e Sobel (DUDA; HART, 1973) são 

exemplos de operadores de diferenciação discretos amplamente utilizados para realce de 

bordas, por possuírem a propriedade de realçarem as bordas verticais e horizontais entre 

regiões de uniformidade nos atributos das imagens. As máscaras Mx e My representativas dos 

operadores de Roberts, Prewitt e Sobel são apresentadas na Figura 6 (a), (b)  e (c),  

respectivamente. 

Os operadores de Kirsh (1971) e Robinson (1977) calculam oito gradientes com 

uma máscara rotacionada em incrementos de 45 graus, como visto na Figura 6 (d), (e),  

respectivamente. Em seguida, eles definem a magnitude das bordas como sendo a máxima 

magnitude dentre todas as direções, ver (20). A orientação da borda é definida pela máscara 

que produz a magnitude máxima. 

[ ]{ }),(*),...,,(*max,1max),( yxIyxIyxI 81 MM=∇  
(20)  

 Frei e Chen (1977) propuseram um conjunto de nove máscaras para extração de 

características de bordas e linhas, apresentadas na Figura 6 (f). As primeiras quatro máscaras  

realçam as bordas, as quatro próximas realçam as linhas, e a última calcula a média local.  

Duas medidas podem ser utilizadas para cálculo do gradiente local: a magnitude das bordas,  

calculada usando as primeiras quatro máscaras, ver (21); e a projeção da imagem no espaço 

de características de bordas, calculada usando todas as máscaras, ver (22)  
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(22)  

na qual θ (x,y) é a projeção no espaço de bordas defin idas no intervalo πθ ≤≤0 , em que 

quanto menor θ , maior é o sinal de borda.  

Abordagens locais, como operadores de gradiente, têm a desvantagem de usar  

máscaras de tamanho fixo,  o que pode não ser  adequado para todos os tipos de imagens, uma 

vez que o tamanho dos objetos das imagens pode ser  desconhecido. Canny (1986) e Perona e 

M alik (1990) usam abordagens em múltip las escalas na tentativa de superar essa limitação.  

O algoritmo de Canny (1986) tenta alcançar  uma detecção de bordas ótima,  

otimizando três critérios que correspondem a encontrar o  maior número de pixels de bordas, a 

localizar as bordas com erro de deslocamento mínimo e a identificar o número mínimo de 

pixels de borda para um local de borda específico. O algoritmo divide-se nos seguintes passos: 

convolução de imagem com um filtro Gaussiano, estimativa da localização e direções das  

bordas, afinamento de bordas por supressão não máxima e binarização de bordas usando 

limiares de histerese. Todos os passos anteriores são repetidos para uma escala diferente do 

filtro Gaussiano e as informações de todas as escalas são agregadas utilizando uma 

abordagem de síntese de atributos. 

Redefinindo a teoria do espaço-escala (scale-space), Perona e M alik (1990) 

propuseram a filtragem e detecção de bordas por difusão anisotrópica. A filtragem é uma 

operação iterativa não linear que produz diferentes níveis de suavização para cada pixel da 

imagem, levando em consideração se o pixel em questão é ou não de borda. Primeiramente,  

um operador de gradiente de br ilho é usado como estimativa das bordas; então, uma função de 

difusão de calor anisotrópica é utilizada para controlar a quantidade de suavização aplicada a 

cada pixel.  Ao longo dos pixels de borda,  o kernel dinâmico de suavização torna-se elíp tico 

com os eixos principais perpendiculares à d ireção do gradiente local. Assim, mais pixels ao  

longo da borda são utilizados no processo de suavização e menos nas imediações. O resultado 

é uma suavização com preservação de descontinuidades (discontinuity preserving smoothing) 
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que aumenta a cada iteração.  Para a detecção de bordas um coeficiente de difusão de bordas é 

usado, acentuando gradualmente as fronteiras entre as regiões constantes como bordas  

detectadas. 

Figura 6  – M áscaras dos Operadores de Gradiente 

 
Mx 

-1 0 
0 1 

 

My 
0 -1 
1 0 

 

 

(a) Roberts 
Mx 

-1 -1 -1 
0 0 0 
1 1 1 

 

My 
-1 0 1 
-1 0 1 
-1 0 1 

 

Mx 
-1 -2 -1 
0 0 0 
1 2 1 

 

My 
-1 0 1 
-2 0 2 
-1 0 1 

 

(b) Prewitt                                                                  (c) Sobel 
M1 

5 5 5 
-3 0 -3 
-3 -3 -3 

 

M2 

5 5 -3 
5 0 -3 
-3 -3 -3 

 

M3 

5 -3 -3 
5 0 -3 
5 -3 -3 

 

M4 

-3 -3 -3 
5 0 -3 
5 5 -3 

 

M5 

-3 -3 -3 
-3 0 -3 
5 5 5 

 

M6 

-3 -3 -3 
-3 0 5 
-3 5 5 

 

M7 

-3 -3 5 
-3 0 5 
-3 -3 5 

 

M8 

-3 5 5 
-3 0 5 
-3 -3 -3 

 

(d) Kirsch 
 

M1 

1 1 1 
1 -2 1 
-1 -1 -1 

 

M2 

1 1 1 
1 -2 -1 
1 -1 -1 

 

M3 

1 1 -1 
1 -2 -1 
1 1 -1 

 

M4 

1 -1 -1 
1 -2 -1 
1 1 1 

 

M5 

-1 -1 -1 
1 -2 1 
1 1 1 

 

M6 

-1 -1 1 
-1 -2 1 
1 1 1 

 

M7 

-1 1 1 
-1 -2 1 
-1 1 1 

 

M8 

1 1 1 
-1 -2 1 
-1 -1 1 

 

(e) Robinson 
M1 

1 √2 1 
0 0 0 
-1 -√2 -1 

 

M2 

1 0 -1 
√2 0 -√2 
1 0 -1 

 

M3 

0 -1 √2 
1 0 -1 

-√2 1 0 
 

M4 

√2 -1 0 
-1 0 1 
0 1 -√2 

 

M5 

0 1 0 
-1 0 -1 
0 1 0 

 

M6 

-1 0 1 
0 0 0 
1 0 -1 

 

M7 

1 -2 1 
-2 4 -2 
1 -2 1 

 

M8 

-2 1 -2 
1 4 -1 
-2 1 -2 

 

M9 

1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 

 

(f) Frei e Chen 

Legenda e Fonte: Operadores de  (a) Roberts (1965), (b) Prewitt (1970), (c) Sobel (DUDA; 

HART, 1973), (d) Kirsch (1971), (e) Robinson (1977), e (f) Frei e Chen (1977).  
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Lin et al.  (2011) usam Kernel PCA (Principal Component Analysis) e 

classificação de subespaços para extração de características das bordas. A técnica seleciona 

amostras aleatórias d ividindo a imagem de entrada em janelas. Em seguida, calcula as  

matrizes que relacionam a ocorrência dos pixels com suas vizinhanças em cada janela. Por  

fim, o método aplica análise de componentes principais sobre os dados da matriz para 

classificar os pixels, maximizando uma função de custo baseada nos três primeiros  

autovetores. 

Araújo e Costa (2007) usam um M apa Auto-Organizável (SOM – Self-organizing 

Map) e nodos RBF (Radial Basis Functions – Funções de Base Radial)  para detecção de 

bordas. Primeiramente, um mapa SOM  adaptativo é usado para identificar as cores  

dominantes na imagem, baseado em uma medida de similaridade da vizinhança local. Então,  

dois nodos RBF usam informações de gradiente local – calculado para pares de pixels  

adjacentes nos sentidos vertical e horizontal – e da vizinhança entre os nodos do mapa SOM , 

para identificar locais de alta variação local na imagem. Variações de intensidade acima do 

limiar pré-definido, caracterizam as bordas.  

Wang e Yang (2012) argumentam que a transformada wavelet tem sido aplicada 

com sucesso na análise e detecção de bordas, e analisam vários métodos de detecção de 

bordas baseados nessa transformada e variações da mesma. 

Wenlong et al. (2014) propõem um sistema de programação genética para buscar  

automaticamente  os pixels, que relacionados a seus vizinhos, apresentam características de 

bordas. Operadores de Roberts e Sobel são desmembrados em coeficientes e operações, que 

constituem os genes, então o sistema é evoluído geneticamente até encontrarem uma 

combinação de genes que minimizam a função de custo. Como resultado, um filtro linear e 

outro de segunda ordem são construídos e usados para detectar as bordas, criando uma 

representação subjetiva de baixo nível das bordas  na imagem. Os autores alegam que a busca 

automática é melhor que técnicas que usam janelas que varrem a imagem, pois não precisam 

de janelas grandes que borram a imagem, ou janelas pequenas que são sensíveis a ruídos.  

Os operadores de gradiente e as técnicas de detecção de bordas descritas nesta 

seção tendem a encontrar um número excessivo de bordas, pois analisam descontinuidades  

diretamente sobre os pixels das imagens, levando, normalmente, apenas informações locais  
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em consideração. Essas técnicas acabam por não atender  ao propósito desta tese que é a 

detecção de contornos dos objetos presentes em imagens naturais. 

2.2.2 Técnicas de Segmentação de Regiões Baseadas em Atributos de 

Imagem 

A segmentação orientada a regiões particiona as imagens em regiões que 

apresentam similaridade entre atributos, tais como brilho, cor, textura, foco, etc. A seguir as  

segmentações baseadas em atributos de cor, textura e foco são revisadas.  

2.2.2.1 Atributos de Cor 

À segmentação orientada a regiões baseada exclusivamente em similar idades no 

espaço de cor, dá-se o nome de segmentação de cor. A intenção é,  através das cores,  

identificar as regiões de maior relevância na imagem, que caracterizam as áreas ocupadas  

pelos objetos de interesse e que são as regiões com cores similares. Cada cor final, após a 

segmentação, representa um objeto de interesse. Vários modelos de cor e seus respectivos 

espaços de cor foram apresentados nas Seções 2.1.1 e 2.1.2.  

Várias técnicas foram propostas para segmentação orientada a regiões por 

similar idade de cor. Cheng et al. (CHENG et al., 2001) descrevem as fórmulas para 

conversão entre vários modelos de cor (RGB, YIQ, YUV, I1I2I3, HSI, Nrgb, CIELAB e 

CIELUV), e, resumem e classificam várias técnicas de segmentação de imagens coloridas em: 

limiarização de histograma, agrupamento de propriedades características, métodos baseados  

em regiões, técnicas fuzzy, técnicas baseadas em redes neurais e técnicas baseadas em física.  

Araújo e Costa (2009) usam um mapa auto-organizável adaptativo com topologia 

variável para segmentação de cor. O mapa se ajusta às cores presentes na imagem, 

identificando automaticamente o número e a intensidade RGB das cores dominantes na 

imagem. Então, os pixels são quantizados de acordo com a semelhança com as cores  

automaticamente selecionadas, criando regiões uniformes de cor que segmentam a imagem. 

Uma técnica proeminente para segmentação de cor é o Mean Shift, proposta por 

Comaniciu e M eer (2002), que realiza uma filtragem usando a ferramenta estatística de 

estimação de moda (de mesmo nome) mean shift (CHENG, 1995) para identificar grupos de 
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cor (color clusters) e depois fundi-los em regiões de cores. O algoritmo é baseado no espaço 

de cor CIELUV, que se destina a aproximar a relação entre as cores como na visão humana. É 

importante salientar que o processo iterativo de estimação de moda do mean shift realiza um 

agrupamento que foi considerado por Cheng (1995) como semelhante ao agrupamento natural 

realizado pela percepção humana. A técnica de segmentação de cor Mean Shift 

(COM ANICIU; M EER, 2002) tem dois estágios. Primeiro, a técnica usa uma filtragem para 

suavização com preservação de descontinuidades (discontinuity preserving smoothing)  

seguida de uma fusão (agrupamento), para criar um segmentador de cor no espaço CIELUV. 

A filtragem é feita por um processo iterativo de mean shift (CHENG, 1995) sobre um espaço 

de características (feature space) defin ido pelas dimensões (x,y) da imagem e pelas  

componentes (L*, u*, v*) do espaço de cor CIELUV.  O espaço dimensional e o espaço de cor  

não são misturados no mesmo processo de cálculo  da moda local realizado pelo mean shift. O  

papel do espaço (x,y) é definir uma janela, que seleciona quais elementos do espaço de cor  

Luv vão participar do cálculo da moda local. Cada moda indica um grupo de cor.  Segundo,  

uma fusão, tanto no espaço de características d imensional quanto no de cor,  é feita 

percorrendo os pixels e verif icando,  dentre os v izinhos, quais apresentam similaridade quanto  

ao espaço de cor, para então serem unificados. A técnica é bastante utilizada por apresentar 

ótimos resultados para segmentação de cor.  

2.2.2.2 Atributos de Textura 

Além das cores, as texturas (ou ambas) também podem ser usadas como atributos 

para a segmentação orientada a regiões. Textura, de acordo com Tamura et al. (1978),  é o que 

constitui uma região macroscópica, na qual sua estrutura é atribuída a padrões repetitivos 

cujos elementos ou primitivas são arranjadas de acordo com uma regra de posicionamento.  

Petrou e García-Sevilla (2006) adotam uma definição simplificada para textura, que ser ia “a 

variação da informação em uma escala menor que a escala de interesse”.  

Nesse contexto, quando se deseja identificar os objetos presentes em uma cena,  

como por exemplo na Figura 7 (a), que expõe a imagem de uma mulher com saia estampada 

encostada em um fundo de madeira, as figuras geométricas da saia estampada e os detalhes do 

fundo de madeira são exemplos de textura, pois são variações de informação que estão 

“contidas” dentro dos objetos de interesse, Figura 7 (b). Sendo assim, essas informações não 

devem ser isoladas, devem ser analisadas em conjunto, pois, através de seu caráter repetitivo 
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possibilitam a delimitação dos objetos desejados. Assim, textura é uma forma eficaz de 

discriminar diferentes superfícies que têm características espectrais semelhantes (SAFIA; HE, 

2013). Contudo, como expõem Petrou e García-Sevilla (2006), e Fernández et al.  (2013),  

definir textura não é algo trivial, pois textura é uma noção paradoxal que apesar de 

comumente usada, não possui ainda uma definição explícita de aceitação geral.  

Figura 7  – Identificação dos objetos presentes na cena 

 

  

 

 (a) (b)  

Legenda e Fonte: (a) Imagem de uma mulher com saia estampada encostada em um fundo de 

madeira (M ARTIN et al., 2001) e (b) o contorno dos objetos presentes na cena de acordo com 

o BSDS300 (M ARTIN et al., 2001). 

A segmentação de texturas tem despertado grande interesse nos últimos anos. Li e 

Wu (2015) propõem um algoritmo de aglomeração com base na otimização de modularidade 

para segmentar uma imagem em regiões homogêneas de grande dimensão. Dada uma imagem 

super-segmentada, que consiste em muitas pequenas regiões, o algoritmo funde 

automaticamente as regiões vizinhas que maximizam uma função de custo, chamada de índice 

de modularidade. Quando a modular idade da imagem segmentada é maximizada,  o algoritmo 

para a fusão e produz a imagem segmentada f inal.  Para preservar os padrões repetitivos em 

uma região homogênea, utilizam características extraídas de histogramas de gradientes da 

imagem, em conjunto com características de cor,  para caracterizar a semelhança entre duas  

regiões. Através da construção adaptativa de uma matriz de similaridade, regiões similares  

são unificadas e o problema de super-segmentação é evitado.  

Xiaobai et al. (2014) propõem uma representação multiescale para a segmentação 

de imagens. Inicialmente, o método particionamento as imagens de entrada em um conjunto  
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de superpixels, em seguida, busca a matriz de afinidade ótima para os superpixels, ambos os 

processos em multiescala. Para diminuir a sensibilidade da super-segmentação à ru ídos da 

imagem, uma função de custo é minimizada baseada na matriz de afinidade, assumindo que as  

afinidades de superpixels intra-classe são mais densas que as afinidades de superpixels inter-

classe. A inferência é guiada por duas observações em imagens naturais. Primeiro, olhando 

em uma única imagem, padrões de imagem de pequeno porte locais tendem a se repetir com 

frequência dentro de uma mesma região semântica, mas não podem aparecer em regiões  

semanticamente diferentes. Em segundo lugar, as matrizes de afinidade em diferentes escalas  

devem ser resolvidas e relacionadas, o que leva à consistência entre as escalas. A  

segmentação final é obtida pelo processo de otimização.  

2.2.2.3 Atributos de Foco 

Outro atributo das imagens naturais que pode ser usado na segmentação orientada 

a regiões é o foco, mais especificamente a profundidade de campo (DoF -  Depth of Field)  

que é uma característica das lentes, e inclusive do olho humano, de possibilitar um foco 

apurado nos objetos de interesse, ao passo que objetos outros ficam desfocados. O fenômeno 

óptico do ajuste de foco na profundidade de campo possibilita ao fotógrafo realçar um objeto  

de interesse e chamar a atenção do observador.  

 De acordo com (WANG et al., 2001),  a profundidade de campo é o  intervalo  de 

distância de uma câmera que é aceitavelmente nítido para uma fotografia.  Uma câmera típ ica 

é um sistema óptico que contém uma lente que projeta as imagens observadas em um filme 

fotográfico  ou sensor digital óptico, que é normalmente paralelo ao plano da lente e que 

armazena a imagem observada,  conforme ilustra a Figura 8.  Seja a distância focal da lente, d f,  

a distância da lente ao objeto, do, a distância da lente ao plano da imagem, dp, se um objeto  

está em foco a lei Gaussiana das lentes (WANG et a l., 2001), (KIM , 2005), é verdadeira, isto 

é  
po ddd f

111
+= . 

Por sua vez, as distâncias dmin e dmáx denotam as distâncias mínimas e máximas  

para um objeto ser capturado nitidamente em uma foto. Logo, o intervalo definido por [dmin, 

dmáx] corresponde à profundidade de campo da lente. 
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Figura 8  – Distância focal de uma lente e sua profundidade de campo 

 

 

Fonte: o autor. 

As imagens na Figura 9 (a) e (b) ilustram exemplos de cenas capturadas em 

fotografias nas quais os objetos de interesse situam-se dentro da profundidade de campo. 

Figura 9  – Duas imagens com os objetos de interesse focalizados pelo fotógrafo  

 
(a) 

 
(b) 

Fonte: (M ARTIN et al., 2001). 

Liu et al. (2010) realizam a segmentação em imagens com baixa profundidade de 

campo para separar o objeto em foco do fundo desfocado. Um mapa de energia de foco é 

estimado com base na diferença da imagem de entrada para uma versão suavizada da mesma, 

de modo que as componentes de alta frequência da região focada são borradas e o fundo 

desfocado permanece praticamente inalterado. Usando o mapa de energia de foco seguido de 

uma pré-segmentação por transformada de watershed, as regiões contendo grande diferença 

de valores, que indicam a região em foco, são usadas para construir uma máscara que delimita 

a região de interesse. A  transformada watershed identifica as fronteiras das regiões de 

interesse, a qual é segmentada por limiarização de entropia, crescimento de regiões (flood 
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filling) e ligação de fronteiras (boundary linking), gerando um contorno fechado.  Três tipos de 

regiões sementes são encontradas: o objeto focado, o  fundo desfocado, e regiões de incerteza.  

Finalmente, os três tipos de regiões são usados como entrada para um modelo matemático 

(matting model)  que formaliza a decomposição da imagem em objeto (em foco) e fundo (fora 

de foco), o qual é usado para classificar os pixels nas regiões de incerteza em objeto focado ou 

fundo desfocado, gerando a segmentação final.  

Chen e Li (2012) propuseram o M odelo de Decomposição de Amplitude para 

segmentação de imagens com baixa profundidade de campo, que analisa as imagens no 

domínio da frequência e separa as regiões de alta e baixa frequências. A transformada de 

Fourier é usada para redefinir a função de energia proposta por Liu et al.  (2010). Em seguida,  

uma limiarização pelo valor médio do mapa de foco binariza a imagem, representando o  

objeto (em foco) e fundo (fora de foco), que são corrigidos usando operações de erosão e 

dilatação morfológicas, o que pode gerar novas regiões de incerteza. Em seguida, um usando 

Graph Cuts (BOYKOV; JOLLY, 2001), (BOYKOV; KOLM OGOROV, 2004) as regiões de 

incerteza são rotuladas em objeto e fundo. Finalmente, K-means é usado para extração da 

média e covariância das classes que são analisadas por GMMs para modelar a d istribuição de 

cor do objeto e fundo, classificando as regiões de incerteza que ainda restam após o Graph 

Cuts. 

Kim (2005) usa um processo em três etapas para segmentar os objetos em imagens  

de baixa profundidade de campo. Primeiramente, calcula-se o momento de quarta ordem entre 

as intensidades dos pixels e suas vizinhanças para cada pixel da imagem de entrada em tons de 

cinza, usando estatísticas de ordem superior. Como resultado, um mapa da quantidade de 

componentes de alta frequência na imagem é gerado, o qual sugere a localização das regiões  

focalizadas na imagem. A seguir, emprega-se uma abordagem por reconstrução morfológica 

para que as áreas focadas com baixas frequências sejam incorporadas às áreas circundantes  

com componentes de alta frequência, corr igindo buracos e contornos irregulares. Por fim, 

através de limiares de histerese, as regiões são classificadas como objeto (em foco) e fundo 

(fora de foco). As regiões de dúvida, compreendidas entre os limiares de histerese, são 

integradas ao objeto ou fundo por fusão de regiões de acordo com a menor distância entre os 

centros das mesmas. 

Ahn e Chong (2015) propõem uma abordagem similar à técnica de Kim (2005),  

que também usa estatísticas de alta ordem, contudo, nesse caso, sendo aprimorada para 
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realizar segmentações tolerantes à ru ídos na imagem de entrada. A abordagem utiliza um 

mapa de foco em segunda ordem e um filtro bilateral, baseado na tonalidade dos pixels e na 

distância espacial para corr igir d istorções no contorno das regiões segmentadas. Isto é feito  

em três etapas: na primeira, são gerados pesos para uma transformação no espaço de 

características realizada pelo filtro; na segunda, o espaço de características é transformado 

utilizando o filtro; e na terceira, a imagem é particionada na região em foco e no fundo 

desfocado, utilizando uma f iltragem morfológica e fusão de regiões. 

2.2.3 Técnicas de Detecção de Contornos 

Na detecção de contornos de objetos deseja-se identificar as bordas limítrofes  

(fronteiras) ou o perímetro dos objetos, gerando contornos abertos ou fechados,  

respectivamente.  

M aire et al. (2008) usam uma estrutura unificada, chamada gPb (globalized 

probability o f boundary), para detecção de bordas e suas junções, identificando as fronteiras  

dos objetos nas imagens. O seu trabalho melhora um trabalho anterior, chamado de Pb 

(MARTIN et al.,  2004), que usa uma técnica de aprendizado de máquina baseada em 

contraste local, informações de cor e textura para realizar a detecção de fronteiras. 

O bloco básico de construção do detector de fronteiras Pb (MARTIN et al., 2004) 

é o cálculo de um sinal de gradiente orientado em oito ângulos pré-definidos para cada pixel 

da imagem de entrada.  Este cálculo  é feito para cada orientação colocando-se um disco sobre 

os pixels, dividindo-o em dois meio-discos por um diâmetro de corte para cada um dos 

ângulos pré-determinados. Então, para cada meio-disco, o histograma dos valores de 

intensidade dos pixels é calculado e a magnitude do gradiente é defin ida por uma medida de 

distância entre os valores do histograma e dos pixels. Após isso, uma filtragem de Savitzky-

Golay (1964) é aplicada para realçar  os máximos locais e suavizar os p icos ortogonais à 

orientação dos ângulos em questão. Então, uma função que prediz a probabilidade a posteriori 

de um pixel ser de bordas para cada orientação é aplicada. A função processa quatro canais,  

sendo os três primeiros do modelo de cor  CIELAB (L*, a*, b*) e o quarto um canal de 

textura. Para o canal de textura a imagem original é convertida para tons de cinza e sua 

convolução com 17 filtros DoF (Difference of Gaussians) orientados no sentido dos ângulos é 

calculada. Cada pixel passa a ser representado por um vetor com 17 intensidades que são 
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agrupadas por um K-Means (K=64), gerando uma imagem com todos os pixels rotulados no 

intervalo [1, 64]. O valor máximo de probabilidade a posteriori sobre todas as orientações é 

escolhido como o nível de confiança para as fronteiras. As fronteiras são, em seguida,  

afinadas por supressão não máxima.  

Na técnica gPb (M AIRE et a l., 2008), a saída da função de probabilidade do Pb 

(MARTIN et al., 2004) é  processada em três escalas, as quais são unificadas em um único 

sinal multiescala por uma soma ponderada. Esse sinal caracteriza a informação local das  

bordas. Para a informação espectral das bordas, uma matriz esparsa de afinidade é construída 

utilizando a resposta máxima de fronteira ao longo de uma linha que conecta dois pixels de 

borda. Em seguida,  os nove autovetores do sistema matricial são encontrados e tratados como 

imagens, sendo, então, convoluídas com filtros derivativos Gaussianos para cada uma das  

orientações pré-definidas, e as informações resultantes são combinadas. Finalmente, as  

informações locais e espectrais de bordas são unificadas por uma soma ponderada,  

produzindo o sinal final da confiança da presença de fronteiras.  

Ren e Bo (2012) melhoram a precisão da detecção de fronteiras do gPb (M AIRE et 

al., 2008), substituindo o sinal de gradiente do Pb (M ARTIN et al., 2004), como sinal de 

entrada para a técnica gPb, por um sinal de gradiente obtido por aprendizagem de máquina.  

Eles usaram gradientes por códigos esparsos (SCG - sparse code gradients), que medem o 

contraste utilizando representações de grupos de pixels locais (patch representations)  

aprendidos automaticamente através de codificação esparsa. A técnica baseia-se em três  

passos. Em primeiro lugar,  o algoritmo K-SVD (K-Singular Value Decomposition)  

(AHARON et al., 2006) é utilizado para a aprendizagem do dicionário, então uma busca por 

casamento ortogonal (OM P - Orthogonal Matching Pursuit) (PATI et al., 1993) é usada para 

calcular códigos esparsos para cada pixel da imagem. O algoritmo do K-SVD generaliza o  

processo de agrupamento do K-Means e é um método iterativo que alterna entre codificações  

esparsas dos exemplos com base no dicionário atual e em um processo de atualização dos 

átomos do dicionário  para melhor atender aos dados. A atualização das colunas do dicionário  

é combinada com a atualização das representações esparsas, o que acelera a convergência. Já 

a OM P é um algoritmo recursivo para calcular representações de funções no que diz respeito 

aos dicionários não ortogonais e possivelmente sobre-completos (overcomplete) de blocos  

elementares de construção, como por exemplo, funções base wavelets. Em segundo lugar,  

meio-discos orientados são utilizados para extrair os códigos esparsos dos grupos de  pixels,  

que são integrados por agrupamento multiescala em uma representação local orientada de 
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vizinhança. Em terceiro lugar, gradientes orientados são calculados e uma transformada dupla 

de potência (double power transform) codifica as características para a classificação linear por 

uma máquina de vetores de suporte (SVM ). A saída da SVM  é suavizada e afinada por 

supressão não máxima para produzir o sinal final de gradiente, que é alimentado ao gPb.  

Kai-Fu et al. (2014) propõem uma técnica, inspirada pelo funcionamento de 

células neuronais do sistema visual humano, para melhorar o desempenho de detecção de 

contornos perceptivelmente salientes. A principal contribuição é o arcabouço 

multicaracterísticas que usa as informações da imagem como entrada para um modelo  

neuronal. Assim, os pesos de inibição das características individuais, incluindo a orientação,  

luminância e o contraste, são combinados de acordo com a escala e então, utilizados para 

modular a inibição lateral dos neurônios adjacentes. Os resultados mostram que a combinação 

de características múltip las pode melhorar substancialmente o desempenho de detecção de 

contornos em comparação com os modelos utilizando apenas uma única característica. Em 

geral, a iluminação e contraste contribuem muito mais do que a orientação para a tarefa 

específica de extração de contornos. 

2.2.4 Técnicas de Segmentação de Regiões Baseadas em Modelos de Objetos 

Na segmentação orientada a objetos é comum o uso de modelos de características  

que definam as propriedades dos objetos desejados. Pode-se visar separar os objetos um dos 

outros, ou separar apenas um objeto desejado do fundo da imagem. 

Arbeláez et al. (2009) propuseram um algoritmo para converter qualquer  resultado 

de detecção orientada a fronteiras  em uma árvore de regiões hierárquicas. Em primeiro  lugar,  

uma transformada de imagem chamada Transformada de Watershed Orientada (OWT -  

Oriented Watershed Transform) é aplicada às fronteiras orientadas produzindo uma saída de 

segmentação orientada a regiões. Em seguida, as regiões da OTW são fundidas por um 

processo de agrupamento chamado M apa de Contornos Ultramétricos (UCM - Ultrametric 

Contour Map) (AHARON et al., 2006) em uma segmentação hierárquica. Finalmente, as  

regiões codif icadas pelo processo UCM  possuem valores reais e podem ser limiarizadas em 

contornos dos objetos, cujos valores indicam a certeza de ser uma verdadeira borda de 

contorno. Contornos fechados são garantidos para qualquer valor de corte. A técnica de 
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segmentação hierárquica gPb-owt-ucm (ARBELÁELZ et al., 2009) é sugerida pela aplicação 

da OWT e do UCM  à saída do detector de fronteiras gPb (M AIRE et al., 2008).  

É comum nas técnicas orientadas a objetos utilizarem-se ferramentas baseadas em 

grafos, pois se pode definir uma função que representa as características do objeto modelado e 

do fundo, então se encontra o caminho no grafo que permite o corte ótimo, separando ambos.  

O Normalized Cuts, proposto por Shi e M alik (2000), é uma técnica automática 

que tenta localizar e separar todos os objetos presentes em uma imagem natural usando um 

modelo de objeto baseado em cor e textura. O algoritmo trata a segmentação de imagens  

como um problema de particionamento de grafos e usa um critério global para segmentar o  

grafo,  que mede tanto a dissimilaridade total entre os diferentes grupos, quanto a similaridade 

total dentro dos grupos. Neste contexto, dada uma matriz de afinidade cujas entradas  

codificam a semelhança entre pixels, define-se a matriz diagonal como a soma da relação 

entre as semelhanças de cada pixel para os demais da vizinhança e se calcula os autovetores 

generalizados desse sistema linear. Após esta etapa, o autovetor com o segundo menor 

autovalor é usado para bipartir o grafo. Então, a partição atual é analisada e caso deva ser  

subdividida, ela é recursivamente reparticionada. Como ponto negativo, essa abordagem 

muitas vezes quebra regiões uniformes onde os autovetores têm gradientes suaves. 

O Multiscale Normalized Cuts, proposto por Cour et al. (2005),  é uma variante do 

Normalized Cuts que busca melhorar a qualidade da segmentação obtida. O fato da matriz de 

afinidade usada no Normalized Cuts ser esparsa, a fim de evitar um custo computacional 

proibitivo, limita uma implementação utilizando apenas afinidades locais dos pixels. Cour et 

al. resolvem essa limitação calculando matrizes de afinidade esparsas em múltip las escalas,  

definindo restrições entre as escalas, e derivando um novo conjunto de autovetores para esse 

sistema de multiescala restrito. Cour et a l. demonstram que grandes grafos de imagem podem 

ser compactados usando múltip las escalas e, assim, podem capturar estruturas na imagem em 

vizinhanças cada vez maiores. O algoritmo de segmentação processa simultaneamente as  

múltip las escalas do grafo, impondo uma restrição entre as escalas para assegurar a 

comunicação e forçar a coerência entre as segmentações do Normalized Cuts aplicada a cada 

escala. Essa técnica também gera um resultado de segmentação automático.  

Apesar das técnicas anteriores serem automáticas, geralmente, a segmentação 

orientada a objetos é usada em aplicações interativas, pois o usuário define qual o objeto que 
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deve ser segmentado. Contudo, técnicas automáticas podem ser usadas para escolher pontos 

da imagem (sementes) que pertencem aos objetos e então alimentá-los às técnicas interativas 

como se fossem os usuários. Nessa categoria dois algoritmos se destacam o Graph Cuts  

(BOYKOV; JOLLY, 2001), (BO YKOV; KOLM OGOROV, 2004), e o Tree Prunning 

(BERGO et al., 2007), (M IRANDA et al., 2006). 

O Graph Cuts (BOYKOV; JOLLY, 2001), (BOYKOV; KOLMOGOROV, 2004), 

é um algoritmo de segmentação interativo que alcança bons resultados para segmentação de 

objetos, mesmo quando as distribuições de cores do objeto e do fundo são próximas. Não há 

restrição quanto à topologia das regiões, ou seja, as regiões de objeto e do fundo podem ser  

desconexas. Inicialmente, o usuário marca pontos na imagem que pertencem ao objeto e 

pontos que pertencem ao fundo, esses pontos (sementes) determinam as chamadas restrições  

“rígidas”, que não podem ser desobedecidas. Então, define-se uma função de custo que 

analisa simultaneamente as chamadas restrições “suaves” e que associa um custo à conexão 

de cada pixel da imagem às regiões do objeto ou do fundo, cr iando um grafo não direcionado.  

As restrições suaves incluem informações locais de borda e as informações regionais de 

similar idade que são usadas na função de custo para decidir se os pixels devem ou não ser  

anexados ao objeto ou ao fundo. O objetivo é determinar uma segmentação global ótima que 

obtenha a melhor relação entre bordas e propriedades regionais dentre todas as segmentações  

possíveis e que satisfaçam às restrições rígidas. Ou seja, deseja-se achar o caminho no grafo  

que separa os pixels em objeto e fundo, e que tenha o menor custo de corte associado, 

minimizando a função de custo. A segmentação global ótima pode ser refeita se novas  

sementes forem adicionadas ou removidas. Assim, o Graph Cuts provê uma solução global 

ótima para segmentação de imagens n-dimensionais se a função de custo for bem definida,  

pois imperfeições nas segmentações são diretamente relacionadas à função de custo. 

Outro algoritmo interativo que pode ser usado por técnicas automáticas é o  Tree 

Prunning (BERGO et al., 2007), (M IRANDA et al., 2006). O algoritmo usa a Transformada 

Imagem-Floresta (IFT - Image Foresting Transform) (FALCÃO et al., 2004), que a partir das  

sementes escolhidas pelo usuário para marcar  o objeto, gera um grafo contendo toda a 

imagem em formato de uma floresta, tendo os pontos escolhidos como raízes.  A segmentação 

então passa a ser vista como um problema de identificação do caminho ótimo para poda das 

árvores da floresta. Na floresta, o objeto e fundo podem estar conectados por caminhos que 

atravessam as fronteiras do objeto, chamados de pixels de vazamento (leaking pixels), que são 

pontos de falha no contorno do objeto. Esses pixels apresentam ligações “fracas” com o 
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objeto, então são automaticamente identificados e suas subárvores são eliminadas, de modo 

que a floresta remanescente define o objeto. Um ponto interessante é que apenas algumas  

sementes dentro do objeto precisam ser marcadas, não é preciso marcar o  fundo, o que facilita 

o uso da técnica por outras técnicas automáticas. 

Widynski e M ignotte (2014) propõem um algoritmo de detecção de contornos que 

rastreia simultaneamente em duas escalas pequenos pedaços de bordas, chamados edgelets. A  

estrutura edgelet em multiescala incorpora as informações locais, usadas em um modelo  

Bayesiano recursivo que define um sistema de partículas. O modelo baseia-se em 

distribuições iniciais e de transição, as quais são aprendidas off-line usando um banco de 

dados de formas. O modelo também baseia-se em funções de verossimilhança que são 

aprendidas online e, portanto, são adaptáveis a cada imagem, integrando as informações de 

cor, gradiente, texturas e orientação.  Em seguida,  o modelo é estimado utilizando uma 

abordagem de M onte Carlo sequencial e o mapa final de detecção de contornos é obtido a 

partir da distribuição aproximada de trajetória das partículas edgelets. 

2.2.5 Resumo das Técnicas Escolhidas para Comparação 

A seguir, são resumidas algumas técnicas de segmentação que se tornaram 

populares na literatura, por serem técnicas clássicas ainda utilizadas, ou por serem técnicas no 

estado-da-arte e apresentarem significativa contribuição para a área de segmentação de 

imagens naturais, apresentando os melhores resultados de acordo com o ranking da 

Universidade de Berkeley – Berkeley Segmentation Dataset and Benchmark (BSDS)  

(ARBELÁELZ et al., 2015), (ARBELÁELZ et al., 2011), (MARTIN et al., 2001) – na 

atualidade. As técnicas já foram citadas nas seções anteriores e foram escolhidas para serem 

usadas na comparação com a técnica proposta, que é conduzida no Capítulo 4 –  Experimento 

e Discussões. 

As técnicas escolhidas foram: detecção de bordas – Canny (1986), difFocus 

(COSTA et al., 2011), Lin et al. (2011) e Wenlong et al. (2014); segmentação de regiões de 

atributos – atributos de cor, Mean Shift (COM ANICIU; M EER, 2002), e atributos de cor e 

textura, Li e Wu (2015); detecção de contornos – difFocusColor (COSTA et al., 2013), gPb 

(MAIRE et al.,  2008), Ren e Bo (2012) e Kai-Fu et al. (2014); segmentação de regiões de 

modelos de objetos – Multiscale Normalized Cuts (COUR et a l., 2005), Arbeláez et al.  (2011) 
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e Widynski e M ignotte (2014). A Tabela 1 apresenta um resumo dos pontos positivos, 

limitações e as contribuições das técnicas de segmentação escolhidas, na ordem citada neste 

parágrafo.  

Assim, técnicas baseadas em características diversas (como descontinuidades e 

similar idades entre cor, textura, contraste e foco) e baseadas em ferramentas distintas (como 

grafos, otimização multiparamétrica, análise de componentes principais, wavelets, sistemas de 

partículas, estimação estatística de moda, baseada em fisiologia, programação genética, etc.)  

serão usadas para cobrir uma vasta área de possibilidades dentro da segmentação de imagens  

naturais e, dessa forma, propiciar uma base abrangente para comparação com o detector de 

contornos proposto nesta tese.  

Tabela 1 – Resumo das Características das Técnicas de Segmentação Escolhidas 

para Comparação com a Técnica Proposta 

Título do Artigo: “A Computational Approach to Edge Detection” 

Autores: J. Canny 

Ano de publicação: 1986 

Orientada a: Descontinuidades 

Imagem de S aída: Bordas  

Características: Busca detecção de bordas ótima, ao encontrar o maior número de 

pixels de bordas, ao localizar as bordas com erro de deslocamento 

mínimo, e, ao minimizar a redundância de pixels de borda para um 

mesmo local.  

Contribuições: Framework dividido em quatro etapas com suavização, detecção de 

bordas, afinamento por supressão não máxima e binarização por 

limiares de histerese.  

Pontos Fortes: Foi um marco na época e tem baixo custo computacional.  

Limitações: Gera bordas em excesso para detecção de contornos/fronteiras, pois 

não analisa características de textura. 

Título do Artigo: “DifFocus: An Approach for Image Segmentation” 

Autores: D.C. Costa, I.R. Tsang e C.A.B. M ello 

Ano de publicação: 2011 

Orientada a: Descontinuidades 

Imagem de S aída: Bordas  
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Características: Busca segmentar imagens realçando as bordas regionalmente 

dominantes, as quais geralmente correspondem às fronteiras dos 

objetos nas imagens.  

Contribuições: A técnica é coerente com a teoria da multiescala, pois analisa dois 

níveis de suavização da imagem de entrada simultaneamente para 

compor um único resultado de detecção de bordas. 

Pontos Fortes: Identifica as bordas dominantes na imagem e tem baixo custo 

computacional.  

Limitações: Não analisa características de textura, pois usa apenas o fechamento 

morfológico para reduzir as texturas na imagem. 

Título do Artigo: “Edge Detection in the Feature Space” 

Autores: Z. Lin, J. Jiang e Z. Wang 

Ano de publicação: 2011 

Orientada a: Descontinuidades 

Imagem de S aída: Bordas  

Características: Usam análise de componentes principais e classificação de subespaços 

para extração de características das bordas.  

Contribuições: Framework que calcula as matrizes de ocorrência dos pixels com suas 

vizinhanças.  

Pontos Fortes: Tolerante a ruídos. 

Limitações: Gera bordas em excesso para detecção de contornos/fronteiras, pois 

não analisa características de textura. 

Título do Artigo: “Low-level Feature Extraction for Edge Detection Using Genetic 

Programming” 

Autores: F. Wenlong, M . Johnston e Z. M engjie 

Ano de publicação: 2014 

Orientada a: Descontinuidades 

Imagem de S aída: Bordas  

Características: Propõem um sistema de programação genética para buscar 

automaticamente  os p ixels que apresentam características de bordas.  

Contribuições: Desmembram os operadores de detecção de bordas em coeficientes e 

operações (os genes) e evoluem o sistema para achar o detector que 

minimiza uma função de custo. 
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Pontos Fortes: A busca automática realizada é melhor que técnicas que usam janelas, 

pois a escala da janela não precisa ser conhecida a priori.  

Limitações: Gera bordas em excesso para detecção de contornos/fronteiras, pois 

não analisa características de textura. 

Título do Artigo: "M ean Shift: A Robust Approach Toward Feature Space Analysis" 

Autores: D. Comaniciu e P. M eer 

Ano de publicação: 2002 

Orientada a: Similaridades de cor 

Imagem de S aída: Regiões 

Características: Usa o modelo de cor CIELUV em um framework composto de 

filtragem seguida de fusão de cores, baseado no algoritmo de 

estimação estatística de moda mean shift.  

Contribuições: Propuseram o uso de um espaço de características conjunto, usando a 

localização e a cor dos pixels. Provaram a convergência do algoritmo 

mean shift em dados discretos para o ponto estacionário mais próximo 

na função de densidade analisada, ou seja, a moda da densidade.  

Pontos Fortes: É uma das melhores técnicas para segmentação de cor.  

Limitações: Utiliza apenas informações de cor, não analisa textura. 

Título do Artigo: “M odularity-based image segmentation” 

Autores: S. Li e D.O. Wu 

Ano de publicação: 2015 

Orientada a: Descontinuidades e similaridades 

Imagem de S aída: Regiões 

Características: Usam um algoritmo de aglomeração com base na otimização de 

modularidade para segmentar uma imagem em regiões de grande 

dimensão 

Contribuições: Partindo de uma super-segmentação, o algoritmo funde 

automaticamente as regiões vizinhas que maximizam o índice de 

modularidade.  

Pontos Fortes: Preservam os padrões repetitivos em uma região, usando histogramas 

de gradientes e cor, que caracterizam a semelhança entre duas regiões.  

Limitações: Tem custo computacional elevado para aplicações em tempo real.  
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Título do Artigo: "Boundary Detection Based on Chromatic Color Difference and 

M orphological Texture Suppression” 

Autores: D.C. Costa, C.A.B. M ello e T.J. dos Santos 

Ano de publicação: 2013 

Orientada a: Descontinuidades 

Imagem de S aída: Contornos 

Características: A técnica é um aperfeiçoamento do detector de bordas difFocus 

(COSTA et al., 2011), para permitir a identificação das bordas de 

fronteira dos objetos. 

Contribuições: O modelo de cor RGBdRdGdB baseado na diferença cromática. Um 

filtro morfológico de supressão de textura. Um procedimento para 

afinamento de bordas relacionado com a vizinhança local.  

Pontos Fortes: Remove a maior parte das informações de textura, identifica as 

fronteiras dos objetos e texturas na imagem, e tem baixo custo 

computacional.  

Limitações: Não produz contornos fechados e não analisa a orientação das 

texturas. 

Título do Artigo: "Using Contours to Detect and Localize Junctions in Natural Images"  

Autores: M . M aire, P. Arbeláez, C. Fowlkes e J. M alik 

Ano de publicação: 2008 

Orientada a: Descontinuidade e similaridades 

Imagem de S aída: Contornos 

Características: Calcula um sinal de gradiente orientado em oito ângulos. Usam três 

canais de cor CIELAB e um quarto canal de textura, calculado por 

DoF e agrupamento com K-Means. Usa uma função de probabilidade 

com três escalas que calcula o sinal máximo dentre todos os ângulos 

para cada pixel.  

Contribuições: Função de probabilidade de um pixel ser de borda. Dezessete filtros 

DoF orientados. Abordagem simples para multiescala usando uma 

soma ponderada. Análise de informação global por matriz de 

afinidade e resolução de um sistema de autovetores. 

Pontos Fortes: Usa um gradiente local aplicado a brilho, cor e textura, em três níveis 

de multiescala. Analisa a orientação das texturas. Produz bons 
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resultados. 

Limitações: Não produz contornos fechados, tem alto custo computacional (requer 

no mínimo 5GB de RAM ). 

Título do Artigo: "Discriminatively  Trained Sparse Code Gradients for Contour 

Detection" 

Autores: X. Ren e L. Bo 

Ano de publicação: 2012 

Orientada a: Descontinuidades e similaridades 

Imagem de S aída: Contornos 

Características: Ren e Bo melhoram a precisão da detecção de fronteiras do gPb, 

gerando um sinal de gradiente local obtido por aprendizagem de 

máquina, que é processado pela gPb.  

Contribuições: Usaram gradientes por códigos esparsos, que medem o contraste 

utilizando representações de grupos de pixels locais aprendidos 

automaticamente através de codificação esparsa. 

Pontos Fortes: Analisa características de textura em multiescala e multirresolução. 

Produz excelentes resultados. 

Limitações: Não produz contornos fechados, tem alto custo computacional (requer 

no mínimo 5GB de RAM ). 

Título do Artigo: “M ultifeature-based Surround Inhibition Improves Contour Detection 

in Natural Images” 

Autores: Y. Kai-Fu, L. Chao-Yi e L. Yong-Jie 

Ano de publicação: 2014 

Orientada a: Descontinuidades 

Imagem de S aída: Contornos 

Características: Propõem uma técnica, inspirada na f isiologia de células do sistema 

visual humano, para detecção de contornos perceptivelmente salientes.  

Contribuições: O framework multicaracterísticas que usa as informações de 

orientação, luminância e o contraste como entrada para um modelo 

neuronal.  

Pontos Fortes: Os pesos de inibição das características usadas no modelo neuronal 

são combinados em múltip las escalas. 

Limitações: Alta sensibilidade ao brilho da imagem. 
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Título do Artigo: “Spectral Segmentation with M ultiscale Graph Decomposition” 

Autores: T. Cour, F. Benezit e J. Shi 

Ano de publicação: 2005 

Orientada a: Modelos de Objetos 

Imagem de S aída: Regiões 

Características: É uma variante do Normalized Cuts (SHI; M ALIK, 2000) que busca 

melhorar a qualidade da segmentação obtida, usando matrizes de 

afinidade esparsas em múltip las escalas.  

Contribuições: Processa simultaneamente as múltip las escalas do grafo, impondo uma 

restrição entre as escalas para assegurar a comunicação e forçar a 

coerência entre as segmentações do Normalized Cuts aplicada a cada 

escala.  

Pontos Fortes: Produz regiões de objetos, analisa características de similaridade e 

descontinuidade simultaneamente. 

Limitações: Tem custo computacional elevado para aplicações em tempo real e o 

número de objetos na imagem deve ser previamente informado pelo 

usuário. 

Título do Artigo: "Contour Detection and Hierarchical Image Segmentation" 

Autores: P. Arbeláez, M . M aire, C. Fowlkes e J. M alik 

Ano de publicação: 2011 

Orientada a: Modelos de Objetos  

Imagem de S aída: Contornos ou Regiões 

Características: Propuseram um algoritmo para converter qualquer resultado de 

detecção orientada a fronteiras em uma árvore de regiões hierárquicas, 

melhorando o resultado obtido pelo gPb. 

Contribuições: Aplicam a Transformada de Watershed Orientada às fronteiras 

calculadas pelo gPb, produzindo regiões que são agrupadas pelo M apa 

de Contornos Ultramétricos, resultando em uma segmentação 

hierárquica.  

Pontos Fortes: As regiões codificadas pelo processo possuem valores reais e podem 

ser limiarizadas em contornos dos objetos. Contornos fechados são 

garantidos para qualquer valor de corte.  

Limitações: Tem alto custo computacional (requer no mínimo 5GB de RAM ). 
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Título do Artigo: “A M ultiscale Particle Filter Framework for Contour Detection” 

Autores: N. Widynski e M . M ignotte 

Ano de publicação: Propõem um algoritmo de detecção de contornos que rastreia 

simultaneamente em duas escalas pequenas bordas, chamadas 

edgelets. 

Orientada a: Modelos de Objetos 

Imagem de S aída: Contornos 

Características: A estrutura edgelet multiescala incorpora as informações locais, 

usadas em um modelo Bayesiano recursivo que define um sistema de 

partículas. 

Contribuições: O modelo baseia-se em aprendizagem supervisionada e não 

supervisionada.  

Pontos Fortes: Usa uma função de verossimilhança que integra informações de cor, 

gradiente, texturas e orientação. Não é sensível ao br ilho.  

Limitações: Tem alto custo computacional.  

Fonte: o autor. 

2.3 Considerações Finais 

Neste capítulo foi descrito o problema de segmentação de imagens e foram 

apresentados os trabalhos relacionados na literatura. Os trabalhos foram divididos nas quatro 

áreas de interesse da segmentação de imagens naturais de acordo com a classificação proposta 

na Introdução. 

No próximo capítulo, a técnica proposta nesta tese é apresentada no intuito de 

sobrepor as limitações dos algoritmos citados e escolhidos para comparação (Tabela 1), pois: 

As técnicas orientadas a bordas – Canny (1986), difFocus (COSTA et al., 2011),  

Lin et al.  (2011) e Wenlong et al. (2014) – têm baixo custo computacional, mas produzem 

resultados de baixa qualidade para detecção de contornos;  

A técnica de segmentação de cor – Mean Shift (COM ANICIU; M EER, 2002) – 

também tem baixo custo computacional, mas quebra regiões de textura com cores distintas em 

pequenas regiões, gerando resultados inadequados para detecção de contornos;  
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A técnica de segmentação de regiões de textura – Li e Wu (2015) – é inadequada 

para aplicações em tempo real e não produz resultados satisfatórios para detecção de 

contornos. 

O detector de contornos – difFocusColor (COSTA et al., 2013)– tem baixo custo 

computacional, adequado para aplicações de tempo real,  mas assim como a técnica de Kai-Fu 

et al. (2014), não produz contornos bem definidos em regiões de texturas; 

Os detectores de contornos – gPb (M AIRE et al., 2008) e Ren e Bo (2012) – são 

computacionalmente custosos e inadequados para aplicações de tempo real, apesar de 

apresentarem excelentes resultados para detecção de contornos;  

A técnica orientada a segmentação de objetos utilizando grafos  – Multiscale 

Normalized Cuts (SHI; M ALIK, 2000) – produz contornos fechados, mas não em tempo 

viável para aplicações de tempo real;  

Por fim, as técnicas de segmentação de regiões baseadas em objetos – Arbeláez et 

al. (2009) e Widynski e M ignotte (2014) – produzem excelentes resultados e contornos 

fechados, mas a um custo computacional bastante elevado.  

No Capítulo 4, na Seção 4.8,  as técnicas  citadas na Tabela 1  são comparadas  

quantitativamente com a técnica proposta no Capítulo 3, a seguir.  



 

3.  A Técnica Proposta 

Neste capítulo, a técnica proposta para detecção de contornos em imagens naturais,  

chamada de gradCon (abreviatura de Gradientes de Contornos), é apresentada. A técnica 

baseia-se em quatro atributos – bordas, cor, foco e texturas – e através de descontinuidades  

busca identificar os contornos dos objetos presentes nas imagens.  

No anseio de suprir a lacuna deixada pelos trabalhos citados no estado-da-arte, as 

características desejadas para a técnica proposta são baixo custo computacional e precisão na 

localização e identificação dos contornos. Assim, como exposto no Capítulo 1 (Introdução), 

procura-se equilibrar o compromisso entre tempo e precisão, visando desenvolver uma 

solução que possa ser aplicada em sistemas operando em tempo real.  

Partindo-se de uma imagem de entrada no formato RGB deseja-se produzir uma 

imagem de saída em tons de cinza, onde os pixels com intensidades próximas ao branco 

indiquem locais de alta confiança da existência de contornos, e os pixels com intensidades  

próximas ao preto indiquem locais de baixa confiança da presença de contornos. Assim, pode-

se definir formalmente a solução proposta a seguir.  

Seja }1   e  1:),{( YyXxyx ≤≤≤≤=M  uma matriz YX ×  com pontos (x,y), uma 

imagem RGB observada IRGB(x,y) é uma função vetorial def inida nesse domínio M, que para 

qualquer ponto (x,y) obtém um valor do conjunto definido pelo espaço de cor  

}255,,0:),,{( ≤≤= BGRBGRRGB T . A imagem com contornos detectados C(x,y) também é 

uma função no domínio M, mas que para qualquer ponto (x,y) obtém um valor do conjunto  

}2550:{ ≤≤= vvV , tal que C(x,y) = 255 denotaria a presença de um contorno, C(x,y) = 0  

detonaria a ausência, e valores intermediár ios denotariam maior  ou menor confiança na 

presença de contornos. A imagem com contornos detectados é obtida por C(x,y) = 

h[IRGB(x,y)], na qual a função h(.) corresponde à técnica proposta para detecção de contornos. 
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A estrutura da técnica Gradiente de Contornos proposta é apresentada na Figura 10 e 

é dividida em cinco etapas: 1- M apeamento de cores e foco; 2- Supressão de texturas; 3-  

Detecção de bordas; 4- Afinamento em tons de cinza; e, 5- Correção de intensidades. 

Figura 10  – Técnica proposta – gradCon 

 

Legenda: Estrutura em única resolução (linhas sólidas)  e em multirresolução ( linhas sólidas e 

tracejadas). Fonte: o autor. 

Adicionalmente, a técnica proposta pode ser usada em única ou multirresolução,  

com o intuito de deixá-la mais rápida ou melhorar o resultado, respectivamente. No caso de 

uma única resolução, as etapas de 1 a 5  são usadas, conforme a primeira linha ( linhas sólidas)  

da Figura 10. Nesse caso a função h(.) seria subdividida como no Algoritmo 5.  

Algoritmo 5  – Gradientes de Contornos em Única Resolução 

 

//Entrada: IRGB(x,y) 

//Saída:   C(x,y) 

 

01 

02 

03 

04 

05 

Função [ C ]  = h ( IRGB ) 

    

   C = etapa5( etapa4( etapa3( etapa2( etapa1( IRGB )))) 

 

Fim 

Fonte: o autor. 

Para mais resoluções é adicionada uma segunda (ou mais) linha(s), como visto na Figura 10 

(linhas tracejadas). Nesse caso, a imagem de cor mapeada na primeira etapa é usada como 

entrada para as outras resoluções. Para cada resolução extra, a imagem é reduzida e em 

seguida aplicada às etapas 2 e 3. A imagem resultante de cada resolução é convertida para o  

tamanho original e a média ar itmética com as imagens resultantes de todas as resoluções é 

calculada,  produzindo o gradiente local de contornos em multirresolução. O resultado final da 
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identificação de contornos é obtido após afinamento (etapa 4) e correção de intensidades  

(etapa 5). Por exemplo, poder-se-ia adotar 3  resoluções cujas proporções fossem r=(1, 2/3,  

1/3) das dimensões originais X x Y. Assim, a função h(.)  para z diferentes resoluções,  

definidas por r=(r1, r2,..., rn) proporções das dimensões X x Y, seria subdividida como no 

Algoritmo 6.   

Algoritmo 6  – Gradientes de Contornos em M ultirresolução 

 

//Entrada: IRGB(x,y) 

//Saída:   C(x,y) 

 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

Função [ C ]  = h (IRGB) 

 

   ICorFocoMap = etapa1( IRGB ) 

 

   Para i=1,...,z 

      Gpeq = etapa3( etapa2( reduzir(ri, ICorFocoMap)))) 

      Gi = ampliar(1/ri, Gpeq)))) 

      Gsoma = Gsoma + Gi 

   Fim 

    

   G = Gsoma / z 

 

   E = etapa4( G ) 

 

   C = etapa5( E ) 

 

Fim 

Legenda: ICorFocoMap (linha 3) é a imagem com as cores e foco mapeados, G i (linha 7) é o  

gradiente local para a i-ésima resolução,  G (linha 11) é o gradiente local multirresolução 

obtido pela soma aritmética dos gradientes locais de todas as resoluções, E (linha 13) é o  

esqueleto obtido pelo afinamento da quarta etapa, e C (linha 15) é a imagem segmentada final.  

Fonte: o autor. 

As etapas 1 a 5 são detalhadas e descritas matematicamente nas Seções 3.2 a 3.8.  

Para ilustrar o papel de cada etapa, o processo completo da detecção de contornos é aplicado a 

duas imagens, expostas na Figura 11 e Figura 12. Na primeira, toda a cena está em foco,  

enquanto na segunda, a parte central da cena fica gradualmente fora de foco.  

As escolhas dos atributos de imagem (cor, borda, textura e foco), da opção pelo  

uso de descontinuidade ao invés de similarida ou modelos de objetos, e a defin ição da 

estrutura em 5 etapas para a técnica proposta foram sendo testadas e definidas a partir de 

trabalhos anteriores realizados ao longo deste projeto de pesquisa de doutorado, os quais  

foram publicados e são resumidamente descritos na Seção 3.1. O ajustes foram sendo feitos 

paulatinamente no intuito de melhorar a precisão da técnica proposta, a medida que novos 
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elementos foram sendo adicionados. As três técnicas anteriores são chamadas de difFocus  

(COSTA et al., 2011),  máscara difFocus (M ELLO et a l., 2012) e d ifocusColor (CO STA et 

al., 2013) e seus resultados são comparados quantitativamente, na Secção 4.8, com com a 

técnica Gradientes de Contornos prosposta neste capítulo. 
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Figura 11  – Processo completo da detecção de contornos com cena em foco 

Entrada 

 
(a) ),(RGB yxI  

   

Etapa 1 Etapa 2 

   
(b) ),(

hhh BGR yxI  (d) ),(
hhh BGR yxI aberta

 (f) ),( 
hhh BGR yxI fechada

 

   
(c) ),(F yxI  (e) ),(F yxI aberta

 (g) ),( F yxI fechada
 

  

Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 

   
(h) ),(,

FBGR hhh
yxI fechadaaberta∇Σ  (i) ),(cin za yxE  (j) ),( cin za yxE densidade  

   

Saída Desejado 

  
(k) C(x,y) (l) Ground Truth 

Legenda: Imagens (a) original, (b) componentes de cores RhGhBh, (c) componente de foco F, 

(d) RhGhBh aberta, (e) F aberta, (f) RhGhBh fechada, (g) F fechada, (h) gradiente obtido pelas 

máscaras de contornos, (i) esqueleto em tons de cinza, (j) esqueleto em tons de cinza com 

intensidade relacionada à densidade, (k)  resultado da detecção de contornos em 

multirresolução, e (l) segmentação desejada (ground truth). Fonte: (a) (M ARTIN et al., 2001), 

(b)-(l) o autor. 
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Figura 12  – Processo completo da detecção de contornos com cena parcialmente em foco 

Entrada 

 
(a) ),(R GB yxI  

   

Etapa 1 Etapa 2 

   
(b) ),(

hhh BGR yxI  (d) ),(
hhh BGR yxI aberta

 (f) ),( 
hhh BGR yxI fechada

 

   
(c) ),(F yxI  (e) ),(F yxI aberta

 (g) ),( F yxI fechada
 

  

Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 

   

(h) ),(,
FBGR hhh

yxI fechadaaberta∇Σ  (i) ),(cin za yxE  (j) ),( cin za yxE densidade  

   

Saída Desejado 

  
(k) C(x,y) (l) Ground Truth 

Legenda: Imagens (a) original, (b) componentes de cores RhGhBh, (c) componente de foco F, 

(d) RhGhBh aberta, (e) F aberta, (f) RhGhBh fechada, (g) F fechada, (h) gradiente obtido pelas 

máscaras de contornos, (i) esqueleto em tons de cinza, (j) esqueleto em tons de cinza com 

intensidade relacionada à densidade, (k)  resultado da detecção de contornos em 

multirresolução, e (l) segmentação desejada (ground truth). Fonte: (a) (M ARTIN et al., 2001), 

(b)-(l) o autor. 
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3.1 Contribuições Anteriores 

Ao longo do projeto de pesquisa deste doutorado alguns trabalhos foram 

desenvolvidos no intuito de prover uma melhor solução para a detecção de bordas dos objetos, 

mas não fazem parte da solução proposta nesta tese. Em (COSTA et al., 2011) propusemos a 

técnica chamada difFocus, que é um método de detecção de bordas baseado no gradiente local 

de Prewitt, mas que busca segmentar imagens realçando as bordas regionalmente dominantes,  

as quais geralmente correspondem às fronteiras dos objetos nas imagens. A técnica de 

segmentação difFocus (do inglês, difference of Focus) baseia-se em dois fenômenos do 

sistema visual humano: atenção focal (FOCAL, 2015), que é o estado no qual uma pessoa está 

"conscientemente no controle de seus fenômenos sensoriais"; e,  focalização (FOCUSING, 

2015), que é a capacidade da lente do olho humano de alterar a sua forma para permitir que 

objetos com maior ou menor proximidade sejam vistos nitidamente. A partir dos dois 

fenômenos inferiu-se que ao se olhar  para um objeto, centraliza-se a atenção em um ponto 

específico (ponto focal), no qual o foco será ajustado para garantir máxima nitidez, enquanto 

os pontos ao redor do ponto focal apresentam-se gradualmente fora de foco.  Contudo, antes 

de se focar em um ponto qualquer, precisa-se deslocar o ponto focal até esse ponto, e assim, 

capturam-se informações fora de foco do ponto antes de centralizá-lo no ponto focal. Ou seja,  

a imagem fora de foco fornece uma pré-compreensão da cena, que é aprimorada pela imagem 

focada. A técnica difFocus pode ser dividida em três passos: 1- A obtenção de dois níveis de 

foco para a imagem de entrada, processo realizado pela convolução discreta de dois filtros 

média com dimensões n x n e m x m, onde m > n; 2- Cálculo  das diferenciações locais de 

ambas as imagens pelo operador de gradiente de Prewitt em oito orientações; 3-  Fusão das  

imagens localmente diferenciadas, realizada pela multip licação das duas imagens de gradiente 

pixel por pixel, produzindo a imagem de bordas final. O fechamento morfológico é aplicado 

como pré-processamento e a erosão morfológica como pós-processamento. A imagem de 

bordas desfocada funciona como uma máscara, permitindo que apenas as bordas globalmente 

relevantes permaneçam. Todas as demais bordas locais sem expressão global são removidas,  

pois apenas as bordas fortemente presentes em ambas as imagens permanecem após o  

procedimento. A técnica é coerente com a teoria multiescala (PERONA; M ALIK, 1990), pois 

dois níveis de suavização da imagem são analisados simultaneamente, e possui baixo custo 

computacional, sendo passível de uso em aplicações de tempo real.  
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Com intuito de diminuir ainda mais o custo computacional do difFocus, uma 

máscara para detecção de bordas também foi proposta (M ELLO et al., 2012), Figura 13. No 

difFocus, pode ser observado que a informação local (média menor)  e regional (média maior)  

desempenham um papel importante na diferenciação entre contornos e bordas internas aos 

objetos. Contudo, quatro passos de filtragens sobre a imagem original são necessários para 

calcular respectivamente as duas médias e suas respectivas detecções de bordas. Assim, 

buscando-se aumentar a eficácia do processo realizado pelo difFocus, propôs-se uma nova 

abordagem para buscar bordas externas e internas baseadas apenas em um único 

procedimento de filtragem, chamado de máscara difFocus (M ELLO et al., 2012). A ideia 

central da máscara proposta é calcular dois níveis de suavização (local e regional), suas  

respectivas bordas (gradientes) e intersecções (fusão) em um único passo. A máscara é 

construída em três etapas: primeiro, duas máscaras, n x n e m x m, Gaussianas são obtidas,  

uma com o tamanho e o  sigma menores (ex.: n=6; σ=2) para se calcular a média local,  e a 

outra com o tamanho e o sigma maiores (ex.: m=10; σ=3) para se calcular a média regional.  

Segundo, metade de cada máscara é acomodada em uma nova máscara com dimensões, p x p  

(ex. : p=10). As metades situam-se em lados opostos, sendo a média local positiva e a média 

regional negativa, Figura 13 (a).  Terceiro, metade da máscara, Figura 13 (a),  ao longo do eixo 

X é rotacionada em 180º ao longo do eixo Y, produzindo a máscara final, na qual de um lado 

há um quadrante de média local e regional positivas e do outro lado há um quadrante de 

média local e regional negativas, Figura 13 (b). A máscara resultante calcula as bordas  

verticais, e a sua transposta calcula as bordas horizontais. Assim, todo o processo do difFocus, 

ou seja, a intersecção das médias e bordas é calculada em um único passo, proporcionando 

uma execução rápida. Como no difFocus, o fechamento morfológico é usado como pré-

processamento e a erosão morfológica como pós-processamento. Por fim, os valores das 

bordas são elevados ao quadrado para melhorar a relação sinal-ruído. A máscara obteve 

resultado de segmentação semelhante ao difFocus, sendo 37% mais eficiente (rápida).  

Também propusemos em (COSTA et al.,  2013) uma técnica de detecção de 

fronteiras que pudesse ser usada em aplicações de tempo real, chamada de difFocusColor,  

mas que não faz parte da solução proposta nesta tese. A técnica é um aperfeiçoamento do 

detector de bordas difFocus (COSTA et al., 2011), citado anteriormente. As melhorias atuais 

são um modelo de cor  baseado na diferença cromática, um filtro morfológico de supressão de 

texturas, e um procedimento para afinamento de bordas relacionado com a vizinhança local 

dos pixels de borda. As melhorias tornam possível transformar o detector de bordas anterior  
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em um detector de contornos para permitir maior confiança na identificação das bordas das  

fronteiras dos objetos. Deseja-se remover as bordas internas dos objetos, deixando o mínimo 

possível de bordas detectadas na imagem. O difFocusColor tem uma estrutura de cinco 

etapas: 1- Supressão de texturas e mapeamento de cores; 2- Suavização em dois níveis; 3-  

Detecção de bordas; 4-  Fusão das bordas; 5- Afinamento de bordas. Primeiramente, uma 

filtragem morfológica para supressão de texturas é aplicada na imagem de entrada, cujo  

objetivo é remover as informações de textura preservando o contorno dos objetos. O filtro usa 

ambos o fechamento e a abertura morfológica,  e então compõe o resultado aritmeticamente.  

Após a filtragem, a imagem é mapeada do espaço de cor RGB  para o espaço de cor  

RGBdRdGdB, gerando uma imagem de seis componentes (6D). O objetivo é realçar a 

diferença entre as componentes R, G e B, para que operadores de detecção de bordas, como 

Prewitt, percebam as bordas entre as componentes. Depois, a imagem 6D é suavizada por 

duas máscaras Gaussianas, num processo similar ao difFocus, que ao invés usava dois filtros 

Box (COSTA et al., 2011). As máscaras Gaussianas têm propriedades especiais (PATI et al., 

1993), que as tornam interessantes para preservação de descontinuidades, sendo a escolha 

mais popular para análise em multiescala. A seguir, as bordas são detectadas usando Prewitt e 

fundidas por multip licação,  como no difFocus. Por f im, é aplicado um afinamento em tons de 

cinza que identifica os pixels de bordas cujas imensidades são maiores que a de seus vizinhos,  

os quais são os pixels centrais das bordas. A técnica apresentou melhor resultado para 

detecção de fronteiras que o difFocus, contudo com um custo computacional 

aproximadamente duas vezes maior. Ainda assim, é viável para uso em aplicações de tempo 

real.   

Figura 13  – M áscara difFocus 

 
(a) (b) 

Legenda: (a)  M áscara com metade local x metade regional negativa,  (b) máscara com metade 

do eixo X rotacionada em 180º ao longo do eixo Y. Fonte: (M ELLO et al., 2012).  
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3.2 Mapeamento de Cores – RhGhBh e LgC 

Existe uma grande variedade de modelos de cor cujo papel é armazenar  ou 

representar a informação de cor de cada pixel nas imagens digitais. Contudo, cada modelo tem 

características próprias, o que os torna interessantes para aplicações específicas. Por exemplo,  

o CIELAB possibilita calcular a distância entre as cores usando a distância Euclidiana. Já, o  

YIQ realiza uma transformada linear no espaço RGB de modo que o vetor com os tons de 

cinza passa a ser definido em função da componente Y. O modelo HSV possibilita que a 

crominância das cores seja definida em função de um mesmo plano, H. Por sua vez, o modelo  

YCbCr tem características parecidas com o YIQ e HSV, e dispõe a crominância das cores ao  

longo das dimensões Cb (crominância da diferença de azul) e Cr (crominância da diferença de 

vermelho).  Uma descrição mais aprofundada de cada um desses modelos foi feita na Seção 

2.1.1. 

Nesta seção, busca-se investigar a diferença entre as cores cromáticas, inspirando-

se na observação de que algumas bordas não estão presentes nas componentes R, G e B,  

individuais, e sendo assim, quando são usados operadores de detecção de bordas, como 

Prewitt (1970), essas bordas não são percebidas. Por exemplo, na imagem da Figura 14 do 

banco de imagens de Berkeley BSDS300 (M ARTIN et al., 2001), a borda entre o canguru e o  

fundo, a grama, apontada pela seta vermelha, é claramente percebida quando se observa a 

imagem RGB composta na Figura 14 (a).  No entanto, quando as componentes R, G e B são  

separadas, a extremidade do canguru não é facilmente perceptível em nenhuma das  

componentes R, G e B isoladas, como se observa nas imagens apresentadas na Figura 14 (b), 

(c) e (d),  respectivamente. Portanto, ao se aplicar operadores, como Prewitt, a identificação 

das bordas com essas características falhará, pois esses operadores detectam bordas em cada 

componente de cor  individualmente, Figura 15 (b),  (c) e (d),  e fundem (geralmente somando) 

as bordas para formar a imagem segmentada final, Figura 15 (a). Esse fato motivou uma 

investigação dos modelos de cor mais usados na literatura (COSTA et al., 2013): RGB, 

CIELAB, YCbCr,  HSV e YIQ. Em nenhuma das componentes individuais de cada um dos  

modelos de cor citados, a borda do canguru com a grama foi percebida tão fortemente como o 

é nas imagens compostas, pois essa está associada a matiz que se perde ou acaba sendo 

misturada com a luminosidade quando da separação das componentes.  



Capítulo 3 – A Técnica Proposta 72

Em colorimetria a matiz é uma das três propriedades da cor que nos permite 

distinguir uma cor de outra através de termos como vermelho, verde, azul, etc. A matiz é 

definida tecnicamente no modelo de aparência das cores CIECAM 02 (M ORONEY et a l.,  

2002). As outras duas propriedades são a saturação e a luminosidade. O modelo HSV (Hue,  

Saturation, Value)  descrito na Seção 2.1.1 define as três propriedades obtidas a partir do 

modelo RGB.  

Em (COSTA et a l., 2013), mostrou-se que esses modelos não exploram todas as  

características de cores suscetíveis à detecção de bordas. As bordas originadas por diferença 

entre as cores cromáticas, por exemplo, são melhor percebidas usando modelos de diferença 

cromática de cor: I1I2I3 (OHTA  et al., 1980), l1l2l3 (GEVERS; SM EULDERS, 1999), h1h2h3  

(WESOLKOWSKI et al., 2000) e RGBdRdGdB (COSTA et al., 2013). A Seção 4.2 apresenta 

o detalhamento desse experimento. Uma descrição mais aprofundada de cada um dos modelos  

de diferença cromática de cor foi feita na Seção 2.1.2. Entretanto, mesmo esses modelos têm 

limitações que são discutidas a seguir.  

Figura 14  – Imagens das componentes RGB 

 

 

 

Legenda: Imagens (a) das componentes RGB do canguru , (b) da componente R, (c) da 

componente G, e (d) da componente B. Fonte: (COSTA et al., 2013). 
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Figura 15  – Gradientes das componentes RGB 

 

 

 

Legenda: Gradientes realçados com o operador de Prewitt para as componentes (a) RGB, (b) 

R, (c) G, e (d) B, da imagem do canguru. Fonte: o autor. 

Em todos os modelos citados, baseados em diferenças de cor, problemas surgem 

no processo de mapeamento da imagem RGB para esses modelos, tais como: o modelo I1I2I3 

não salienta todas as diferenças entre as componentes RGB; o  modelo l1 l2l3 acrescenta ruído à 

imagem mapeada; os modelos l1l2l3, h1h2h3 e dRdGdB removem as informações acromáticas  

de cor; e o modelo RGBdRdGdB possui redundância de informações entre as suas 

componentes. Portanto, nenhum desses modelos atende plenamente ao desejo de realçar a 

diferença entre as cores cromáticas, de simultaneamente portar a informação acromática, sem 

gerar redundância de informação.  

Como solução para corrigir a ausência de informações acromáticas nos modelos 

dRdGdB e  h1h2h3 sugere-se nesta seção a adição de uma componente extra que carrega as  

informações de cores acromáticas, chamada L (lightness). A componente L é calculada a 

seguir : 

BGRL ⋅+⋅+⋅= 114,0587,0299,0  (23)  

na qual L é a componente de cor  com a informação das cores acromáticas proposta por 

Strickland et al. (1987).  



Capítulo 3 – A Técnica Proposta 74

A componente L, também chamada de sinal de luminância (luminance signal) é 

equivalente à componente Y do modelo YIQ. A motivação para a escolha da componente L, é 

que os coeficientes usados no seu cálculo representam o brilho percebido por um observador 

relativo às componentes R, G e B, no sentido que os humanos são mais sensíveis a 

intensidades luminosas de verde e menos sensíveis a intensidades luminosas de azul 

(KOSCHAN; ABIDI, 2008). 

Os modelos de cor  sugeridos LdRdGdB e Lh1h2h3 exploram as diferenças entre as  

cores cromáticas e carregam a informação acromática simultaneamente. Essa solução 

proporciona menor redundância de informações do que adicionar as três componentes RGB, 

como proposto em (COSTA et al., 2013). De fato, o modelo Lh1h2h3  obtém a melhor  precisão 

para detecção de bordas quando comparado aos modelos anteriormente citados nesta seção,  

como será exposto na Seção 4.2.  

As componentes Lh1h2h3 individuais para a imagem do canguru são apresentadas 

na Figura 16. Como se pode ver, a borda, denotada pela seta vermelha, é claramente percebida 

nas componentes h1 e h2, Figura 16 (b)  e (c), respectivamente. Fato que pode ser comprovado 

pelo realce das bordas pelo operador de Prewitt na Figura 17. 

Contudo, o modelo Lh1h2h3 tem quatro componentes de cor o que leva a uma 

maior dimensionalidade e maior custo computacional para etapas posteriores de 

processamento, se comparado a modelos tradicionais com apenas três componentes, como o 

RGB. Sendo assim, dois novos modelos de cor de diferença cromática, chamados RhGhBh e 

LgC, com três e duas componentes, respectivamente, são propostos nesta seção para 

aplicações de detecção de bordas em tempo real. No entanto, vale a pena ressaltar os bons  

resultados alcançados pelo modelo Lh1h2h3, tornando-o relevante para aplicações que não 

tenham grande dependência de tempo de resposta. 

O RhGhBh define um combinação linear das componentes RGB e h1h2h3, de modo 

que a componente L se torna desnecessária, reduzindo para três componentes a 

dimensionalidade necessária para portar as informações acromáticas e cromáticas do modelo  

Lh1h2h3. 
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As componentes RhGhBh da imagem T
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(24)  

na qual as componentes Rh, Gh e Bh estão relacionadas a um sinal acromático portado pelas 

componentes RGB, mais um sinal de diferença cromática portado pelas componentes 

h1h2h3=(R-G, G-B, B-R)T, respectivamente, ×  é o operador de multiplicação pixel por pixel,  e 

“./” é o operador de divisão pixel por pixel.  

O coeficiente α é definido no intervalo [0, 1] e controla a contribuição do sinal 

acromático, diminuindo-a à medida que os valores RGB se tornam diferentes. Quando os  

valores RGB são iguais, indicando um tom de cinza, α=1 e o sinal cromático (h1h2h3) é nulo. 

Quando uma das componentes RGB é máxima e outra é nula, indicando uma cor cromática 

pura, α=0, tornando o sinal acromático nulo. 

As duas constantes “3” e “2” corrigem a relação de sinal acromático-cromático de 

modo a assemelhá-la ao sinal produzido pelo modelo Lh1h2h3. Nesse modelo, a componente L 

está definida no intervalo [0,  255] e as componentes h1h2h3 estão definidas no intervalo [-255, 

255], fazendo com que o sinal cromático tenha uma variação máxima intracomponente duas 

vezes maior que o sinal acromático. Primeiro, como cada componente RGB porta 

simultaneamente o sinal acromático, tornando-o três vezes mais forte que o sinal acromático 

de L, assim, dividindo-se as componentes RGB por “3” diminui-se a redundância do sinal 

acromático nas componentes RGB, assemelhando-o ao sinal acromático da componente L. 

Segundo, quando se utiliza apenas o sinal positivo [max(0, R-G), max(0, G-B) ,  max(0, B-R)]  

das componentes h1h2h3, o intervalo intracomponente é limitado a [0, 255], ou seja, metade do 

intervalo original. Portanto, multiplicando-se o sinal h1h2h3 positivo por “2” amplifica-se o 

sinal cromático assemelhando-o à variação máxima da escala original h1h2h3.  
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Figura 16  – Imagens das componentes Lh1h2h3 

 

 

 

Legenda: Imagens (a) da componente L, (b) da componente h1, (c) da componente h2 e (d) da 

componente h3, para a imagem Lh1h2h3 do canguru. Para uma melhor impressão as 

intensidades estão normalizadas no intervalo [0, 255]. Fonte: o autor. 

Figura 17  – Gradientes das componentes Lh1h2h3 

 

 

 

Legenda: Gradientes realçados com o operador de Prewitt para as componentes (a) L, (b) h1, 

(c) h2, e (d) h3, da imagem Lh1h2h3 do canguru. Fonte: o autor. 
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As componentes RhGhBh compostas e individuais para a imagem do canguru são 

apresentadas na Figura 18. Como se pode ver, a borda, denotada pela seta vermelha, é 

claramente percebida nas componentes Rh e Gh, Figura 18 (b) e (c), respectivamente, fato que 

pode ser comprovado pelo realce das bordas pelo operador de Prewitt na Figura 19. 

Uma redução de dimensionalidade ainda maior é adotada no modelo de cor 

chamado LgC que possui apenas duas componentes: L, a componente de cor com a 

informação das cores acromáticas (STRICKLAND et al., 1987),  definida em (23); e,  gC, a 

componente que porta a informação da diferença entre as cores cromáticas, apresentada em 

(26) e explicada a seguir.  

Pode-se assumir que as componentes h1, h2 e h3, que são obtidas pelas diferenças  

entre as componentes R, G e B,  representam vetores em um espaço Euclidiano tridimensional 

que caracterizam a variação de cor na direcção dos eixos (R-G), (G-B) e (B-R),  

respectivamente. Sendo assim, para cada pixel na coordenada (x,y) pode-se calcular a norma 

Euclidiana do vetor resultante da composição desses três vetores de diferenças de cor.  

A norma Euclidiana está intuitivamente relacionada à noção geométrica de 

comprimento e é uma função no espaço vetorial que associa um número real não negativo 

para cada vetor nesse espaço. Ou seja, para um espaço Euclidiano n-dimensional nR , o 

comprimento de um vetor ),...,,( 21 nxxx=z  pode ser calculado como 

22
2

2
1 ... nxxx +++=z  

(25)  

e como resultado se obtém a distância da origem até o ponto z como definido no Teorema de 

Pitágoras.  

Assim, pela análise vetorial, pode-se definir um vetor resultante chamado vetor do  

gradiente de cor, cuja magnitude, ou norma, para o pixel na posição (x,y) é definida pela 

componente ),( yxgC , a seguir: 

222
RBBGGRgC −+−+−=  

(26)  

As componentes LgC individuais para a imagem do canguru são apresentadas na 

Figura 20. Como se observa, a borda, denotada pela seta vermelha, também é percebida na 
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componente gC, Figura 20 (b),  sem a necessidade de componentes de cor adicionais. As  

bordas realçadas pelo operador de Prewitt para as componentes LgC são apresentadas na 

Figura 21. 

Ambos os modelos RhGhBh e LgC comportam as informações acromáticas e as  

diferenças entre as cores cromáticas. A escolha entre os dois modelos propostos para 

aplicações de detecção de contornos baseia-se no compromisso entre tempo e precisão, pois, os 

modelos RhGhBh  e LgC possuem, respectivamente, 3 e 2 componentes, com níveis 

decrescentes de detalhes quanto às diferenças entre as cores cromáticas. Logo, para aplicações  

com restrição de tempo, onde se deseja o mínimo custo de processamento, deve-se utilizar o 

modelo LgC. Em aplicações que buscam melhor precisão, o modelo RhGhBh é mais  

apropriado e, portanto, é usado para ilustrar a cadeia de processamento da técnica de 

segmentação proposta, sendo adotado como o modelo padrão no restante desta tese. 

 

Figura 18  – Imagens das componentes RhGhBh 

 

 

 

Legenda: Imagens (a) das componentes RhGhBh, (b) da componente Rh, (c) da componente Gh, 

e (d) da componente Bh, para a imagem RhGhBh do canguru. Para uma melhor impressão as 

intensidades estão normalizadas no intervalo [0, 255]. Fonte: o autor. 
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Figura 19  – Gradientes das componentes RhGhBh 

 

 

 

Legenda: Gradientes realçados com o operador de Prewitt para as componentes (a) RhGhBh,  

(b) Rh, (c) Gh, e (d) Bh, da imagem RhGhBh do canguru. Fonte: o autor.  

 

Sendo assim, de acordo com a estrutura proposta na Figura 10 (etapas do detector 

de contornos proposto nesta tese, ver pág. 63), a primeira etapa mapeia a imagem de entrada 

),(R GB yxI , Figura 11 (a), para a imagem ),(
hhh BGR yxI , Figura 11 (b). O mesmo ocorre para a 

Figura 12 (b).  

 Todos os modelos citados são comparados com os demais modelos da literatura,  

quanto à qualidade do realce de bordas, na Seção 4.2.  
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Figura 20  – Imagens das componentes LgC. 

 

 

 

Legenda: Imagens (a) da componente L, (b) da componente gC, para a imagem LgC do 

canguru. Para uma melhor impressão as intensidades estão normalizadas no intervalo [0, 255].  

Fonte: o autor. 

Figura 21  – Gradientes das componentes LgC 

 

 

 

Legenda: Gradientes realçados com o operador de Prewitt para as componentes (a) L e (b) gC, 

da imagem LgC do canguru. Fonte: o autor. 

3.3 Transformada de Decomposição de Cor - ΣRGB 

Ao se expor uma imagem em um monitor que emite luz, o modelo de cor aditivo 

se mostra mais eficiente. Já ao se imprimir uma imagem em um papel branco, que reflete a 

luz, o modelo de cor subtrativo é o indicado. Contudo, ao se imaginar uma imagem teórica, 

que não existe na realidade e cuja motivação de sua existência é apenas para entendimento 

dos seus elementos constituintes, como objetos, iluminação, sombras, etc., os modelos de cor 

convencionais (Seção 2.1.1) não são apropriados, pois, foram criados para expor a informação 

de cor e não para auxiliar o desenvolvimento de técnicas de segmentação ou análise de 

imagens. Isso dificulta a tarefa de criar sistemas de visão computacional autônomos. Talvez 

seja mais apropriado representar a informação de cor de modo mais compreensível e similar à 



Capítulo 3 – A Técnica Proposta 81

percepção humana no estágio de processamento, convertendo-a para os modelos de cor 

convencionais no momento da exibição.  

Outro fator limitante dos modelos anteriormente citados nas Seções 2.1.1 e 2.1.2 é 

o fato da análise puramente numérica de suas componentes não tornar possível classificar a 

cor predominante para um dado pixel. Analisando essa característica em relação ao modelo 

RGB: se R fosse a componente com maior intensidade, a cor predominantemente observada 

deveria ser vermelha, o que não acontece na prática. Por exemplo, para RGB = (5, 4, 4),  a cor 

dominante é próxima ao preto. Assim, o modelo RGB falha nesse critério. Nota-se que os 

demais modelos, como CMY, CIELAB, CIELUV, HSV, YCbCr, etc., também falham nesse 

mesmo critério. Outra limitação dessa análise é não rotular os tons de cinza versus as cores, 

pois, os tons de cinza existem quando os valores de RGB são iguais, mas, perceptivelmente, 

cores com valores RGB diferentes, mas muito próximos, são vistas como tons de cinza pela 

visão humana. Seria preciso definir uma medida de similaridade entre as cores para que 

fossem rotuladas como tons de cinza, mesmo que os valores RGB não fossem iguais.  

Logo, observou-se que seria interessante “unir” dois ou mais modelos para formar 

um modelo composto, que assim pudesse preservar características importantes dos modelos 

originais, e  ainda ser mais expressivo para a segmentação de imagens. Surge, então, a 

motivação de criar um modelo que relacione as componentes cinza com as componentes 

coloridas, as coloridas entre si, e que possa facilmente informar qual a cor predominante 

apenas analisando-se suas componentes de cor.  

Assim, propõe-se o modelo chamado ΣRGB, baseado nos modelos RGBW e 

CMYK. Duas limitações dos modelos  RGBW e CMYK precisam ser resolvidas  para adequar 

a intensidade das componentes à percepção das cores. Primeiramente, é preciso corrigir as  

componentes K e W para que possam refletir a percepção visual dos tons de cinza observados  

em relação às cores e, depois, é preciso criar uma medida que estabeleça uma relação entre as  

componentes aditivas R’, G’ e B’, e subtrativas C’, M’, e Y’, que são independentes. 

Os modelos CMYK e RGBW, apresentados na Seção 2.1.1, isolam a componente 

de tons de cinza das coloridas como desejado, entretanto eles apresentam uma limitação do 

ponto de vista de percepção visual. No modelo CMYK, as componentes C’, M’ e Y’ são 

definidas pelas suas diferenças com a componente K, a qual é a interseção entre as  

componentes C, M e Y. Todavia, as componentes não estão relacionadas à percepção visual 
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das cores. Por exemplo, se K for maior que metade da intensidade máxima, por exemplo, K = 

130, os valores  máximos possíveis para C’, M’ e Y’ são o complemento da escala, estando 

situados no intervalo [131, 255]. Portanto, C’, M’ e Y’ são menores que metade da escala e 

menores que K, assim a cor seria rotulada como preta. Isso mostra que usar o CMYK ou 

RGBW para rotular as cores diretamente a partir de suas componentes não é viável, pois, 

sempre que K ou W forem maiores que metade da escala, essas componentes estariam 

indicando que a cor em questão é preta ou branca, o que não condiz com a percepção visual 

das cores observadas pela visão humana. Um exemplo é a cor RGB = (255, 130, 130), 

claramente uma cor predominante em vermelho, próxima à cor rosa, mas que seria definida 

como RGBW = (125, 0, 0, 130), indicando por esse modelo, a cor branca como predominante.  

 A Figura 22 (a) expõe as componentes RGB e CMY, e a (b) as componentes 

R’G’B’W e C’M’Y’K obtidas a partir de uma cor hipotética [ ]BGR ,,=λ . 

Figura 22  – Componentes de cor aditivas e subtrativas 

 

 
 

(a)                                                            (b) 
 

Legenda: Componentes de cor (a) RGB e CM Y e (b) RGBW e CM YK Fonte: o autor. 

Pode-se definir uma med ida de similaridade entre as componentes aditivas R’, G’ e  

B’ e as subtrativas C’, M’ e Y’ com a f inalidade de estabelecer uma relação de saliência entre 

as mesmas. Nota-se que a cor vermelha é p redominante quando a componente aditiva R’ for  

“saliente” (se destacar) em relação às demais. Contudo, a cor vermelha também está p resente 

quando as componentes subtrativas M’ e Y’  forem simultaneamente  “salientes” em relação  às  

demais. Assim, esses “dois” vermelhos podem ser relacionados e acumulados. Logo, pode-se 
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definir uma cor qualquer com relação simultânea entre as suas componentes aditivas e 

subtrativas, pela fusão linear de suas intensidades simultâneas. Ou seja, soma-se à 

componente o mínimo ( interseção) entre as duas componentes opostas. Por exemplo, para a 

componente aditiva R, soma-se o  mín imo  entre as  componentes  subtrativas M e Y.  Assim,  

quando as três estiverem p resentes, ter-se-á uma maior intensidade de cor. Esse fato p rop icia 

uma capacidade de diferenciação maior das cores entre si, pois será mais saliente aquela que 

tiver maiores intensidades para os valores aditivos e subtrativos simultaneamente.  Isto 

também garante uma melhor diferenciação das cores em relação aos tons de cinza. Dessa 

forma, as duas características desejadas seriam satisfeitas para corrigir os modelos RGBW e 

CM YK. 

A p rincíp io, não se deve relacionar as componentes aditivas e subtrativas, já que as  

aditivas partem de brilho nulo (p reto) e as subtrativas partem do brilho máximo (branco).  

M as, por exemplo, ao  se aumentar as intensidades das componentes subtrativas M’ e Y’,  

diminuem-se seus brilhos, mas o brilho da componente C’ permanece inalterado. Como C’ é 

complementar à R’, sem alterá-la, não se mod ifica R’. Ou seja, ao se aumentar a intensidade 

de M’ e Y’ diminuem-se seus brilhos, e consequentemente salienta-se o brilho de R’. Assim,  

aumentar as intensidades de R’ e/ou de M’ e Y’ simultaneamente, contribui para salientar a cor  

vermelha das demais.  

A Figura 22 (b) ap resenta as componentes R’, G’ e B’, C’, M’, e Y’, dos modelos 

RGBW e CM YK, e a Figura 23  (b) ap resenta as componentes do modelo ΣRGB. As  

componentes w e k  estão compreendidas na escala de cinza e caracterizam os tons de cinza, 

sendo iguais às componentes W e K dos modelos RGBW e CM YK . A escala de cinza divide-

se em escala de cinza aditiva, que é igual a ∆CinzaAd itiva = 3·[min(R,G,B)], e esca la de 

cinza subtrativa, que é igual a ∆CinzaSubtrativa =  3·[min(C,M,Y)], conforme Figura 23 (a).   

As componentes coloridas do modelo ΣRGB estão compreendidas na esca la de cor formada 

pela escala RGB mais CM Y, menos a escala de cinza, que pode ser defin ida matematicamente 

com ∆RGB=3·[max(R,G,B)-min(R,G,B)]. Observamos que para a cor hipotética [ ]BGR ,,=λ

, Figura 23 (a), as componentes são R’=0 e M’=0, ou seja, têm valores nulos. Isso ocorre 

porque essas são as componentes de menor intensidade aditiva e subtrativa, respectivamente, 

e para tanto, são responsáveis por definir o min(R,G,B) e o min(C,M,Y), conforme Figura 22  

(b). Sendo, assim,  sempre haverá uma componente aditiva e uma subtrativa com valores nulos  

nos modelos RGBW e CM YK.  
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Voltando à cor hipotética, Figura 23 (a), restam as componentes não nulas G’, B’, 

C’, e Y’. Como citado anteriormente, o min(C’,Y’) contribui para G’, e o min(G’,B’) contribui 

para C’. Portanto, a escala de cor é div idida em duas partes como mostra a Figura 23 (a). A  

p rimeira é a esca la de cor aditiva definida matematicamente por ∆CorAditiva=3·[min(C’,Y’)]  

e a segunda é a escala  de cor subtrativa definida por ∆CorSubtrativa=3·[min(G’,B’)]. Esse 

fato caracteriza que a escala de cor é simu ltaneamente definida por uma contribuição aditiva e 

uma subtrativa, ou melhor, por uma componente aditiva e subtrativa, que são as duas de maior  

intensidade. Percebe-se que a escala de cor aditiva é formada por três “subcomponentes” de 

igual tamanho, e o mesmo acontece para a escala de cor subtrativa. No caso da cor h ipotética, 

as duas componentes mais intensas são a verde e a ciano. Para def inir a intensidade dessas  

duas componentes, nota-se, que ao  atribuir  os min(C’,Y’) e min(G’,B’), respectivamente, às  

cores G’ e C’, esses devem ser removidos das cores originais para evitar uma deformação no  

tamanho da escala de cor.  Assim, as cores podem ser  defin idas em função dos  mín imos  

restantes, ou melhor, das três “subcomponentes” aditivas e subtrativas. As componentes finais 

para a cor hipotética seriam g=G’-min(G’,B’)+[2·min(C’,Y’)] que é igual a g=3·min(C’,Y’), e 

c=C’-min(C’,Y’)+[2·min(G’,B’)] que é igual a c=3·min(G’,B’). Portanto, percebe-se que a 

escala RGB foi segmentada em “pedaços” os quais formam as componentes w, k, r, g, b, c, m  

e y¸  do modelo ΣRGB, que para a cor  hipotética [ ]BGR ,,=λ , são ap resentadas na Figura 23  

(b). Conclui-se que não há deformações na “área” ocupada pela escala RGB, que seria 3·[0,  

255], e essa “área” foi d ividida em pedaços cu ja soma é igual ao todo.  

Figura 23  – Componentes do modelo ΣRGB 

 
 

(a)                                                            (b) 

Legenda: Componentes de cor (a) RGBW e CM YK, e, (b) ΣRGB. Fonte: o autor. 



Capítulo 3 – A Técnica Proposta 85

A letra grega sigma (Σ) é usada na matemática para definir um somatório, então,  

ela simboliza no  modelo ΣRGB, que o RGB é a soma de suas partes, e, sendo assim, é 

possível encontrar as partes que o constituem. Portanto, decompor o RGB em partes é 

encontrar as componentes do ΣRGB. 

Esclarecidos os pontos lógicos no qual o modelo ΣRGB foi insp irado, pode-se 

defini-lo  matematicamente em 3 passos: 1º,  identificam-se as componentes dos tons de cinza,  

convertendo-se a imagem RGB para RGBW e CM YK; 2º, relacionam-se as componentes de 

cores aditivas e subtrativas entre si, criando as componentes de cores p rimárias e secundárias  

do ΣRGB; 3º, relacionam-se as componentes p rimárias e secundárias, de cores ou de tons de 

cinza, entre si, para criar cores terciárias, quaternárias, e assim por diante. Os três passos são 

formalmente definidos abaixo. Observa-se que as redundâncias de informação entre as  

componentes aditivas e subtrativas são removidas no 2º e 3 º passos. 

Como se poderá perceber, ao se converter as cores do modelo RGB para o  modelo  

ΣRGB, se está, na realidade, decompondo toda a escala RGB em subpartes. Sendo assim, a 

função é batizada de Transformada de Decomposição de Cor - TDC, a qual é ap licada ao  

modelo RGB.  

Seja TDC(.) a função  de mapeamento de cores do espaço de cor  RGB  para o  

espaço ΣRGB definida a seguir: 
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(27)  

na qual R, G e B são as componentes vermelha, verde e azul, respectivamente, da imagem 

RGB, e RGBIΣ  é a imagem no espaço de cor ΣRGB. 
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Passo 1: 
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(29)  

na qual w e k  são as componentes branca e preta, respectivamente, do modelo de cor ΣRGB, 

que definem os tons de cinza, situadas no intervalo [0, 255]. 

Passo 2: 
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(31)  

na qual r, g, b, c, m, e y são as componentes vermelha, verde, azul, ciano, magenta e amarela, 

respectivamente, do modelo de cor ΣRGB, que portam a informação das cores definidas no 

intervalo [0, 765].  

Observa-se que as equações em (31) podem ser simplificadas para: 
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(33)  

na qual RGBIΣ  é a imagem no espaço de cor ΣRGB.  

Passo 3: 
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(36)  

na qual a define a componente cinza (grAy), o  define a componente laranja (Orange),  w’,  k’,  

r’ e y’ definem as componentes branca, preta, vermelha e amarela, após as novas 

decomposições. RGBI Σ  é a imagem no espaço de cor ΣRGB.  

O processo de decomposição pode ocorrer quantas vezes forem necessárias. Ao 

parar no passo 2, oito componentes seriam encontradas w, k, r, g, b, c, m, e y. No entanto, 

poderiam ocorrer mais decomposições, gerando um número maior de componentes, de forma 

análoga ao passo 3, ver (34) e (35). Sugere-se o uso de nove componentes ΣRGB – w’, a,   k’,  

k, r, g, b, c, m, y – respectivamente, branca, cinza, preta, vermelha, verde, azul, ciano, 
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magenta e amarela, pois a componente cinza, a, remove a redundância entre as componentes 

branca (w) e preta (k). 

Ao contrário dos modelos de cor anteriormente propostos, RhGhBh e LgC, que 

eram transformações de sentido único, o modelo ΣRGB admite a transformada inversa, que é 

caracterizada pela recomposição das cores, voltando às cores RGB. Seja TDC-1(.) a inversa da 

Transformada de Decomposição de Cor¸ que mapeia as cores do espaço de cor ΣRGB para o 

espaço RGB, definida a seguir: 
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(38)  

na qual w e k  são as componentes branca e preta, respectivamente, recompostas pela 

componente cinza, e r e y são as componentes vermelha e amarela, respectivamente, 

recompostas pela componente laranja. Esse processo de recomposição deve ser realizado para 

todas as componentes de cores terciárias, quaternárias, etc., geradas no passo 3 da TDC(.).  
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(41)  

na qual BGR ′′′′′′  e , são as componentes recompostas com os tons de cinza aditivos, 

caracterizados pela componente w; e Y e , ′′′′′′ MC são as componentes recompostas com os 

tons de cinza subtrativos, caracterizados pela componente k . Contudo, como pode haver 

deformações nos valores das componentes dentro do espaço ΣRGB, as quais extrapolem o 

espaço RGB¸ é preciso garantir que os valores sejam reescalonados para os valores 

permitidos. Assim, rangeColor corresponde à escala máxima observada para cada p ixel 

simultaneamente quanto às componentes aditivas BGR ′′′′′′  e , , e subtrativas Y e , ′′′′′′ MC . 

Então, os valores BGR ′′′′′′  e , são reescalonados para dentro da escala [0, 255] pela divisão 

pixel a pixel – operador “./” – de seus valores pelo valor máximo para cada pixel da soma de 

suas componentes BGR ′′′′′′  e , com as componentes opostas Y e , ′′′′′′ MC , definida em 

rangeColor. Portanto, RGBI  é a imagem RGB obtida pela inversa da transformada de 

decomposição de cor, composta pelas componentes reescalonadas R, G e B. Observa-se que 

se não houver deformações nas componentes no espaço ΣRGB, as componentes BGR ′′′′′′ ,, e 

R, G, B são, respectivamente, iguais. 

A finalidade do conjunto de equações (41) é relacionar as cores aditivas  com as  

subtrativas, observando que estas são opostas e por isso compartilham da mesma escala, 

então, as cores são reescalonadas garantindo-se que qualquer pixel que tenha sido alterado no 

espaço ΣRGB seja convertido para o espaço RGB,  dentro da escala apropriada. Um pixel 

alterado não afeta os demais, permitindo que regiões específicas possam ser manipuladas  

independentemente. Mas, se uma componente for alterada para todos os pixels, por exemplo, 

dobrando-se o valor de r¸ todos os pixels da imagem no qual r seja diferente de zero, serão 
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alterados, garantindo-se tratamento igualitário para todas as cores da imagem que contenham 

vermelho. 

Obter a transformada inversa, mesmo havendo alterações nas cores dentro do 

espaço ΣRGB, é possível, pois as componentes ΣRGB ocupam toda a escala de valores  

possíveis do RGB mais CMY definida pelas somas das escalas de cor ad itiva, de cor  

subtrativa, de cinza aditiva, e de cinza subtrativa, totalizando a “área” da escala RGB mais  

CMY completa igual a 3·255=765. Para a cor hipotética, a área seria a soma de ∆CorAditiva= 

3·[min(C’,Y’)], ∆CorSubtrativa= 3·[min(G’,B’)], ∆CinzaAditiva= 3·[min(R,G,B)] e 

∆CinzaSubtrativa= 3·[min(C,M,Y)]. Portanto, de forma simplificada, a transformada inversa é 

apenas o rearranjo das componentes ΣRGB na escala RGB mais CMY. 

As nove componentes ΣRGB – w’, a,  k’, r, g, b, c, m, y – respectivamente, branca, 

cinza, preta, vermelha, verde, azul, ciano, magenta e amarela, para a imagem do canguru são 

apresentadas na Figura 24. Como pode ser visto, a borda do canguru com a grama ao fundo, é 

claramente percebida nas componentes r e g, fato desejado para uso em detecção de bordas. É 

importante citar que a componente w’ indica as cores próximas ao branco, a componente k’ as 

cores próximas ao preto, e como pode ser observado, as imagens dessas componentes não são 

o complemento uma da outra. Observa-se que praticamente não há informações contidas nas  

componentes b e c para a imagem do canguru, caracterizando a ausência de azul e ciano na 

imagem. 

A Figura 25 expõe uma imagem com degradês de cores aditivas e subtrativas sobre 

um fundo cinza, e é uma imagem artificial.  Como se observa, não há redundância de 

informação entre as componentes aditivas, subtrativa e os tons de cinza, confirmando que o 

modelo ΣRGB caracteriza a segmentação do espaço RGB em subpartes. A componente cinza 

a por ser uma cor terciária, quando na sua intensidade máxima apresenta apenas metade das 

intensidades das componentes branca w e preta k , pois, para ela existir w e k  devem estar 

simultaneamente presentes, dividindo o espaço RGB em dois. 

O modelo ΣRGB consegue através de suas componentes de tons de cinza w’, a e 

k’, isoladas das coloridas r, g, b, c, m e y,  estabelecer uma aproximação coerente da percepção 

visual das cores, simplesmente analisando a intensidade das componentes. A componente de 

maior intensidade indica a cor dominante. Para ilustrar essa característica, duas imagens são 

classificadas quanto à maior componente, conforme Figura 26 e Figura 27.  
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A Figura 26 (a) contém degradês de cores aditivas e subtrativas sobre um fundo 

cinza. A Figura 26 (b) constata a pertinência do modelo ΣRGB à percepção pela visão quanto 

à diferenciação dos tons de cinza e das cores. Como visto, a classificação quanto às cores 

definidas pelas nove componentes escolhidas – branca, cinza, preta, vermelha, azul, verde, 

ciano, magenta e amarelo – é coerente com a percepção visual das cores. 

A Figura 27 (a) expõe uma imagem natural do babuíno, popularmente conhecida 

como Baboon.  Do lado direito (b) observa-se o resultado da classificação de acordo com a 

componente de maior intensidade e, como se percebe, a classificação também é coerente com 

a percepção visual das nove cores escolhidas para o modelo. Se mais componentes forem 

adicionadas como laranja, etc., mais detalhada seria a classificação. 

Figura 24  – As nove componentes ΣRGB – w’, a,  k’, r, g, b, c, m, y 

   
(a)  w’                                      (b)  a                                      (c)  k’ 

   
(d)  r                                      (e)  g                                      (f)  b 

   
(g)  c                                      (h)  m                                      (i)  y 

Legenda: Imagens das componentes (a) branca w’, (b) cinza a, (c) preta k’, (d) vermelha r, (e) 

verde g, (f) azul b, (g) ciano c, (h) magenta m, e (i) amarela y, para a imagem do canguru. 

Para uma melhor impressão as intensidades estão normalizadas no intervalo [0, 255] e o 

brilho foi aumentado em 25%. Fonte: o autor. 
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Figura 25  – Degradês de cores aditivas e subtrativas sobre um fundo cinza 

 
(a)  Original 

   
(b)  w’                                      (c)  a                                      (d)  k’ 

   
(e)  r                                      (f)  g                                      (g)  b 

   
(h)  c                                      (i)  m                                      (j)  y 

Legenda: Imagem (a) original do degradê de cores aditivas e subtrativas, imagens das  

componentes (b) branca w’, (c) cinza a, (d) preta k’, (e) vermelha r,  (f) verde g, (g) azul b, (h) 

ciano c, (i) magenta m, e (j) amarela y. Para uma melhor impressão as intensidades estão 

normalizadas no intervalo [0, 255]. Fonte: o autor. 

O modelo ΣRGB define um novo espaço de cor, no qual as técnicas de 

processamento de imagens podem ser aplicadas diretamente. A transformada inversa que 

permite a volta do espaço ΣRGB para o RGB garante que alterações feitas no espaço ΣRGB  

respeitem as características do espaço RGB, assim, técnicas de processamento de imagens  

podem realizar alterações ou deformações nas componentes do modelo ΣRGB para criar 

efeitos visuais. 

Figura 26  – Classificação de cor quanto à maior componente – imagem do degradê 

 

    
(a)                                                           (b) 

 

Legenda: Imagem (a) de degradê de cores aditivas e subtrativas e (b) imagem do resultado da 

classificação pela componente de maior intensidade. Fonte: o autor. 
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Figura 27  – Classificação de cor quanto à maior componente – imagem do babuíno 

 

    
(a)                                                           (b) 

 

Legenda: Imagem (a) original do babuíno (Baboon) e (b) imagem do resultado da 

classificação pela componente de maior intensidade. Fonte: (a) 

https://homepages.cae.wisc.edu/~ece533/images, (b) o autor. 

Figura 28  – Processando a imagem das flores quanto a cores específicas 

 

   
(a)                                                           (b) 

   
(c)                                                           (d) 

 

Legenda: Imagens (a) original das flores, (b) resultado da quintuplicação das intensidades de 

verde, (c) resultado da troca de vermelho por ciano, e (d) da remoção do amarelo. Fonte: (a) 

(MARTIN et al., 2001), (b)-(d) o autor. 

Por fim, salienta-se, mais uma vez, que as duas finalidades principais do modelo 

ΣRGB são: 1- permitir a rotulação das cores na imagem apenas pela análise numérica das  
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componentes de cor, onde a componente de maior intensidade corresponde a cor dominante, 

fato semelhante à rotulação das cores em uma banda única de matiz, onde as cores são 

definidas pelo ângulo; e 2- separar as cores em componentes independentes, de modo que as 

cores possam ser analisadas ou manipuladas, sem que as cores em outras componentes sejam 

distorcidas, fato que não é trivial ao usar uma banda única de matiz. 

O espaço ΣRGB contém as componentes de cor decompostas. Isso torna possível 

manipular as imagens quanto a cores específicas isoladamente, pode-se remover uma cor, 

trocar uma cor por outra, alterar a intensidade de apenas uma cor, etc. Como exemplo, na 

Figura 28 (b) as intensidades de verde da imagem (a) das flores  foram quintuplicadas  

conforme (42), em (c) as intensidades de vermelho foram trocadas por ciano conforme (43), e 

em (d) as intensidades de amarelo foram removidas conforme (44). A quintuplicação do verde 

mostra-se interessante para restauração de cores degradadas em imagens de documentos 

históricos. Observa-se que as demais cores permanecem inalteradas, comprovando que não há 

redundância entre as componentes. O mesmo ocorre nos outros casos, pois a remoção do 

amarelo não alterou o vermelho, assim como a troca de vermelho por ciano não alterou o 

amarelo, o que ocorreria se o modelo RGB fosse utilizado. Na Figura 28 (d) percebe-se que as  

folhas ao fundo continham uma tonalidade amarela, e por isso ficaram acinzentadas quando 

da remoção do amarelo. 
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3.4 Mapeamento por Foco 

Das segmentações por foco, a de interesse nesta proposta de tese é a segmentação 

de imagens baseada em atributos de profundidade de campo (DoF - Depth of Field), cujas  

características básicas foram descritas na Seção 2.2.2.3. Basicamente a separação do objeto 

em foco, do fundo desfocado, é feita pela identificação de regiões de alta frequência na 

imagem. 

A Figura 29 (a) apresenta uma fotografia na qual o pássaro está situado dentro da 

profundidade de campo da lente da câmera, estando focalizado, enquanto as regiões à frente e 

atrás do pássaro encontram-se fora do campo focal, estando consequentemente desfocadas  

(borradas). Como se observa, é possível visualizar detalhes no pássaro que não são possíveis 

ao fundo, que é caracterizado por baixa frequência de “informações” e consequentemente pela 

ausência de bordas locais. Já a Figura 29 (b) apresenta um felino deitado sobre um tronco, 

ambos à frente na cena e em foco, enquanto o fundo da cena, atrás, encontra-se fora de foco. 

Na literatura, como exposto na Seção 2.2.2.3 do Estado da Arte, diversas técnicas, 

(AHN; CHONG, 2015), (CHEN; LI, 2012), (KIM, 2005), (WANG et al., 2001), tentam 

definir a região de alta frequência nas imagens por maneiras diferentes. Das técnicas citadas, a 

técnica mais popular na área foi proposta por Kim (2005), que usa um mapeamento do espaço 

de características da imagem onde há componentes de alta frequência para achar a região 

focada da imagem. Em seguida, usa reconstrução com morfologia matemática para preencher 

buracos no mapa de foco e, por fim, realiza uma binarização e fusão de regiões. Duas  

características que a diferenciam das demais técnicas, são o baixo custo computacional e a 

precisão do modelo que extrai o mapeamento de foco, tornando-a adequada a aplicações em 

tempo real. 

A técnica de Kim (2005) produz um resultado orientado a regiões, porém o 

mapeamento de foco pode ser usado por técnicas de realce de bordas ou detecção de 
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contornos. O mapeamento de foco proposto por Kim é definido a partir do momento de quarta 

ordem a seguir:  
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na qual η(x,y) é o conjunto de pixels vizinhos de (x,y), ),(ˆ yxm  é a média da imagem 

),( yxI RGB  e Nη é o  tamanho da vizinhança. Como os valores p roduzidos pelo momento de 

quarta ordem são muito altos, o mapa de foco FKim(x,y) é limitado à escala [0, 225] em (46).  

O mapeamento p roposto por Kim (2005) utiliza duas médias sucessivas: a 

diferença do pixel  (s,t) para a média local, ),(ˆ yxm , e a média dessa diferença. Isso faz com 

que o mapeamento seja tolerante a ruído,  contudo perde detalhes da cena que são  recuperados  

usando estatísticas de quarta ordem. Por sua vez, ao usar a quarta ordem, as bordas que estão 

p resentes na região focada da imagem são salientadas em relação às regiões focadas sem 

bordas (regiões de cores uniformes), criando “furos” no mapa de foco, que podem ser vistos 

na Figura 29 (d), no tronco, ao lado direito do felino. Adicionalmente, a quarta ordem degrada 

a qualidade do mapa de foco nas regiões de transição  entre áreas em foco para áreas  

desfocadas, como pode ser observado na Figura 29 (c), onde se observa uma transição abrup ta 

da região focada para a desfocada, criando d istorções no contorno dos objetos.  

Para resolver essas limitações do modelo de Kim (2005), p ropomos, nesta seção, 

um novo mapeamento de foco baseado na transformada de decomposição de cor, ou seja, no  

modelo de cor ΣRGB. O foco pode ser visto como uma "micro-textura" que caracteriza as  

regiões de alta frequência. A “micro-textura” é a variação local dentro de uma mesma cor e,  

como o modelo ΣRGB realça a similar idade entre as cores, torna-se mais fácil extrair  as  

diferenças dentro das p róprias cores. 
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Figura 29  – Imagens naturais e respectivos mapas de foco 

  
(a) (b) 

  
(c) (d) 

  
(e) (f) 

Legenda: (a) e (b)  Imagens originais, (c), (d) mapeamento de foco de Kim (2005), e (e), (f)  

mapeamento de foco p roposto. Para uma melhor impressão o brilho foi aumentado em 25%. 

Fonte: (a)-(b) (MARTIN et al., 2001), (c)-(f) o autor. 

O mapeamento consiste em do is passos: p rimeiro, realiza-se o mapeamento da 

imagem ),( yxI RGB  para a imagem ),( yxI RGBΣ :  
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na qual TDC(.) é a transformada de decomposição de cor realizada de acordo com as equações  

(28) a (36) e ),( yxI RGBΣ  é a imagem ΣRGB decomposta em nove componentes, w’,a, k’, r, g,  
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b, c, m, e y,  branca, cinza, p reta, vermelha, verde, azul, ciano, magenta e amarelo,  

respectivamente. 

Segundo, calcula-se a var iação local, que corresponde à soma para todas as 

componentes w’,a, k’, r, g, b, c, m, e y, do valor absoluto da diferença de cada pixel (x,y) da 

imagem ΣRGB para a média local de suas vizinhanças “oito-conectadas”, conforme a seguir:  
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na qual Mlocal é a máscara usada no cálcu lo da méd ia da vizinhança local, * é o operador de 

convolução, ∑
′′ ymcbgrk,a , w ,,,,,,

(.) é a soma dos valores locais unificando as componentes w’,a, k’, r, g, 

b, c, m, y em apenas uma ún ica componente, a qual é normalizada comprimindo-se os valores  

da variação  local,  varLocal(x,y), para a escala [0, 255] através de (49), para formar a imagem 

do mapeamento de foco IF(x,y).  

A Figura 29 (e) ilustra o mapa de foco p roposto para a imagem do pássaro, na qual 

se observa que a transição da área focada para a área desfocada é gradual, d iminu indo as  

distorções no contorno dos objetos. Já na Figura 29 (f), observa-se que mapeamento de foco  

p roduziu menos furos no tronco ao lado direito do felino. Isso ocorre porque a transformada 

de decomposição de cor separa as componentes de cor de acordo com suas características de 

saliência de cor,  ou seja, as cores vermelho,  verde,  etc., ficam localizadas em componentes 

distintas. Assim, quando se calcula a diferença local de cor, bordas existentes entre cores  

distintas não são salientadas, pois para cada componente há apenas cores similares. Ou seja,  

se um pixel (x,y) for verde, por exemplo, apenas os pixels verdes ao seu redor serão usados na 

média local da componente verde. Os vizinhos com cores diferentes estão localizados nas  

outras componentes de cor, de modo que as bordas não são salientadas. Logo, tanto pixels 
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localizados em bordas, quanto pixels em regiões  uniformes de cor, ambos localizados na 

região de alta frequência da imagem, serão simultaneamente salientados no mapeamento de 

foco, possibilitando maior  p recisão na localização  das regiões de alta frequência nas imagens.  

O mapeamento de foco p roposto não realçou  ruídos, assim como o mapeamento de Kim 

(2005), pois como se percebe ambas as regiões focadas das imagens (Figura 29 (a), (b)) foram 

destacadas em relação às desfocadas (Figura 29 (c), (d), (e), (f)).  

Sendo assim, de acordo  com a estrutura p roposta, na Figura 10 (etapas do detector 

de contornos p roposto nesta tese, ver pág. 63),  a p rimeira etapa mapeia a imagem de entrada,  

),(RGB yxI , Figura 11 (a), para a imagem mapeada por cor e foco, ),(FBGR hhh
yxI , composta das 

três componentes de cor, ),(
hhh BGR yxI , Figura 11  (b), com a componte de foco, ),(

F
yxI , 

Figura 11 (c). O mesmo ocorre para a Figura 12 (b)-(c).  

 Testes quantitativos para o mapeamento de foco de Kim (2005) e o p roposto são 

realizados na Seção 4.4.  

3.5 Supressão Morfológica de Texturas 

A capacidade de diferenciar as bordas internas aos objetos das bordas na periferia 

dos mesmos tem um papel fundamental na detecção de contornos. Grande parte das bordas  

internas aos objetos são bordas intrínsecas às texturas desses objetos. Sendo assim, filtros de 

supressão (remoção)  de texturas auxiliam na detecção  de contornos, no entanto o desaf io é 

remover as informações de textura p reservando o contorno dos objetos. 

No difFocus (COSTA et a l., 2011),  o fechamento morfológico fo i usado  para esse 

p ropósito, mas esse p rocedimento também removia bordas desejadas no contorno dos objetos. 

No difFocusColor (COSTA et al., 2013), uma melhor ia foi adotada usando ambos, o  

fechamento e a abertura morfológica,  e então compondo o resultado em uma média 

aritmética. A filtragem morfológica para supressão de texturas foi usada como p ré-

p rocessamento e foi definida como (COSTA et al., 2013) :  
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na qual RGBI ′  e RGBI ′′  são as imagens morfo logicamente aberta e fechada, o  e •  são os 

operadores morfológicos de abertura e fechamento, Θ  e ⊕ são os operadores morfológicos de 

erosão e d ilatação, respectivamente. S  é um elemento estruturante na forma de disco e SText
RGBI  é 

a imagem filtrada. A filtragem é realizada banda por banda. 

Embora simples, a filtragem foi bem suced ida na supressão (suavização) de 

texturas e na p reservação das bordas externas dos objetos, como visto na Figura 30 (b). A 

operação de fechamento funde as altas intensidades (cores ad itivas) em cada componente de 

cor, enquanto a abertura funde as baixas intensidades (cores subtrativas). Compondo ambas  

em um mesmo resultado, cada região de textura é analisada simultaneamente sob essas duas 

perspectivas. Além disso, as operações de fechamento e de abertura estão relacionadas  com o  

elemento estruturante, cujo tamanho implica na granu laridade da textura que está sendo  

suprimida. Quanto maior o elemento, maior a granu laridade removida. Observe as texturas 

suavizadas nas pedras ao fundo  da imagem,  nas roupas e nos  chapéus dos dois homens,  

enquanto as bordas externas da vara do tambor ainda estão p resentes, Figura 30 (b).  

Figura 30  – Filtragem morfológica para supressão de texturas 

  
(a) ),( yxIRGB  (b) ),( yxI SText

RGB  

Legenda e Fonte: (a) Imagem original (M ARTIN et al., 2001) e (b) f iltrada para supressão de 

texturas (COSTA et al., 2013). 

A desvantagem desta abordagem ocorre quando as bordas, que não são de texturas,  

são removidas ou são suavizadas pelas operações de fechamento ou de abertura morfológicas.  

Uma solução para este p roblema de suavização indesejada é a utilização de ambas as  
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operações morfológicas, mas sem compor os resultados. Assim, dois canais de imagem são  

criados para cada canal de cor da imagem de entrada,  ou seja, uma versão fechada e aberta de 

cada canal. Operando-se os dois canais simultaneamente, obtêm-se informações mais p recisas  

e p roduzem-se menos distorções para as etapas futuras no p rocesso de detecção de contornos. 

Figura 31  – Comparação entre filtragens p ropostas para supressão de texturas 

   
(a) Original (b) Filt rada (c) Contornos de (b) 

   
(d) Aberta (e) Fechada (f) Contornos de [(d),(e)] 

Legenda: (a) Imagem original, (b)  filtrada por (COSTA et al., 2013), (c) contornos detectados 

em (b), (d)  imagem aberta, (e) imagem fechada,  e (e) contornos detectados em [(c),  (d)]  

concatenadas. Fonte: (a) (M ARTIN et al., 2001) e (b) (COSTA et al., 2013), (c)-(f) o autor. 

As imagens da Figura 31 (d) e (e) mostram a imagem da Figura 31 (a) depois de 

morfologicamente aberta e fechada, respectivamente. Observe na Figura 31 (b) que a vara 

segurada pelo homem não é uma textura, mas foi suavizada pela filtragem proposta em 

(COSTA et al., 2013). Em seguida, após a detecção do contornos, a vara suav izada não fo i 

detectada, como visto na Figura 31 (c). Por outro lado, mesmo tendo sido parcialmente 

removida pela operação de fechamento na Figura 31 (e), a vara é p reservada e não suavizada 
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na imagem aberta na Figura 31 (d). Assim, após a soma da detecção dos contornos de ambas 

as imagens, Figura 31 (d) e (e), a vara foi detectada, como v isto na Figura 31 (f).  

Levando-se em conta a estrutura p roposta na Figura 10  (etapas do detector de 

contornos p roposto nesta tese, ver pág. 63), a imagem produzida na p rimeira etapa, 

corresponde ao mapeamento de cor e foco, ),(
FBGR hhh

yxI , Figura 11 (b)-(c), é usada como 

entrada para a etapa atual. 

A filtragem morfológica para supressão de texturas p roposta é definida a segu ir:  
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(51)  

na qual ),(FBGR hhh
yxI aberta  e ),(FBGR hhh

yxI fechada  são as imagens morfologicamente aberta e fechada,  

respectivamente. A filtragem é realizada banda por banda e S  é um elemento estruturante na 

forma de disco.  A filtragem gera como saída ),(,
FBGR hhh

yxI fechadaaberta  que corresponde à concatenação  

das imagens abertas e fechadas, p roduzindo uma imagem com oito canais.  

Portanto, de acordo com a estrutura p roposta na Figura 10,  a segunda etapa p roduz 

as imagens ilustradas na Figura 11 (d)-(f) e (e)-(g), correspondentes às imagens abertas e 

fechadas para as componentes de cor, ),(
hhh BGR yxI  e para o mapeamento de foco, ),(F yxI , 

respectivamente. De forma análoga ocorre na Figura 12 (d)-(f) e (e)-(g). Foi usado S =11 

pixels de d iâmetro. 

Salienta-se que foi testada a supressão de texturas em múltip las escalas, operando 

com 2 ou  3 escalas simultaneamente. Contudo, os resultados obtidos foram similares aos  

obtidos usando apenas uma única escala e multirresolução.  

3.6 Máscaras de Detecção de Contornos 

O cálcu lo de gradientes é o “passo chave” na detecção de contornos (REN; BO, 

2012). Detectores de contorno no estado-da-arte, como (REN; BO, 2012)  e (M AIRE et a l.,  

2008), usam aprendizagem de máquina e/ou  histogramas orientados para o cálcu lo dos  
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grad ientes. As abordagens, (REN; BO, 2012) e (M AIRE et al., 2008), alcançam alta p recisão,  

mas são computacionalmente intensivas (Seção 4.8),  sendo lentas e inadequadas para 

ap licação  em tempo real. Ambas as técnicas (REN; BO, 2012) e (M AIRE et al., 2008)  são  

descritas na Seção 2.2.3. Portanto, p ropõe-se uma abordagem baseada em operadores de 

grad iente local, usando máscaras (kernels) para filtragem e realce de bordas.  

Estudos sobre os operadores de gradiente foram muito populares no final dos anos  

1960 e 1970, e a intensão de exp lorar novamente esse conceito é o baixo custo de 

p rocessamento envolvido, que é adequado para ap licações em tempo real. Uma rev isão  

detalhada dos  operadores de Roberts (1965), Sobel (DUDA; HART, 1973), Prewitt (1970), 

Kirsh (1971), Robinson (1977), e, Frei e Chen (1977) foi apresentada na Seção 2.2.1.  

 Um novo operador de gradiente é p roposto para detecção de contornos nesta 

seção. O operador é insp irado pela ideia de que áreas densas em bordas são menos  

importantes do que as áreas com menos bordas para a percepção de contornos. Assim, se usa 

filtragem linear para realçar as bordas de contorno em áreas com menor densidade de bordas.  

O operador é baseado em o ito máscaras de convolução, M1 a M8,  que extraem características  

de contornos em oito orientações, como v isto na Figura 32.  

A Figura 33 ilustra como o p rocedimento funciona. Seja M7=[1,-1,-1] uma 

máscara que realça as bordas do contorno direito, e seja J(x,y) uma imagem contendo um 

objeto indicado  pelos pixels onde J(x,y)=1 e um fundo ind icado pelos pixels onde J(x,y)=0.  

No processo de convolução de M7 com a imagem J(x,y), a máscara é deslocada da esquerda 

para a direita e de cima para baixo, calculando o grad iente local G7(x,y)= M7*J(x,y). Define-

se que, para valores maiores que zero, o grad iente local indica a p resença de um pixel de 

contorno. Valores menores que zero são removidos. Observa-se que,  na posição ind icada para 

a seta azul n º 1,  o gradiente local é G7(x1,y1)  = -1. O gradiente local G7(x,y) var ia entre os  

valores -1 e 0  para as p róximas posições, até a máscara atingir  a posição ind icada pela seta 

azul nº 2. Nessa posição, o gradiente local é G7(x2,y2) = 1, ind icando que o pixel (x,y) faz parte 

do contorno. Assim, como ilustrado, esse p rocesso de filtragem com a máscara M7 realça os  

contornos do lado direito dos objetos p resentes na imagem, como apresentado na Figura 33  

(b). Para realçar o  contorno esquerdo o p rocesso de convolução deve usar a máscara M3=[-1,-

1,1], e assim por diante, para as outras orientações. Ou seja, as máscaras M1 a M8 realçam,  

respectivamente, os contornos superior, superior esquerdo, esquerdo, inferior esquerdo,  

inferior, inferior  direito, direito e superior direito. Observa-se que,  como pratica comum na 



Capítulo 3 – A Técnica Proposta 104

área de p rocessamento de imagens (BO VIK, 2005), (GONZALEZ; WOODS, 2000), 

(KOSCHAN; ABIDI, 2008), a imagem final tem o mesmo tamanho que a imagem original e 

subentende-se que o filtro já foi invertido antes da ap licação da convolução.  

Figura 32  – M áscaras p ropostas de detecção de contornos locais 

-1 
-1 
1 

M1 

-1 0 0 
0 -1 0 
0 0 1 

M2 

-1 -1 1 
M3 

0 0 1 
0 -1 0 
-1 0 0 

M4 
1 
-1 
-1 

M5 

1 0 0 
0 -1 0 
0 0 -1 

M6 

1 -1 -1 
M7 

0 0 -1 
0 -1 0 
1 0 0 

M8 

Fonte: o autor. 

Figura 33  – Funcionamento da máscaras p ropostas de detecção de contornos locais  

 
(a)  J(x,y) 

 
(b)  G7(x,y) 

Legenda: (a) Imagem original J(x,y) convolu ida com a máscara de detecção de contornos M 7 

(Figura 32) p roduzindo (b) a imagem  de contornos G7(x,y). Fonte: o autor. 

As máscaras da Figura 32 analisam apenas a descontinuidade local e, portanto, são 

mais ráp idas para realizar a detecção de contornos do que máscaras que analisam a 

descontinuidade da média local, ver Figura 34 e Figura 35. Contudo, da mesma forma que as 

máscaras de Roberts (1965), são muito sensíveis ao ru ído local e também distorcem a posição  

das bordas, deslocando-as em um pixel.  

 Logo para corrigir as limitações da máscara da Figura 32, máscaras que analisam 

a descontinuidade da média local, análogas às máscaras de Prewitt (1970) e de Sobel (DUDA; 

HART, 1973), são p ropostas para detectar os contornos com base na média local e média 

localmente intensificada, como mostrado na Figura 34 e Figura 35, respectivamente. Estas 

máscaras melhoram a relação sinal-ru ído e não deslocam as bordas.  
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A magnitude das bordas para o operador de gradiente p roposto é definida pela 

magnitude máxima dentre todas as direções, como a seguir: 

[ ]{ }),(*),...,,(*max,0max),( yxIyxIyxI 81 MM=∇  
(52)  

na qual as intensidades negativas são removidas (zeradas) pela função max{0,.}. 

Para a detecção de contornos em imagens a cores, o operador p roposto é ap licado a 

cada componente de cor de forma independente (banda por banda) e o resultado f inal é obtido  

pela média aritmética de todas as bandas. 

Para uma imagem T
nuuuyxI ),...,,(),( 21color = com n  componentes de cor, a 

magnitude do gradiente é defin ida como: 

∑
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yxI
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),(  

(53)  

na qual ),( yxI u∇  é o gradiente para a n-ésima componente de cor. 

Todos os operadores para realce de bordas e contornos discutidos nesta seção são 

avaliados quantitativamente na Seção 4.5.  

De acordo com a estrutura p roposta na Figura 10 (etapas do detector de contornos 

p roposto nesta tese, ver pág. 63), a imagem com texturas morfologicamente suprimidas,  

),(,
FBGR hhh

yxI fechadaaberta
, na segunda etapa (ver Figura 11 (d)-(f), (e)-(g)), tem suas bordas realçadas  

com as máscaras de detecção  de contornos (Figura 34)  de acordo com (52)  e (53)  nessa 

terceira etapa. Essas máscaras extraem as características mais p recisas para a detecção de 

contornos, conforme será apresentado na Seção  4.5. Assim, usando  (52), o  p rocedimento  

resulta em uma imagem com oito canais de bordas, ),(,
FBGR hhh

yxI fechadaaberta∇ , a qual é fund ida em 

um único canal de borda pela soma aritmética (53), p roduzindo a imagem com bordas de 

contorno, ),(,
FBGR hhh

yxI fechadaaberta∇Σ , ilustrada na Figura 11 (h). De forma análoga ocorre na Figura 

12 (h). 
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Uma observação f inal se faz importante: as intensidades negativas são removidas  

em (52).  Portanto, antes de se ap licar  as máscaras de detecção  de contornos a uma imagem, é 

importante remover todos os valores negativos ou deslocar (normalizar) os valores para a 

escala positiva, a fim de evitar erros de classificação. Isto é necessário, por exemplo, para os 

modelos de cor h1h2h3, CIELAB e YIQ, que têm valores negativos.  

Figura 34  – M áscaras p ropostas de detecção de contornos da média local 

0 -1 0 
-1 -1 -1 
0 0 0 
1 1 1 
0 0 0 

M1 

-1 0 -1 0 0 
0 -1 0 0 0 
-1 0 0 0 1 
0 0 0 1 0 
0 0 1 0 0 

M2 

0 -1 0 1 0 
-1 -1 0 1 0 
0 -1 0 1 0 

M3 

0 0 1 0 0 
0 0 0 1 0 
-1 0 0 0 1 
0 -1 0 0 0 
-1 0 -1 0 0 

M4 

0 0 0 
1 1 1 
0 0 0 
-1 -1 -1 
0 -1 0 

M5 

0 0 1 0 0 
0 1 0 0 0 
1 0 0 0 -1 
0 0 0 -1 0 
0 0 -1 0 -1 

M6 

0 1 0 -1 0 
0 1 0 -1 -1 
0 1 0 -1 0 

M7 

0 0 -1 0 -1 
0 0 0 -1 0 
1 0 0 0 -1 
0 1 0 0 0 
0 0 1 0 0 

M8 

 

Fonte: o autor. 

Figura 35  – M áscaras p ropostas de detecção de contornos da média localmente intensificada 

0 -1 0 
-1 -2 -1 
0 0 0 
1 2 1 
0 0 0 

M1 

-1 0 -1 0 0 
0 -2 0 0 0 
-1 0 0 0 1 
0 0 0 2 0 
0 0 1 0 0 

M2 

0 -1 0 1 0 
-1 -2 0 2 0 
0 -1 0 1 0 

M3 

0 0 1 0 0 
0 0 0 2 0 
-1 0 0 0 1 
0 -2 0 0 0 
-1 0 -1 0 0 

M4 

0 0 0 
1 2 1 
0 0 0 
-1 -2 -1 
0 -1 0 

M5 

0 0 1 0 0 
0 2 0 0 0 
1 0 0 0 -1 
0 0 0 -2 0 
0 0 -1 0 -1 

M6 

0 1 0 -1 0 
0 2 0 -2 -1 
0 1 0 -1 0 

M7 

0 0 -1 0 -1 
0 0 0 -2 0 
1 0 0 0 -1 
0 2 0 0 0 
0 0 1 0 0 

M8 

 

Fonte: o autor. 
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3.7 Afinamento em Tons de Cinza 

O processo de afinamento resulta em uma representação compacta de um padrão,  

caracterizada por linhas com um pixel de espessura, chamadas de esqueleto (CHATBRI; 

KAM EYAM A, 2014), (DIREKOGLU et al., 2012). Hoje em d ia, o afinamento é um passo 

crucial em tarefas de reconhecimento de padrões quando se analisa a forma ou a estrutura dos 

padrões. Tradicionalmente, o p rocesso de afinamento ocorre em imagens p reto-e-branco,  

requerendo a p révia binar ização das imagens, levando à perda de informações (COUPRIE et 

al., 2013). Afinamento em tons de cinza tem a vantagem de analisar as informações de 

intensidade como em uma superfície,  como vales, p icos e encostas, e por isso são mais usados 

em detecção de bordas.  

Trabalhos recentes de afinamento em tons de cinza usam estratégias diferentes,  

tais como: Chatbri e Kameyama (2014) usam a análise espaço escala em múltip las resoluções  

para melhorar a relação sinal-ruído ; Couprie et a l. (2013) usam um modelo topológico  usando  

programação paralela e kernels críticos; Al Nasr et al.  (2013) usam múltip las segmentações e 

grafos; Direkoglu et al. (2012) usam d ifusão an isotróp ica e limiarização por histereses; e,  

Tang et al. (2010) usam filtros de partículas. Em comum esses trabalhos buscam modelar  

esqueletos de estruturas complexas, tri, ou mesmo, multidimensionais. Dessa forma, não são  

p rojetados para a detecção de bordas ou contorno p resentes em imagens de grad iente.  

Tradicionalmente, os detectores de bordas clássicos como Canny  (1986) ou mesmo detectores  

de contorno no estado-da-arte, como (REN; BO, 2012) e (MAIRE et al., 2008), usam a 

supressão não máxima (nonmaximum suppression), p roposta por Canny  em 1986, como 

técnica para afinamento de bordas em tons de cinza. A desvantagem da supressão não máxima 

é que a or ientação  das bordas  é necessária para o  afinamento, informação que nem sempre 

está disponível, como por exemplo, no caso de detectores de bordas não orientados, como o  

grad iente morfológico (GONZALEZ; WOODS, 2000). Adicionalmente, a or ientação  das  

bordas não é bem defin ida na junção das bordas, dificu ltando o afinamento pela supressão não 

máxima nesses locais, o que acarreta a degradação  da qualidade dos esqueletos gerados. A má 

definição das bordas em junções foi motivo de estudo em (M AIRE et al., 2008). 

Assim, p ropusemos em (COSTA; M ELLO, 2014) uma técnica para suprir a 

carência de af inamentos para imagens em tons de cinza (ou binár ias), ap licáveis a imagens de 

grad ientes ou bordas não orientadas e com baixo custo computacional, sendo passível de uso 
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em ap licações em tempo real. Em suma, a técnica é composta de três passos, onde a imagem 

de gradiente é transformada em um mapa de empilhamento topológico, depois os p icos locais  

do mapa são identificados, sendo, então, af inados.  

No primeiro passo, a erosão morfológica seguida pela operação de suavização são 

iterativamente ap licadas à imagem de gradiente de entrada.  Esse p rocedimento desbasta 

(remove) os pixels periféricos (surrounding pixels) das bordas sucessivamente. Para registrar  

a ocorrência da remoção  dos pixels, cada imagem erod ida/suav izada é empilhada em cima da 

anterior, a começar pela imagem de entrada. Em outras palavras, as imagens são  

sucessivamente somadas. Esse p rocedimento iterativo resulta em um "empilhamento  

topológico"  das imagens erod idas/suavizadas, onde os pixels de borda maximamente inscr itos 

(maximally inscribed pixels), ou  seja, os pixels no centro das bordas, passam a ter uma alta 

intensidade em relação às suas perifer ias. O empilhamento topológico  das imagens erodidas e 

suavizadas é definido no p rocesso iterativo a seguir: 

Primeiramente, inicializa-se a topologia com o valor inicial das bordas, definido  

pelo gradiente de entrada ),(0 yxI t = = ),( yxI∇ , 

),(),(),( 00 yxIyxIyxTopol tt ∇== ==  
(54)  

então realiza-se um processo iterativo de erosão segu ida de suavização para  ),( yxI t em que

it  ..., 2, 0,1,  =  

),(),(),(

*),(),(

),(),(
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1
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yxIyxI
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(55)  

no qual S t é o elemento estruturante usado na erosão e Ms é a máscara de suavização,  

definidos por 
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(56)  
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resultando em ),( yxTopol nt = , que é a imagem com a p ilha topológica, construída por i 

iterações.  

No segundo passo, os pixels do mapa topológico são elevados ao quadrado pixel  

por pixel, tornando a relação de intensidade dos pixels centrais com os periféricos ainda maior  

2)],([),( yxTopolyxT nt ==  
(57)  

então, o valor médio das vizinhanças de cada pixel é calcu lado e os pixels, cujos valores são  

mais baixos que suas vizinhanças, são removidos (zerados), restando os pixels com valor  

acima das vizinhanças (os p icos)  

]*),([),(),( MnyxTyxTyxT −=′  
(58)  



 >=′

= =

        contrário caso           ,0

0),(T  se   ),,(
),cos( 0 yxyxI

yxPi t  

(59)  

na qual Picos(x,y)  é a imagem b inarizada com os p icos das vizinhanças locais que são  bordas  

caracterizadas por linhas com um (ou mais) pixel(s) de largura e Mn é a máscara que def ine a 

vizinhança dos pixels  

















=

111

101

111

8

1
Mn  

(60)  

em que o pixel central não é utilizado no cálculo da média.  

No terceiro passo, o afinamento binário  morfológico clássico (LAM  et al., 1992) é 

ap licado, e então, um esqueleto binár io Ebin(x,y) é obtido  

]0),cos([),(b in >= yxPiBinafinamMorfyxE  
(61)  

na qual afinamMorfBin[.] é o operador de afinamento binário (LAM  et al., 1992). 
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Para se obter o esqueleto em tons de cinza Ec inza(x,y), multip lica-se a imagem do  

esqueleto binário pixel por pixel pela imagem dos gradientes  

),(  ),(),( b incin za yxIyxEyxE ∇×=  
(62)  

na qual ×  é o operador de multip licação pixel por pixel e ),( yxI∇ é a imagem de gradientes 

de entrada. A imagem b inária funciona como uma máscara de corte, e esse p rocesso garante 

esqueletos formados por linhas com apenas um pixel de espessura. 

O parâmetro i, o número de iterações para o empilhamento topológico, tem 

influência na qualidade do esqueleto gerado. Esse é o único parâmetro que p recisa ser  

ajustado para diferentes tipos de imagens; os demais podem permanecer inalterados. Esse 

parâmetro controla a quantidade de pixels na periferia das bordas que são desbastados em 

ambos os lados, sendo assim, i deve ser  igual à metade da espessura da borda mais espessa na 

imagem de gradiente. Se essa informação não for conhecida a priori, pode-se definir i como 

metade da largura ou da altura da imagem, a dimensão que for maior. Dessa forma, mesmo 

que a borda ocupe toda a imagem ela será corretamente afinada. A finalidade do número de 

iterações, i, é deixar os centros das bordas o mais alto possível no mapa topológico, para que 

possam ser corretamente identificados, binar izados e morfologicamente afinados. Caso o i 

tenha um valor muito baixo, o centro das bordas ficará em forma de “p lanalto” no mapa 

topológico, fazendo com que a imagem binar izada tenha bordas com muitos pixels de 

espessura, o que dificulta o af inamento morfológico binár io (LAM  et al., 1992). Para todos os 

casos, o resultado final gera esqueletos com um pixel de espessura, porém, com um número  

de iterações p rematuro, o esqueleto terá baixa qualidade. Então, sugere-se um valor para i 

dentro do intervalo 5 ≤ i ≤ max(X,Y) /2, pois valores menores do que 5  geram distorções no  

p rocesso de erosão e suavização,  e valores maiores que max(X,Y)/2 não são necessários.  A  

Figura 36 (a)  ilustra uma imagem de bordas de entrada, cujo  mapa topológico  formado  por 

um número p rematuro de iterações, i=5 (Figura 36 (b)), gera p icos espessos (Figura 36 (c)),  

mas cujo mapa topológico formado por um número apropriado de iterações, i=18 (Figura 36  

(d)), gera p icos com poucos pixels de espessura (Figura 36 (e)).  Nos dois casos, o afinamento  

morfológico  binár io (LAM  et al.,  1992) consegu iu gerar o esqueleto com um pixel de 

espessura (Figura 36 (f)). 
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Figura 36  – Processo de afinamento usando o mapa topológico  

   
(a)  Entrada (b)  T opol. (i=5) (c) Picos (i=5) 

   
(d)  T opol. (i=18) (e)  Picos (i=18) (f)  Esqueleto (i=18) 

Legenda: (a) Imagem original,  (b) e (d)  mapas de calor do logaritmo dos empilhamentos 

topológicos, (c)  e (e) p icos locais, e (f)  esqueleto com um pixel de espessura. Fonte: (COSTA; 

M ELLO, 2014). 

Testes quantitativos da técnica p roposta contra a supressão não máxima são  

apresentados na Seção 4.6.  

De acordo com a estrutura p roposta na Figura 10 (etapas do detector de contornos 

p roposto nesta tese, ver pág. 63), a etapa de realce de contornos gera a imagem de gradientes,  

∑∇ ),(,
FBGR hhh

yxI fechadaaberta , Figura 11 (h), que é afinada nesta etapa, usando o afinamento por 

empilhamento topológico,  gerando  a imagem com o esqueleto em tons de cinza, Ecinza(x,y),  

Figura 11 ( i). De forma análoga ocorre na Figura 12 (i).  

3.8 Correção de Intensidades 

O Berkeley Segmenta tion Dataset and  Benchmark  (M ARTIN et al.,  2001),   

(ARBELÁELZ et al., 2011),  a ser  apresentado na Seção 4.1,  avalia a qualidade de bordas em 

tons de cinza geradas por algoritmos de detecção de contorno ou segmentação  de imagens.  

Para o benchmark a importância das bordas está relacionada às suas intensidades, ou seja,  

bordas de maior intensidade ind icam uma maior p robabilidade de serem bordas de contorno. 
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Detectores de bordas tradicionais definem a intensidade das bordas detectadas em 

função de gradientes locais de luminosidade (ou cor).  Assim, as intensidades das bordas estão  

relacionadas com as diferenças locais de cor.  Bordas entre regiões claras e escuras obtêm uma 

alta intensidade (bordas fortes), enquanto bordas entre regiões com cores similares obtêm uma 

intensidade baixa (bordas fracas). Nesses casos, a cor é a característica chave para a 

p robabilidade a posteriori de uma borda ser uma “verdadeira borda de contorno”.  

Embora a cor seja uma característica importante para a identificação dos contornos 

dos objetos, ela não é suficiente para estimar a p robabilidade de uma borda ser de um 

contorno. Por exemplo, regiões de textura têm muitas bordas intrínsecas às mesmas, 

localizadas nas transições entre áreas claras e escuras, as quais não devem ser classificadas  

como bordas de contorno, por serem bordas internas às texturas. Assim, pode-se p ressupor 

que bordas muito p róximas têm uma “importância visual” menor, ou seja, chamam menos a 

atenção, do que bordas que estão mais isoladas na imagem. Bordas p róximas são comuns no  

interior de objetos e especialmente no interior de texturas. Bordas isoladas são comuns no 

contorno dos objetos, quando há um espaço homogêneo entre os mesmos, ou quando  

delimitam grandes áreas homogêneas nas imagens. Dessa forma, identificar áreas na imagem 

com menor densidade de bordas pode ser uma característica para definir  a p robabilidade de 

uma borda fazer parte do contorno de um objeto. 

Assim, uma abordagem para a correção  de intensidade das bordas é p roposta nesta 

seção, a qual p ressupõe que regiões com menor  densidade de bordas têm maior  p robabilidade 

de terem bordas de contorno. Em suma, o p rocesso calcu la a densidade local para oito  

orientações, em seguida, escolhe a menor  densidade dentre todas as orientações e então define 

a intensidade das bordas como uma função do grad iente local e da densidade local, ao invés  

de basear-se apenas no gradiente local.  

Para cada pixel (x,y) o p rocedimento extrai a densidade orientada de pixels que não  

são de bordas em oito orientações usando  as máscaras da Figura 37.  Isso é feito em (63)  pela 

convolução das oito máscaras com o complemento da imagem do esqueleto binário Ebin(x, y)  

obtido em (61). As máscaras cap turam a densidade calculando a média local para cada 

orientação. As máscaras (Figura 37)  utilizam uma vizinhança com tamanho w=2 pixels, como 

indicado pelos números “1” ao lado  do pixel central “0”, marcado em cinza mais escuro. A  

ideia é que apenas as posições indicadas pelos “1” contribuem para extrair a média local. Os 
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“0” na direção oposta tornam as máscaras balanceadas e com tamanho ímpar para facilitar a 

filtragem. 

Na realidade, o cálculo da média conta o número de pixels não bordas (pixels que 

não são de bordas) para cada uma das oito orientações. Em segu ida, a contagem máxima de 

pixels não bordas e a contagem mínima de pixels de bordas (o complemento da contagem 

anterior para a máscara em questão) são usadas para encontrar a densidade local das bordas,  

ver (64). A primeira contagem cap tura o “vazio” máximo dentre as orientações e a segunda 

contagem cap tura a “oclusão” mínima dentre as orientações para uma vizinhança de pixels.  

Ou seja, a p rimeira d iz o quão livre uma borda está e a segunda o quão ocluída uma borda 

está. A medida de correção baseada na densidade local p roposta é diretamente p roporcional 

ao vazio e inversamente p roporcional à oclusão, de acordo com (65). Essa relação garante 

intensidades não lineares para as bordas que são altas para baixas densidades e rap idamente 

decaem para altas densidades ou oclusões das bordas. A intensidade final para as bordas é 

consegu ida função do esqueleto em tons de cinza ),(cin za yxE e da densidade local das bordas,  

de acordo com (66).  

Figura 37  – M áscaras para estimação da densidade local orientada 

1 1 0 0 0 

M1 

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

M2 

0 
0 
0 
1 
1 

M3 

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

M4 

0 0 0 1 1 

M5 

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

M6 

1 
1 
0 
0 
0 

M7 

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

M8 

Fonte: o autor. 

Usando os esqueletos Ebin(x,y) e Ecinza(x,y) p roduzidos na etapa anterior como 

entrada, a correção de intensidades de bordas baseada na densidade local or ientada é definida 

a segu ir: 

Primeiramente, complementa-se a imagem do esqueleto binário e calcula-se a 

convolução da mesma com as máscaras da Figura 37  
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(63)  

em seguida, calcula-se o vazio e a oclusão ao redor das bordas 

[ ]
[ ]ContNBordawoclusão

ContNBordaaziov

−=

=

min

max  
(64)  

na qual w é o raio da v izinhança, então acha-se a correção baseada na densidade 

( )[ ]
2/

1/. 

w

oclusãovazio
CDensidade

+
=  

(65)  

cujo valor de CDensidade situa-se no intervalo [0, 2] e, enf im, ap lica-se a correção ao  

esqueleto em tons de cinza 

CDensidadeEyxE cin za
d en sid a d e ×=),(cin za  

(66)  

na qual ),(cin za yxE d en sid a d e  é a imagem do  esqueleto em tons de cinza com a intensidade em 

função do gradiente e da densidade local.  

Por fim, após a correção  de intensidades, a imagem de saída passa a ter valores no  

intervalo [0, 510], assim, os valores superiores a 255 são saturados (truncados), indicando a 

máxima p robabilidade de uma borda ser de um contorno. 

De acordo com a estrutura p roposta na Figura 10 (etapas do detector de contornos 

p roposto nesta tese, ver pág. 63), a etapa atual recebe como entrada o esqueleto em tons de 

cinza, Ecinza(x,y), Figura 11 (i), e p roduz o esqueleto em tons de cinza com intensidades 

baseadas no gradiente e na densidade local, ),(cin za yxE d en sid a d e , Figura 11 (j).  De forma análoga 

ocorre na Figura 12 ( j).  

Como já exp licado no início deste Cap ítulo 3, o detector de contornos p roposto 

pode operar em multirresolução. Nesse caso, a imagem de saída, ),(cin za yxE d en sid a d e , 

corresponderia à imagem final de contornos em multirresolução, C(x,y), Figura 11  (k), para  
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z=3 resoluções em escalas r=[1, 2/3, 1/3] das dimensões originais da imagem de entrada. De 

forma análoga ocorre na Figura 12 (k).  

A Figura 38 ilustra o p rocesso: a ap licação do operador de grad iente de Prewitt à 

Figura 38 (a), que p roduz as bordas com intensidade baseadas no grad iente, Figura 38 (b), que 

são corrigidas para p roduzir as bordas baseadas no grad iente e na densidade, Figura 38 (c).  

Observa-se que as bordas externas pertencentes ao contorno foram intensificadas,  enquanto  

que as bordas interiores da textura foram enfraquecidas. Os artefatos nos cantos dos 

quadrados ocorrem porque os pixels dos cantos têm uma baixa densidade nas orientações  

vertical ou  horizontal, onde os quadrados exteriores excedem verticalmente ou  

horizontalmente os quadrados internos. 

Figura 38  – Bordas da imagem baseadas no gradiente e na densidade local 

   
(a) Orginal (b) Gradiente (c) Gradiente e Densidade 

Legenda: (a) Imagem original, (b) bordas da imagem baseadas no gradiente, (c) bordas da 

imagem baseadas no gradiente e na densidade local. Fonte: o autor. 

3.9 Considerações Finais 

Por definição de p rojeto, op tou-se por codificar a técnica de detecção  de contornos 

p roposta nesta tese em M atLab (M ATHWORKS, 2015), por ser uma linguagem de fácil 

p rototipação e rica em funções matemáticas, estatísticas e computacionais para o 

p rocessamento de imagens. Assim, facilitando o desenvo lvimento e possibilitando maior  

agilidade para testar diferentes configurações da técnica p roposta, gradCon. Ao final, decid iu-

se também codificar a técnica gradCon em C, com o uso da biblioteca OpenCV (2015), para 

possibilitar a avaliação do tempo real necessário para p rocessar as imagens testadas. Em 

ambos os casos o p rocessamento é sequencial, pois não utilizou-se p rogramação paralela. Na 

Seção 4.8 os tempos são avaliados e comparados a demais técnicas da literatura.  



 

4.  Experimentos e Discussões 

Neste cap ítulo, são ap resentados os resultados obtidos por cada uma das etapas do  

detector de contorno p roposto nesta tese, ap licado ao banco de imagens e benchmark do 

Berkeley Segmenta tion Dataset and Benchmark, BSDS300 (M ARTIN et al., 2001) e 

BSDS500 (ARBELÁELZ et al., 2011). O BSDS300 ap resenta imagens para treinamento e 

validação, enquanto o BSDS500 ap resenta imagens para testes, ambos são detalhados na 

Seção 4.1. Todos os testes para ajustes de parâmetros para a técnica p roposta, gradCon, foram 

feitos usando apenas a base de treinamento e validação do B SDS300. Para cada etapa do 

detector de contornos p roposto (Figura 10, pág. 63)  os parâmetros foram ajustados, as  

imagens de resultado foram geradas e,  então, foram avaliadas no B SDS300.  Assim, para cada 

etapa, escolheu-se os melhores parâmetros função  dos testes realizados no B SDS300, ver  

Seções 4.2 a 4.7. Somente após a esco lha dos melhores parâmetros, testes foram feitos com a 

base de imagens de teste do BSDS500.  

Na Seção 4.2 os modelos de cor  de diferença cromática p ropostos são avaliados.  

Na Seção 4.3 a técnica de sup ressão de textura p roposta é avaliada. Na Seção 4.4 o  

mapeamento de foco p roposto é avaliado. Na Seção 4.5 são avaliadas as máscaras para 

detecção de contornos. Na Seção 4.6 o afinamento em tons de cinza p roposto é avaliado. Na 

Seção 4.7 é avaliada a técnica para correção de intensidade das bordas, e finalmente, na Seção  

4.8, a técnica gradCon p ara detecção de contornos com todas suas etapas é avaliada e 

comparada às do estado-da-arte.  

4.1 Metodologia de Avaliação 

A análise dos resultados das técnicas de segmentação de imagens é muito  

subjetiva, no sentido de que são necessários seres humanos para avaliarem a qualidade da 

segmentação obtida. Esse fato dificulta a comparação entre técnicas de segmentação de 

diferentes trabalhos da literatura, dado  que bancos de imagens diferentes são usados para as 

análises, que, por sua vez, são feitas por observadores distintos.  
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Paralelamente, um grande p roblema da segmentação de imagens é a diversidade de 

tipos de regiões que compõem uma imagem, cada qual com características específicas, como  

regiões uniformes, com iluminação irregular,  texturizadas ou degradadas. Dentre os inúmeros  

métodos de segmentação encontrados da literatura, poucos obtêm bons resultados para todos 

os tipos de região e,  comumente, a eficiência desses métodos é ilustrada com apenas algumas  

imagens de referência (benchmark images). Assim, a comparação de técnicas diferentes de 

segmentação não é uma tarefa trivial, ainda que para uma mesma classe de técnicas (ZHANG, 

2006).  

M otivados por resolver a subjetividade envolvida nos p rocessos de análise da 

qualidade das segmentações, formas objetivas foram p ropostas na literatura. Basicamente,  

existem duas abordagens objetivas de avaliação  (ZHANG, 2006), (ZHANG et al., 2008) : 

supervisionada e não supervisionada. Na abordagem de avaliação por critérios  

supervisionados, geralmente, calcula-se o nível de dissimilaridade entre o ground truth e o 

resultado da segmentação. Esse método se baseia em do is componentes: 1- o ground truth que 

corresponde ao resultado esperado para a segmentação, que no caso de imagens naturais, um 

perito deve defini-lo; e, 2- a def inição de uma med ida de d issimilaridade entre as imagens, por 

exemplo, como o erro médio quadrático (M SE - mean squared error) ou curvas 

Características de Operação do  Recep tor (ROC - receiver operating  characteristic).  Na 

avaliação por critérios não supervisionados (ZHANG et al., 2008), é possível quantificar a 

qualidade dos resultados sem conhecimento a priori. Contudo, esse método de avaliação só  

faz sentido para um determinado nível de p recisão. As técnicas clássicas para avaliação não  

supervisionadas se baseiam no cálculo de medidas estatísticas nos resultados da segmentação  

que medem a homogeneidade das regiões, por exemplo, como desvio padrão ou contraste de 

cada região. Entretanto, a maior ia desses critérios não são adap tados para resultados de 

segmentação de textura, fazendo com que esse tipo de abordagem não seja viável para 

avaliação da segmentação de imagens naturais (ZHANG, 2006).  

4.1.1 Berkeley Segmentation Dataset and Benchmark – BSDS 

Diante do exposto, o uso de um benchmark  p ara a avaliação  objetiva e 

supervisionada dos resultados das segmentações de imagens se faz necessário. Ainda, deve 

esse ser composto de uma medida objetiva, para avaliar a qualidade das segmentações  

obtidas, e de um banco de imagens de referência, com as respectivas segmentações  
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previamente rotuladas por um ou mais especialistas, para servirem de base à realização dos  

testes. 

O Berkeley Segmentation Dataset and Benchmark , nas versões BSDS300  

(MARTIN et al., 2001) e B SD S500 (ARBELÁELZ et al., 2011), para segmentação de 

imagens naturais satisfaz ambos os requisitos. O BSD S300 calcula uma nota para técnicas de 

detecção de bordas que caracterizem as fronteiras (boundaries) ou contornos (contours) dos 

objetos nas imagens, com do is objetivos: 1- servir de base de comparação para diferentes  

algoritmos; e, 2- avaliar ao longo do tempo o p rogresso das técnicas em relação ao n ível de 

desempenho humano.  

O BSDS300 rep resenta um ground truth  p ara a segmentação  de imagens. Imagens  

complexas de cenas naturais foram ap resentadas a d iferentes ind ivíduos para serem 

segmentadas. Cada imagem do B SDS300 foi segmentada por três pessoas, como ilustra a 

Figura 39, e os resultados foram agrupados em uma única segmentação.  Aos participantes foi 

solicitado que dividissem as imagens em “partes”, onde cada “parte” rep resentasse algo na 

imagem. Esse “algo” deveria ter igual importância, mas não foi dada nenhuma instrução do  

que se deveria segmentar ou  não; todos tiveram livre arb ítrio para segmentar as imagens  

conforme desejado. O B SDS300 (M ARTIN et al., 2001) contém um con junto de 200 imagens  

para treinamento e 100 para validação, todas com os respectivos ground truths, que foram 

rotuladas (segmentadas) por diferentes pessoas e, então, unificadas.  

Para se calcular a qualidade das imagens segmentadas por uma técnica qualquer,  

devem-se gerar  imagens obedecendo  a algumas restrições.  As imagens segmentadas  devem 

ap resentar níveis de cinza variando  de p reto ao branco  (0 a 255). Devem também,  obedecer à 

regra de quanto mais branco, maior a certeza da existência de uma borda ou contorno  

(fronteira), sendo p reto a ausência de bordas. A essa rotulação dos pixels o B SDS300  chamou  

de “bordas suaves” (soft boundaries). As imagens não devem ser b inarizadas e as bordas  

devem ser finas, sendo recomendado o uso de algoritmos de afinamento morfológico ou  

sup ressão não máxima (CANNY, 1986). 

  



Capítulo 4 – Experim entos e Discussões 119

Figura 39  – Exemplos de segmentação das imagens realizadas por humanos – BSDS300  

 

Legenda e Fonte: No BSDS300 (M ARTIN et al., 2001), cada imagem or iginal foi segmentada 

por três pessoas diferentes como ilustrado. 

Para evitar erros de seleção dos valores de corte, o BSD S300 realiza a limiarização  

das imagens usando 30 diferentes valores de corte. Para cada valor são calculadas duas  

medidas, precision (p recisão) e reca ll (revocação), e então, é gerada uma curva precision-

recall contendo todas as medidas para todos os valores de corte. As curvas precision-recall  

são similares, mas diferentes das curvas ROC. Precision é  a p robabilidade de que um p ixel  

definido por um algor itmo como  sendo de borda seja realmente um p ixel de borda. Reca ll  é a 

p robabilidade de que um pixel r eal de borda seja detectado. Em resumo, precision é uma 

medida de quanto ruído há no resultado do algoritmo e recall é medida de quanto do ground 

truth foi detectado. Para atribuir  uma med ida ún ica,  ao invés de uma curva, o  BSD S300  

calcu la o  F-measure (medida-F) máximo,  que é o  ponto da curva que mais  se distancia da 

origem, sendo  esta a nota f inal atribuída à segmentação  da técnica avaliada. F-measure é a 

média harmôn ica das medidas precision e reca ll. Assim,  o B SDS300 avalia numericamente o  

quanto o resultado do algoritmo em questão se ap roxima do ground truth. Uma tolerância de 
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dois pixels de variação em relação ao ground truth quanto à localização dos pixels rotulados  

como bordas é adotada.  

Na Figura 40, se veem exemplos de imagens naturais e a segmentação de bordas  

dos objetos realizada por humanos, caracterizando o ground truth. Para possibilitar uma 

melhor impressão as imagens de ground truth tiveram seus tons de cinza complementados. 

Figura 40  – Imagens naturais e ground truth para segmentação – BSD S300  

        
 

  

Fonte: (ARBELÁELZ et al., 2015).  

O BSDS500 (ARBELÁELZ et a l., 2011) é uma extensão do B SDS300 e contêm 

além das 300 imagens originais,  mais 200 imagens para testes; todas com os respectivos 

ground truths, que foram gerados por cinco pessoas diferentes e, então, unificados. Além da 

análise de detecção de contornos dos objetos avaliada pelas curvas precision /recall, o  

BSDS500 introduziu três novas medidas orientadas a regiões para avaliação de técnicas de 

segmentação de imagens baseadas em regiões, hierárquicas ou não: Variação da Informação  

(Variation of Information), Índice de Rand (Rand Index) e Cobertura da Segmentação  

(Segmentation Covering). Para se avaliar uma segmentação orientada a regiões, os resultados 

devem ser  salvos em matrizes numéricas (formato do M atLab (MATHWORKS, 2015)) e não  

em imagens. As matrizes devem conter todas as m regiões da imagem segmentada em um 

mesmo p lano, cujos respectivos pixels devem ser rotulados de 1 a m . Deve-se usar um número  
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diferente para cada região,  ou seja,  se houver  10 regiões, elas são nomeadas, 1, 2, 3,  ...,10,  

como se fosse uma imagem em tons de cinza, só que os valores dos tons poderiam ser de "1 a 

infinito" e não de "1 a 255". Os pixels rotulados com a mesma legenda pertencem à mesma 

região. Se for usada uma estrutura hierárquica, ou seja, segmentações subsequentes de 

segmentações anteriores (como se fosse uma estrutura em forma de árvore) deve-se usar um 

vetor (array) de células, onde cada célula contém uma matriz com a segmentação para um 

nível. Como exemplo, se houvesse 2 níveis de hierarquia, ter-se-ia um vetor={ [matriz nivel2]  

[matriz nivel1] }. Nesse caso a [matriz nivel2] conteria as subdivisões para as regiões da 

[matriz nivel1]. Ou seja, as regiões do nível1 são subdiv ididas em vár ias regiões no nível2.  Se 

não houver hierarquia, o  vetor deve conter apenas uma matriz de segmentações. Na Figura 41,  

vemos exemplos de imagens originais e de ground truth d isponíveis no BSD S500.  

Diferentemente do BSDS300, que ap lica afinamento morfológico para afinar as bordas 

binarizadas em cada nível de corte, o BSDS500  penaliza bordas grossas, sendo indicado o uso  

de afinamento de bordas como  pós-p rocessamento. Em ambos a tolerância para a correta 

localização das bordas é de dois pixels p ara mais ou para menos em relação ao local correto  

definido no ground truth. As imagens de ambos os BSD S300/500 têm resoluções 481x321  ou  

321x481 pixels.  

Rankings (ARBELÁELZ et al., 2011), (ARBELÁELZ et al., 2015), referentes ao  

BSDS300 e BSD S500, gerados pelo Grupo de Visão Computacional da Universidade de 

Berkeley  (EEC S, 2015),  encontram-se na Internet com resultados para vár ios algor itmos de 

segmentação recentes e clássicos, os quais também são usados para efeito de comparação. A 

Figura 42 ap resenta o desempenho das técnicas de detecção  de bordas ou contornos avaliadas  

com imagens do  BSD S300. A Figura 43 ap resenta o desempenho das técn icas de 

segmentação or ientada a regiões avaliadas com imagens do B SD S300. A Figura 44 ap resenta 

simultaneamente o desempenho das técnicas de detecção de bordas ou contorno e das técnicas  

de segmentação or ientada a regiões avaliadas pelo BSDS500.  
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Figura 41  – Imagens naturais e suas segmentações realizadas por humanos – BSDS500  

 

Fonte: (ARBELÁELZ et al., 2011).  

Figura 42  – Desempenho das técnicas de detecção de bordas ou contorno –BSD S300  

 

Fonte: (ARBELÁELZ et al., 2011).  
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Figura 43  – Desempenho das técnicas de segmentação orientada a regiões – BSDS300  

 
Fonte: (ARBELÁELZ et al., 2011).  

Figura 44  – Desempenho das técnicas de detecção de bordas ou contorno e das técnicas de 
segmentação orientada a regiões – BSD S500  

 
Fonte: (ARBELÁELZ et al., 2011).  
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4.1.1.1 Limitações do BS DS 

Hou et a l. (2013)  argumentam que o uso  de benchmarks na avaliação das técnicas  

de segmentação tem um papel importante no desenvolvimento de novas técnicas; p rimeiro,  

porque os benchmarks fornecem as imagens, os ground truths e os padrões de avaliação, e 

segundo, porque os pesquisadores p rojetam as técnicas de modo a maximar o desempenho  

nos benchmarks. Hou et al. argumentam que defin ir o que é um contorno não é algo trivial, e 

que não há um consenso sobre a defin ição ideal. Como exemplo, citam que as 300 imagens do  

BSDS300 foram rotuladas por 28 pessoas diferentes, em que é difícil encontrar uma imagem 

na qual houve concordância dos rotuladores sobre os contornos corretos para os objetos. 

Expõem ainda que o  grau de confiança do ground truth é fundamental para o benchmark , o 

qual deve garantir duas p remissas: 1-  que os contornos rotulados estejam alinhados  com as  

bordas p resentes nas imagens; e,  2- para uma dada imagem todos os contornos para um 

determinado nível de percepção devem ser delineados. Hou et al. argumentam que o  

BSDS300 garante a 1ª p remissa, mas não garante a 2ª, ou seja, rotuladores podem deixar de 

rotular contornos importantes para um mesmo  nível de entendimento da cena,  de modo que a 

informação incorreta possa penalizar um algoritmo que identificou esses contornos 

verdadeiros. Ainda, segundo Hou et al., 29,40% dos rótulos no BSDS300 foram feitos por 

apenas um rotulador (rótulos órfãos) e 28,99% dos rótulos são consenso (rótulos fortes). 

Hou et al. demonstraram através de experimentos que os rótulos órfãos têm grande 

impacto na avaliação  dos algor itmos pelo benchmark , pois penalizam contornos corretamente 

classificados pelos algor itmos e induzem os algoritmos a classificarem contornos falsos. 

Assim, em uma v isão pessimista, argumentam que os rótulos órfãos não são conf iáveis, já que 

induzem os algoritmos a erros em ap roximadamente 50% dos casos. Em uma visão otimista, 

argumentam que os algoritmos atuais são tão bons, que para uma base com 50% ou mais de 

risco nos rótulos fracos, conseguem atingir o nível de alguns rotuladores humanos, passando 

assim no teste de Turing. Sendo assim, concluem que tanto pela visão  otimista quanto pela 

pessimista, os rótulos órfãos não são ap rop riados para servir de benchmark , e que dever-se-ia 

focar nos rótulos fortes que ap resentam baixo risco.  Argumentam, que apesar dos rótulos 

fortes não serem o benchmark perfeito, ainda assim, rep resentam o verdadeiro teste de Turing 

que ainda não foi solucionado.  

Hou et al. argumentam que a medida F-measure baseada na forma como  as  

medidas precision  e recall são calculadas, dá importância às bordas fracas, o  que acarreta em 
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um “bônus” de precision p ara os algor itmos que as acertarem. Assim, os algor itmos com mais  

destaque no B SDS300 são  forçados a acertar  mais bordas de pouca importância para subirem 

na pontuação. Contudo, alegam que apesar de induzir o “bônus”, a medida F-measure não 

pode ser considerada equivocada. O p roblema é que ela induz ao acerto dos rótulos órfãos, o 

que não é uma boa p rática.  

Por fim, Hou et al. mostraram que ao usar apenas rótulos de consenso no cálculo  

do F-measure, tornando o BSDS300 em um benchmark  orientado a bordas fortes, os 

algoritmos no estado-da-arte têm uma queda de desempenho em méd ia de 28,7%.  

Todavia, apesar das limitações expostas por Hou et al., os BSDS300 e BSDS500,  

lançados em 2001 e 2011, são um marco na área de segmentação de imagens, tendo 565 e 250  

citações, respectivamente, apenas no IEEE Xp lore (ieeexp lore.ieee.org). Portanto, devido à 

abrangência dos BSDS300 /500 no meio acadêmico e à quantidade de trabalhos que usam os  

mesmos para avaliarem seus algoritmos, decid iu-se por usá-los na avaliação da p resente 

trabalho, de modo que este possa ser comparado com os demais. 

4.2 Avaliação dos Modelos de Cor 

Esta seção ap resenta os resultados comparativos para todos os modelos de cor  

discutidos nas Seções 2.1.1 e 2.1.2. Na busca por um modelo  de cor mais adequado para a 

detecção de contornos, os modelos de cor da literatura RGB, CIELAB, YCbCr, HSV, YIQ,  

I1I2I3, l1l2l3, h1h2h3, RGBdRdGdB, e os p ropostos, RhGhBh e gC, foram analisados. Para uma 

comparação justa entre todos os modelos de cor de diferença cromática, a componente L foi 

adicionada a cada um destes modelos, l1l2 l3, h1h2h3, dRdGdB, gC, para testar a melhor solução  

para a ausência de informações acromáticas p resente nesses modelos.  Adicionalmente,  as  

componentes RGB também foram ad icionadas aos modelos clássicos, CIELAB, YCbCr,  

HSV, YIQ, e aos de diferença cromática, l1l2l3, h1h2h3, dRdGdB, gC, para ilustrar que a 

composição de modelos pode gerar redundância de informações, o que p rejudica a detecção  

de contornos.  

O experimento de ap licar o operador de Prewitt (1970) (Figura 6, pág. 40) em cada 

modelo de cor foi realizado e os resultados foram classificados pelo BSD S300/500, como  

pode ser visto na Tabela 2. O modelo de cor RhGhBh conseguiu o melhor  resultado com 
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pontuação F-measure 0,53 e 0,54, seguido pelos Lh1h2h3, LdRdGdB e LgC, também com 

pontuação F-measure 0,53 e 0,54 nos BSDS300 e BSD S500, respectivamente.  

T abela 2 – Notas do BSDS300/500 para a Detecção de Bordas do Operador de 

Prewitt Ap licado a Diferentes M odelos de Cor 

Modelos de Cor 
Número de 

Componentes 
Notas 

BSDS 300 
Notas 

BSDS 500 
RhGhBh 3 0,53 0,54 

Lh1h2h3 4 0,53 0,54 

LdRdGdB 4 0,53 0,54 

LgC  2 0,53 0,54 

RGBdRdGdB 6 0,53 0,54 

YCbCr  3 0,52 0,53 

RGBh1h2h3 6 0,52 0,53 

YIQ (NTSC)  3 0,52 0,53 

I1I2I3 3 0,52 0,53 

RGBgC  4 0,52 0,53 

CIELAB  3 0,52 0,51 

HSV  3 0,52 0,51 

RGBCIELAB 6 0,51 0,52 

RGBYCbCr 6 0,51 0,52 

L 1 0,51 0,51 

gC  1 0,51 0,51 

RGBHSV 6 0,51 0,51 

RGBYIQ 6 0,51 0,51 

RGB  3 0,51 0,51 

h1h2h3 3 0,51 0,51 

Ll1l2l3  3 0,50 0,51 

dRdGdB 3 0,50 0,51 

RGBl1l2l3  6 0,50 0,51 

l1l2l3  3 0,45 0,47 

Fonte: o autor. 

O operador de Prewitt (1970) detecta as bordas para cada componente de cor 

individualmente e soma os resultados individuais das componentes para encontrar as bordas  

finais, como v isto nas Seções 2.2.1 e 3.6.  Nesse p rocesso, as bordas que estão p resentes em 

mais componentes de cor são enfatizadas em relação às bordas p resentes em apenas uma ou 

poucas componentes de cor. Por exemplo, uma borda em tons de cinza está p resente em todas 

as componentes de cor  RGB, d e modo  que,  após a soma das bordas detectadas em cada 

componente, a sua intensidade final é maior do que uma borda de cor  p resente em apenas uma 
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das componentes. Isso leva a erros de classificação de bordas de cor e pode ser observado na 

Tabela 2, onde o modelo de cor RGB alcançou uma posição no ranking abaixo da componente 

L. Na componente L, que é semelhante à imagem em tons de cinza, as diferenças de cor e tons 

de cinza são reduzidas à mesma componente, de modo que ambos os tipos de bordas são 

tratados com a mesma relevância. Portanto, o operador de Prewitt tende a conseguir uma 

melhor pontuação no B SDS300/500  para modelos de cor  com menor redundância de 

informações entre as componentes de cor.  Adicionalmente, a adição das  componentes RGB  

aos modelos  clássicos, CIELAB, YCbCr,  HSV, YIQ, não melhorou  o resultado, e a adição  

aos modelos de cor de diferença cromática, l1l2l3, h1h2h3, dRdGdB, gC, levou a resultados  

p iores que a adição apenas da componente L, confirmando  que a redundância de informações  

p rejudica a detecção das bordas. Assim,  é possível conclu ir que o modelo  de cor RhGhBh  tem 

a menor  redundância de informações e fornece as melhores características para detecção de 

bordas, como se mostra na Tabela 2.  

Para ap licações em tempo real, onde o tempo de execução é a p rincipal 

p reocupação, em detrimento da máxima p recisão,  o modelo  de cor LgC  é mais ap rop riado, 

pois tem apenas duas componentes de cor e fornece menos dados a serem p rocessados em 

futuras etapas nas ap licações de segmentação de imagem.  

4.3 Avaliação da Supressão Morfológica de Texturas  

Esta seção ap resenta os resultados relativos à sup ressão de textura p roposta na 

Seção 3.5. Primeiramente, testes foram realizados para determinar qual o diâmetro mais  

ap rop riado para o elemento estruturante em forma de disco S  usado na sup ressão de textura, 

ver (51). No experimento, as imagens RGB do BSDS300 tiveram suas texturas sup rimidas e 

então o operador de Prewitt foi ap licado. A Tabela 3 ilustra os resultados obtidos para 

diâmetros de S =(3, 7, 11, 15, 19). Como se observa os melhores resultados foram obtidos para 

S =11 e S =15. Esse resultado é coerente com o  estudo anteriormente realizado em (CO STA et 

al., 2011), onde máscaras com tamanhos variados (3x3  a 60x60)  foram utilizadas para 

suavizar as imagens do BSDS300, e as máscaras com tamanho 9x9 obtiveram o melhor  

resultado para suavização das texturas. Conclui-se que, para a resolução  das imagens dos  

BSDS300, um elemento estruturante com ap roximadamente 11  pixels consegue sup rimir  as  

texturas sem distorcer demais o contorno dos objetos. 
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T abela 3 – Notas do BSDS300 para a Detecção de Bordas do Operador de Prewitt 

Ap licada ao M odelo de Cor RGB com Supressão de Textura em Diâmetros 

Variados 

Modelo de Cor Supressão de Textura Notas BS DS300  
RGB S=15 0,60 

RGB S=11 0,60 

RGB S=19 0,59 

RGB S=7 0,59 

RGB S=3 0,54 

Fonte: o autor. 

Em um segundo experimento, os modelos de cor p ropostos, RhGhBh, e LgC, mais  

o modelo RGB foram usados para ilustrar o benefício do uso da sup ressão de textura p roposta 

(S=11) para a detecção de contornos, conforme se observa na Tabela 4.  O uso da sup ressão de 

textura tem grande impacto na nota obtida nos B SDS300/500. Observar  que a nota do  

BSDS300 para os modelos de cor RhGhBh, LgC e RGB, passaram de 0,53, 0,53 e 0,51 para 

0,63, 0,62 e 0,60, respectivamente, uma melhora exp ressiva. 

T abela 4 – Notas do BSDS300/500 para a Detecção de Bordas do Operador de 

Prewitt Ap licada Após Sup ressão de Textura para Diferentes M odelos de Cor 

Modelos de Cor Supressão de Textura 
Notas 

BSDS 300 
Notas 

BSDS 500 
RhGhBh Proposta (S=11) 0,63 0,64 

LgC  Proposta (S=11) 0,62 0,64 

RGB  Proposta (S=11) 0,60 0,63 

RhGhBh Não 0,53 0,54 

LgC  Não 0,53 0,54 

RGB  Não 0,51 0,51 

Fonte: o autor. 

4.4 Avaliação do Mapeamento por Foco 

Esta seção ap resenta os resultados relativos ao mapeamento por foco p roposto na 

Seção 3.4. Tanto o mapeamento por foco p roposto quanto o mapeamento de Kim (2005) são 

avaliados. O experimento de ap licar  o operador de Prewitt em cada mapa de foco  (com e sem 

sup ressão de texturas) foi realizado e os resultados foram classificados pelo B SDS300 /500,  

como pode ser visto na Tabela 5.  
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Como os mapas de foco são caracterizados pelas intensidades obtidas por 

variações locais de cor, que sinalizam a p resença/ausência de alta frequência no pixel (x,y), e 

como essa informação  é calculada por diferenças das intensidades locais pelas intensidades  

médias de suas vizinhanças, os mapas ap resentam pontos de alta intensidade desconexos.  

Assim, para uma dada região de alta frequência, mesmo p róximos, os pixels não estão  

conectados, fazendo com que o  resultado para a detecção de bordas sem o uso da sup ressão de 

texturas seja ruim, como visto na Tabela 5. Observa-se que, como salientado na Seção 3.4, o  

mapa de foco  de Kim (2005) realça as bordas locais dentro da região focada (característica 

não desejada) e por isso obtém uma nota melhor nos BSDS300/500 do que o mapa p roposto 

quando não há sup ressão de textura. 

Por sua vez, quando  a sup ressão morfológica de textura é ap licada, a nota de 

ambos os mapas melhora, pois os pixels de alta frequência que estão p róximos são fundidos  

pelas operações de abertura e fechamento morfológico. Nesse caso, o mapa de foco p roposto 

passa a ter uma nota melhor que o de Kim (2005), como verificado na Tabela 5, confirmando-

o como mais ap rop riado para detecção de bordas no BSDS300 /500.   

T abela 5 – Notas do BSDS300/500 para a Detecção de Bordas do Operador de 

Prewitt Ap licada aos M apeamentos por Foco 

Mapa de Foco  Supressão de Textura 
Notas 

BSDS 300 
Notas 

BSDS 500 
Proposto (F) Proposta (S=11) 0,55 0,57 

Kim (2005) Proposta (S=11) 0,52 0,54 

Kim (2005) Não 0,51 0,53 

Proposto (F) Não 0,48 0,47 

Fonte: o autor. 

4.5 Avaliação das Máscaras de Detecção de Contornos 

Esta seção ap resenta os resultados comparativos para todos os operadores de 

grad iente usados para detecção de bordas, Roberts (1965), Prewitt (1970), Sobel (DUDA; 

HART, 1973), Kirsh (1971), Robinson (1977), Frei e Chen (1977) citados na Seção 2.2.1, e as  

máscaras para detecção de contornos p ropostas na Seção 3.6. Os operadores são ap licados às 

imagens RGB dos BSDS300 /500 e os resultados obtidos são expostos na Tabela 6.  
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As máscaras de contorno da Figura 34 (pág. 106) obtiveram o melhor resultado 

com pontuação F-measure 0,53, segu idas pelas máscaras de contorno da Figura 35 (pág. 106),  

também com nota 0,53 para os BSDS300/500.  O operador de Roberts (1965) alcançou nota 

0,48, segu ido pelas máscaras de contorno da Figura 32 (pág.  104), conf irmando  que ambos  

são muito suscetíveis a ruídos locais. Portanto, as máscaras de detecção de contorno (Figura 

34) que obtiveram o melhor resultado são utilizadas no restante deste documento como o  

operador de grad iente escolh ido.  

T abela 6 – Notas do BSDS300/500 para a Detecção de Bordas de Operadores de 

Gradiente Diversos 

Operator de 
Gradiente 

Número de 
Mascaras 

Notas 
BSDS 300 

Notas 
BSDS 500 

Proposto (Figura 34)  8 0,53 0,53 

Proposto (Figura 35)  8 0,53 0,53 

Kirsh (1971) 8 0,51 0,51 

Prewitt (1970) 2 0,51 0,51 
Sobel  

(DUDA; HART, 1973) 
2 0,50 0,51 

Robinson (1977) 8 0,50 0,50 
Frei and Chen (1977) 

(M agnitude) 
4 0,49 0,50 

Frei and Chen (1977) 
(Projeção)  

9 0,49 0,48 

Roberts (1965) 2 0,48 0,48 

Proposto (Figura 32)  8 0,48 0,46 

Fonte: o autor. 

A Figura 45 compara os gradientes detectados pelo operador de Prewitt (1970) e 

pelas máscaras de contornos (Figura 34). O resultado das máscaras de detecção de contornos 

p ropostas, Figura 45 (d), é mais p róximo do ground truth, Figura 45 (b), do que o resultado de 

Prewitt, Figura 45 (c), como se comprova pelas notas obtidas no BSDS300,  0,63 e 0,57,  

respectivamente. Como se observa, as máscaras de contorno p reservaram os contornos dos 

objetos e ainda removeram a maior ia das bordas internas às texturas e as bordas de ruído  

local.  
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Figura 45  –  Comparação entre Prewitt e a máscara p roposta 

 
(a) Original 

 
(b) Ground Truth 

 
(c) P rewitt (nota 0,57) 

 
(d) Máscara de Contorno (nota 0,63) 

Legenda: (a) Imagem BSD S300-85048, (b) ground truth, (c) grad ientes por Prewitt (1970) e 

(d) gradientes pelas máscaras de detecção de contornos da Figura 34,  respectivamente.     

Fonte: (a) (MARTIN et al., 2001), (b)-(d) o autor. 

Por fim, a Tabela 7  ilustra o uso concomitante dos modelos de cor p ropostos, 

RhGhBh, e LgC,  com o mapa de foco p roposto, F, para o operador de Prewitt e para as  

máscaras de detecção de contornos p ropostas. Como se observa, a junção do mapa de foco  

com as componentes de cor RhGhBh  p iora a nota quando o operador de Prewitt é usado, 

mesmo com o uso da sup ressão de textura. Para as componentes LgC a junção não alterou a 

nota. Por outro lado, quando usadas as máscaras de detecção de contornos, a nota melhora em 

ambos os casos. Isso mostra a capacidade das máscaras p ropostas de remover ruídos, os quais  

são caracterizados nos mapas de foco por pixels d esconexos de alta intensidade.  Quando  

ap licadas as máscaras p ropostas aos modelos compostos RhGhBhF e LgCF a nota tem um 

aumento exp ressivo se comparadas ao operador de Prewitt, passando de 0,59 para 0,65 e de 

0,62 para 0,64, respectivamente, no BSDS300. Logo, pode-se concluir que as máscaras de 

detecção p ropostas conseguem salientar as bordas pertencentes ao contorno dos objetos e 

ainda remover ruídos, sendo as mais indicadas para a detecção de contornos. 
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T abela 7 – Notas do BSDS300/500 para a Detecção de Bordas do Operador de 

Prewitt e das M áscaras Propostas Ap licadas aos M odelos de Cor e M apa de Foco 

Propostos 

Mapa de Foco  
Supressão de 

Textura 
Operador de 

Gradiente 
Notas 

BSDS 300 
Notas 

BSDS 500 
RhGhBhF Proposta (S=11) Proposto 0,65 0,65 

LgCF  Proposta (S=11) Proposto 0,64 0,66 

RhGhBh Proposta (S=11) Prewitt  0,63 0,64 

LgC  Proposta (S=11) Prewitt  0,62 0,64 

LgCF  Proposta (S=11) Prewitt  0,62 0,64 

RhGhBhF Proposta (S=11) Prewitt  0,59 0,60 

F Proposta (S=11) Prewitt  0,55 0,57 
Fonte: o autor. 

4.6 Avaliação do Afinamento em Tons de Cinza 

Esta seção compara os resultados do afinamento em tons de cinza por 

emp ilhamento topológico  p roposto na seção 3.7,  contra o afinamento relacionado à 

vizinhança (COSTA et a l., 2013) e a sup ressão não máxima (CANNY, 1986). Os afinamentos 

são ap licados às imagens de gradientes detectados pelo operador de Prewitt ap licados às 

imagens dos BSD S300/500 suavizadas.  

Na Figura 46, os resultados de alguns exemplos de esqueletos obtidos são 

mostrados. As imagens originais foram suavizadas por um filtro Gaussiano 15x15 com desvio  

padrão σ=3; então, as bordas foram detectadas pelo operador de Prewitt; e, após, afinadas. A 

intenção da suavização é tornar as bordas borradas e espessas, e consequentemente mais 

difíceis de af inar. A Figura 46 compara os esqueletos resultantes do afinamento p roposto 

contra a sup ressão não máxima (CANNY, 1986).  Todas as bordas afinadas da imagem são  

esqueletos com um pixel de largura e com a mesma intensidade em tons de cinza das bordas 

antes do afinamento. Os resultados p ropostos parecem similares aos da sup ressão não 

máxima, mas pode ser visto que o esqueleto p roposto não é quebrado nas junções como  no  

caso da sup ressão não máxima, conforme observa-se no topo do p rédio da imagem da 

esquerda. Cinco iterações (i=5), ver (55), foram usadas para afinar as imagens pelo 

afinamento por emp ilhamento topológico p roposto. Após uma análise v isual das bordas  

geradas pelo operador de Prewitt sobre as imagens do BSDS300, conclui-se que as bordas  

tinham menos de 10 pixels de espessura, sendo assim, o valor i=5 foi adotado como padrão  

para o afinamento p roposto no decorrer deste documento. 
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Figura 46  –.Comparação entre técnicas de afinamento  

   
(a) 

   
(b) 

   
(c) 

   
(d) 

Legenda: (a) Imagens originais, (b) suavizadas e com bordas detectadas por Prewitt, (c) 

afinadas pela sup ressão não máxima (CANNY, 1986) e (d) afinadas pela técnica p roposta 

(i=5). Fonte: (a) (M ARTIN et al., 2001), (b)-(d) (CANNY, 1986). 
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A Tabela 8  compara quantitativamente os resultados do afinamento p roposto 

contra o afinamento relacionado  à v izinhança (CO STA et al., 2013) e à sup ressão não  

máxima (CANNY, 1986). Os algor itmos de afinamento foram ap licados às imagens do  

BSDS300/500, que foram anteriormente suavizadas (filtro Gaussiano 15x15, desvio padrão 

σ=3) e tiveram suas bordas detectadas por Prewitt, como ilustrado na Figura 46.  

T abela 8 – Notas do BSDS300/500 para os Afinamentos em Tons de Cinza 

Afinamento Tempos (s) 
Notas 

BSDS 300 
Notas 

BSDS 500 
Proposto 0,15 0,59 0,62 

Sup ressão Não M áxima 
(CANNY, 1986) 

0,16 0,58 0,61 

Relacionado à Vizinhança 
(COSTA et al., 2013) 

0,09 0,57 0,60 

Fonte: o autor. 

Os resultados mostram que o afinamento p roposto e a sup ressão não máxima têm 

tempos de execução semelhantes (tempo médio para p rocessar as 200 imagens de teste 

BSDS500), sendo ambos passíveis de uso em ap licações de tempo real. O afinamento 

relacionado à v izinhança fo i o mais ráp ido uma vez que não é iterativo. Todo os algoritmos  

foram codif icados em M atLab e testados em um computador Core 2 Duo 2.4GHz, 4GB RAM . 

Em relação à pontuação nos BSDS300/500, o afinamento p roposto alcançou a melhor  

pontuação (0,59 e 0,62), seguido pela sup ressão não máxima (0,58 e 0,61) e pelo afinamento  

relacionado à vizinhança (0,57 e 0,60), o que confirma que o af inamento p roposto é mais 

indicado para detecção de contornos. 

4.7 Avaliação da Correção de Intensidades 

Esta seção ap resenta os resultados relativos à correção de intensidades p roposta na 

Seção 3.8. Primeiramente, testes foram realizados para determinar qual o raio w mais  

ap rop riado para a vizinhança local orientada usada no cálcu lo da densidade local, ver  

equações (54) a (62). No experimento, as imagens RGB do BSDS300 tiveram suas bordas 

detectadas pelo operador de Prewitt, foram afinadas pelo afinamento topológico em tons de 

cinza (i=5), e então foram corrigidas para a intensidade das bordas refletirem o grad iente e a 

densidade local. A Tabela 9 ilustra os resultados obtidos para raios w=(3, 5, 7, 9, 11, 13). 

Como se observa, os melhores resultados foram obtidos para w=7 a w=13 com nota 0,55 no 
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BSDS300. M esmo tendo notas iguais (0,55) o  BSD S300 ordenou  em ordem decrescente os  

melhores resultados, w=(11, 9, 13, 7), dessa forma, o raio w=9 foi escolhido por situar-se 

entre os p rimeiros e por ter tamanho p róximo a média desses valores.  

Em um segundo experimento, os modelos de cor p ropostos, RhGhBh, e LgC, mais  

o modelo RGB foram usados para ilustrar o benefício do  uso da correção  de intensidades pela 

densidade local or ientada (w=9), conforme se observa na 0. O uso da correção de intensidades  

tem grande impacto na nota obtida nos BSD S300/500. Observar que a nota do BSD S300 para 

os modelos de cor,  RhGhBh, LgC e RGB, passaram de 0,53, 0,53  e 0,51 para 0,58, 0,57 e 0,55,  

respectivamente, uma melhora exp ressiva.  

T abela 9 – Notas do BSDS300 para a Detecção de Bordas pelo Operador de Prewitt 

com Afinamento e Intensidades Corrigidas pela Densidade Local com Raios 

Crescentes 

Modelo de Cor Afinamento Correção de 
Intensidades 

Notas 
BSDS 300  

RGB Proposto (i=5) w = 11 0,55 

RGB Proposto (i=5) w = 9 0,55 

RGB Proposto (i=5) w = 13 0,55 

RGB Proposto (i=5) w = 7 0,55 

RGB Proposto (i=5) w = 5 0,54 

RGB Proposto (i=5) w = 3 0,51 

Fonte: o autor. 

T abela 10 – Notas do BSDS300/500 para a Detecção de Bordas pelo Operador de 

Prewitt com Afinamento e Intensidades Corrigidas pela Densidade Local 

Modelos de Cor Afinamento 
Correção de 
Intensidades 

Notas 
BSDS 300 

Notas 
BSDS 500 

RhGhBh Proposto (i=5) Proposta (w = 9) 0,58 0,59 

LgC  Proposto (i=5) Proposta (w = 9) 0,57 0,59 

RGB Proposto (i=5) Proposta (w = 9) 0,55 0,56 

RhGhBh Proposto (i=5) Não 0,53 0,54 

LgC  Proposto (i=5) Não 0,53 0,54 

RGB Proposto (i=5) Não 0,51 0,51 

Fonte: o autor. 
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Figura 47  – Comparação entre gradientes com e sem correção de intensidades 

 
(a) Original 

 
(b) Ground Truth 

 
(c) Gradiente de P rewitt  + Afinamento 

(nota 0,57) 

 
(d) Gradiente de P rewit t + Afinamento + Correção 

de Intensidade  (nota 0,61) 

Legenda: (a) Imagem B SDS300-85048, (b) ground truth, (c) bordas por Prewitt (1970) 

afinadas, e, (d) bordas com intensidades corrigidas, respectivamente. Para uma melhor  

impressão das bordas de baixa intensidade o brilho foi reduzido para 90%. Fonte: (a) 

(MARTIN et al., 2001), (b)-(d) o autor. 

A Figura 47 compara os gradientes detectados pelo operador de Prewitt (1970) 

após afinamento, Figura 47  (c), com a correção de intensidades p roposta (w=9) ap licada sobre 

essa imagem. O resultado da correção de intensidades p roposta, Figura 47 (d) (nota 0,61), é 

mais p róximo do  ground truth, Figura 47 (b), do que o resultado de Prewitt afinado, Figura 47  

(c) (nota 0,57). Como se observa,  a correção de intensidades salienta as regiões de baixa 

densidade de bordas, e assim, ressalta os contornos dos objetos, ver o contorno do chapéu e 

braços do homem na Figura 47 (d).  
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4.8 Avaliação do Detector de Contornos Proposto e Técnicas do 

Estado-da-Arte 

Esta seção ap resenta os resultados de segmentação obtidos pelo detector de 

contornos p roposto, Gradientes de Contornos, ap licado a diferentes imagens dos 

BSDS300/500. Também são ap resentados resultados quantitativos comparando-o com 

técnicas clássicas e do estado-da-arte, as quais foram testadas com os parâmetros indicados  

pelos respectivos autores. 

Uma seleção  de parâmetros para cada etapa da técnica p roposta, gradCon, foi 

realizada nas Seções 4.2 a 4.7, e os parâmetros que obtiveram os melhores resultados no  

BSDS300 foram escolhidos: na p rimeira etapa, os atributos de imagem foram extraídos pelo  

modelo p roposto composto de cor e foco RhGhBhF; na segunda etapa, a sup ressão morfológica 

de textura fo i def inida para um elemento estruturante em forma de d isco, com S =11 pixels d e 

diâmetro; na terceira etapa, as máscaras de detecção de contornos da Figura 34 (pág. 106) 

foram escolhidas; na quarta etapa, o afinamento por emp ilhamento topológico foi defin ido  

para i=5 iterações; na quinta etapa, a correção de intensidades baseada na densidade local 

orientada foi definida para uma vizinhança com w=9 pixels de raio; e, finalmente, a detecção  

de contornos foi realizada em multirresolução, sendo z=3 resoluções em escalas r=[1, 2/3, 

1/3] das dimensões or iginais da imagem de entrada. Estes parâmetros foram usados para todas 

as imagens segmentadas ap resentadas nesta seção e para as imagens das Figura 11 e Figura 12  

(páginas 66 e 67), que ilustram passo a passo as etapas envolvidas na técnica gradCon. 

Para analisar a robustez da técnica gradCon quanto à escolha de parâmetros, as 

curvas precision x recall p ara a melhor e a p ior seleção de parâmetros testados é ap resentada 

na Figura 48.  A p ior configuração de parâmetros foi: na p rimeira etapa, o modelo de cor e 

foco LgCF; na segunda etapa, a sup ressão morfológica de textura com S =3 pixels; na terceira 

etapa, as máscaras de detecção de contornos da Figura 34 (pág. 106) ; na quarta etapa, o  

afinamento para i=5 iterações; na quinta etapa, a correção de intensidades com w=3 pixels; e  

a detecção de contornos em única resolução. Como se observa, as notas passam de 0.58 e 0.59  

para 0.67 e 0.70 do melhor  para o p ior caso, nos BSDS300/500, respectivamente. O p ior 

resultado da técnica gradCon foi similar ao  da técnica de Canny  (0,58 e 0,60) nos  

BSDS300/500.  
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Figura 48  – Curvas Precision x Recall p ara o detector de gradientes p roposto 

 

Legenda: Curvas para o detector de gradientes p roposto com a melhor e a p ior configuração  

de parâmetros testadas no BSDS300. Fonte: o autor. 

A Tabela 11  ap resenta a evo lução  da p recisão  do detector de contornos p roposto à 

medida que cada uma das etapas é adicionada. Como se observa, as notas nos BSDS300/500  

vão subindo etapa por etapa, sendo cada uma da etapas fundamental para manutenção da nota 

final.  

Comparada a técnicas clássicas e do estado-da-arte, baseadas em descontinuidades,  

similar idades e modelos de objetos, utilizando o BSDS300 e o BSDS500, a detecção de 

contornos em multirresolução  p roposta obteve um ótimo desempenho (ver Tabela 12).  A  

técnica gradCon alcançou uma pontuação F-measure 0,67 no BSDS300, melhor pontuação do  

que difFocusColor (0,63), Mean  Shift (0,63), Multiscale Normalized Cuts (0,62), Kai-Fu et a l.  

(0,62),difFocus (0,61), Li e Wu (0,60) C anny  (0,58), Perona e M alik (0,56), Lin et al. (0,44) e 

Wenlong et al. (0,25). As técnicas de Ren e Bo (0,71), gPb-owt-ucm (0,71) e gPb (0,70) são 

atualmente os três melhores detectores de contornos de acordo com o BSDS300 e obtiveram 

melhor pontuação que a técnica gradCon p roposta nesta tese. Em relação  ao B SDS500 a 

técnica gradCon obteve um resultado surp reendente para uma técnica com custo 

computacional tão baixo, ver Tabela 12, obtendo pontuação F-measure 0,70, resultado 

bastante p róximo do gPb (0,71).  
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T abela 11 – Evolução das Notas no BSDS300/500 para a Detecção de Contornos 

Proposta Etapa por Etapa 

Etapa  
Tarefas Envolvidas na  
Detecção de Contornos 

Notas 
BSDS 300 

Notas 
BSDS 500 

- RGB + Prewitt 0,51 0,51 

- RhGhBh + Prewitt 0,53 0,54 

- F + Prewitt 0,48 0,47 

1 RhGhBhF + Prewitt 0,50 0,50 

- RhGhBh + Sup .Text. + Prewitt 0,63 0,64 

- F + Sup .Text. + Prewitt 0,55 0,57 

2 RhGhBhF + Sup .Text. + Prewitt 0,59 0,60 

3 
RhGhBhF + Sup .Text. +  

M ásc. de Contorno 
0,65 0,65 

4 
RhGhBhF + Sup .Text. +  

M ásc. de Contorno + Afinamento 0,65 0,65 

5 
RhGhBhF + Sup .Text. +  

M ásc. de Contorno + Afinamento + 
Corr. de Intensidades 

0,65 0,68 

M ultirre-
solução  

RhGhBhF + Sup .Text. +  
M ásc. de Contorno + Afinamento + 

Corr. de Intensidades 
0,67 0,70 

Fonte: o autor. 

Em relação ao custo computacional, o detector de contornos em multirresolução  

p roposto nesta tese, tem menor custo do que seus concorrentes melhor classificados,  

segmentando as imagens dos BSDS300/500 em média de 0,78s (codificado em M atLab) e 

0,43s (codificado em C). A técnica de R en e Bo  levou 267,73s, o  gPb-owt-ucm levou 175,78s  

e o gPb levou 166,88s (todos codificados parte em M atLab e parte em C, com arquivos  

.M EX) para segmentar as imagens, em média, todos testados em um computador Core i7  

2.8GHz, 6GB RAM. A técnica de W idynski e M ignotte levou 210s (codificada em C, em um 

computador Core i7-980X) conforme informações do autor. Embora esses métodos tenham 

melhor p recisão que o p roposto nesta tese, eles dependem de estágios de ap rendizagem de 

máquina ou são computacionalmente complexos, levando vár ios segundos (ou minutos) para 

segmentar as imagens, tornando-os impróp rios para ap licações em tempo real. M étodos de 

detecção de bordas tradicionais, como Sobel, Prewitt e Canny  p roduzem resultados com baixo  

custo computacional e são usualmente adotados para ap licações em tempo real (BEN  

CHEIKH et al., 2014), (FONS et al., 2010),  (EL HOUARI et al.,  2010), (POSSA et a l.,  

2014), no entanto, seus resultados geram muitas bordas, sendo a maioria delas bordas internas  

às texturas dos objetos, fato que não é desejado para a detecção de contornos. Portanto, é 
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possível concluir que o detector de contornos em multirresolução p roposto nesta tese, melhor 

atende ao compromisso  entre tempo e p recisão, e é o mais adequado  para ap licações em tempo 

real.  

A Tabela 12  também compara os resultados do detector de contornos p roposto em 

única ou multirresolução, usando os modelos p ropostos compostos de cor e foco, RhGhBhF e 

LgCF. A melhor pontuação foi obtida pelo modelo RhGhBhF em multirresolução (0,70),  

seguida pelo modelo LgCF também em multirresolução (0,69), ambas no B SDS500. Para 

única resolução a pontuação cai 0,02 pontos em ambos os casos no BSDS500, confirmando  

que o uso de multirresolução p rop icia maior p recisão  na identificação dos contornos dos  

objetos. O modelo composto LgCF tem apenas três componentes, uma a menos que o  

RhGhBhF, e é p rocessado em menor tempo, à custa de menor p recisão; por isso é recomendado  

para ap licações em tempo real com restrição de tempo. 

Testes também foram realizados utilizando multiescala ao invés de 

multirresolução. Os resultados obtidos foram similares aos obtidos usando apenas uma única 

escala e múltip las resoluções, pois ao manter-se a escala fixa e alterar-se as resoluções,  

diminuindo o tamanho da imagem, realiza-se um p rocesso análogo ao manter-se a resolução  

da imagem fixa e aumentar-se as escalas. Dessa forma, op tou-se pela multirresolução  e escala 

única por ap resentar menor custo computacional. Também testou-se atribuir diferentes pesos 

para cada resolução,  tendo as resoluções menores maior importância, mas o resultado foi p ior  

que o atribuir pesos iguais a todas as resoluções. 

Adicionalmente, com a finalidade de ilustrar a capacidade de generalização da 

técnica p roposta realizou-se uma validação cruzada, na qual 30 grupos – contendo 200  

imagens escolh idas aleatoriamente dentre as 500 imagens dos BSDS300/500 – foram usados  

como diferentes con juntos de testes ap licados à técn ica gradCon. O resultado médio  e o  

desvio padrão foram 0,6855 e 0,0104, respectivamente, ou seja, o  desvio padrão foi de apenas  

1,51% da média, comprovando a estabilidade da técnica.  
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T abela 12 – Avaliação Comparativa da Técnica para Detecção de Contornos 

Proposta e Técnicas do Estado-da-Arte 

Algoritmos Base ado em Saída 
Te m po de  
Process. (s) 

% do 
Te m po da 

Melhor 
Té cnica 

Notas 
BSDS 

300 

Notas 
BSDS 

500 

Humanos - 
Regiões/ 

Contornos 
- - 0,79 0,80 

Ren e Bo (2012) 
Descont inuidade 
e Similaridade  

Contornos 267,73s 100% 0,71 0,74 

gP b-owt-ucm 
(ARBELÁELZ et al., 

2009) 

 Modelos de 
Objetos 

Regiões/ 
Contornos 

175,78s 65,65% 0,71 0,73 

W idynski e 
Mignotte (2014) 

Modelos de 
Objetos 

Contornos 210s* 78,44% 0,70 0,72 

gP b (MAIRE et al., 
2008) 

Descont inuidade 
e Similaridade  

Contornos 166,88s 62,33% 0,70 0,71 

gradCon  (RhGhBhF, 
multirresolução) 

Descont inuidade Contornos 
0,78s (Matlab ) 

0,43s (C) 
0,29% (Matlab ) 

0,16% (C) 
0,67 0,70 

gradCon  (LgCF, 
multirresolução) 

Descont inuidade Contornos 
0,69s (Matlab ) 

0,32s (C) 
0,26% (Matlab ) 

12% (C) 
0,65 0,69 

gradCon  (RhGhBhF, 
única resolução) 

Descont inuidade Contornos 
0,52s (Matlab ) 

0,36s (C) 
0,19% (Matlab ) 

0,13% (C) 
0,65 0,68 

gradCon  (LgCF, 
única resolução) 

Descont inuidade Contornos 
0,43s (Matlab ) 

0,21s (C) 
0,16% (Matlab ) 

0,08% (C) 
0,64 0,67 

difFocusColor 
(COSTA et al., 

2013) 

Descont inuidade Contornos 0,32s 0,12% 0,63 0,66 

Mean Shift  
(COMANICIU; 
MEER, 2002) 

Similaridade  Regiões 1,12s 0,42% 0,63 0,64 

Mult iscale 
Normalized Cuts 

(COUR et al., 2005) 

Modelos de 
Objetos 

Regiões 30,92s 11,55% 0,62 0,64 

Kai-Fu et al.(2014) Descont inuidade Contornos - - 0,62 - 

Máscara difFocus 
(MELLO et al.,2012) Descont inuidade Bordas 0,10s 0,04% 0,61 0,61 

difFocus (COSTA 
et al., 2011) 

Descont inuidade Bordas 0,16s 0,06% 0,61 0,47 

Li e W u (2015) 
Descont inuidade  
e Similaridade  

Regiões 20,40s* 7,62% 0,60 - 

Canny (1986) Descont inuidade Bordas 0,14s 0,05% 0,58 0,60 

P erona e 
Malik (1990) 

Descont inuidade Bordas - - 0,56 - 

Lin et al. (2011) Descont inuidade Bordas - - 0,44 - 

W enlong et al. 
(2014) 

Descont inuidade Bordas 0,05s* 0,02% 0,25 - 

Nota: * tempos informados pelos respectivos autores. Fonte: o autor. 
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A Figura 49 mostra alguns exemplos de imagens originais, segmentadas e ground 

truths, com respectivas pontuações no BSDS300. As imagens estão ordenadas das mais fáceis  

na parte superior para as mais dif íceis de segmentar na parte infer ior. A Figura 49 também 

compara os resultados do detector de contornos em multirresolução p roposto com a nossa 

técnica anterior difFocusColor (COSTA et al., 2013), e os detectores de contorno do estado-

da-arte Ren e Bo (2012) e gPb (M AIRE et al., 2008). O desempenho de todos os detectores de 

contornos diminui à medida que as imagens se tornam mais complexas em termos de texturas.  

Pode-se observar que a diferença da p recisão  do detector de contornos p roposto para os de 

Ren e Bo e o gPb é menor para imagens pouco texturizadas e maior para imagens altamente 

texturizadas. Essa diferença está relacionada com a análise de texturas de baixa complexidade 

realizada pelo detector p roposto. O desempenho humano fica em torno de 0,80 para todas as 

imagens, enquanto o desempenho de máquina diminui rap idamente com o aumento da 

complexidade das texturas. Logo, é possível concluir que há uma grande d iferença na forma 

como os seres humanos e máquinas entendem as texturas dos objetos, de modo  que a 

compreensão das texturas dos objetos é, sem dúv ida, um dos p rincipais desafios na área de 

segmentação de imagens atualmente.  

Os resultados ilustrados na Figura 49, linha a linha, são expostos em maior  

resolução da Figura 50 à Figura 59, respectivamente. Com as imagens amp liadas é possível 

ver os detalhes dos contornos para cada uma das imagens do BSD S300 segmentadas.  

Observa-se que o BSDS300 /500 atribui uma nota ao ground truth que é 

relacionada à semelhança (interseção) entre as rotulações humanas, ou seja, quanto mais  

p róximas forem as  rotulações, maior  será a nota. Em alguns casos, como na Figura 51, a nota 

dos algor itmos consegue superar a humana, indicando que o resultado dos algoritmos tem 

uma grande interseção com o ground truth, maior que a interseção das rotulações entre si.  
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Figura 49  – Resultados e notas no BSDS300 para as técnicas Ren e Bo, gPb, difFocusColor e 
gradCon em multirresolução  

Original  
Ground Truth 

(Humano s) 
Ren e Bo gPb difFocusColor 

gradCon 
(Proposto) 

BSDS300-69020  Nota =  0,86 Nota =  0,83 Nota =  0,84 Nota =  0,74 Nota =  0,81 

BSDS300-119082  Nota =  0,80 Nota =  0,78 Nota =  0,83 Nota =  0,76 Nota =  0,80 

BSDS300-219090  Nota =  0,90 Nota =  0,76 Nota =  0,73 Nota =  0,66 Nota =  0,74 

BSDS300-85048  Nota =  0,85 Nota =  0,77 Nota =  0,76 Nota =  0,73 Nota =  0,73 

BSDS300-21077  Nota =  0,82 Nota =  0,73 Nota =  0,74 Nota =  0,70 Nota =  0,73 

BSDS300-291000  Nota =  0,80 Nota =  0,73 Nota =  0,73 Nota =  0,61 Nota =  0,73 

BSDS300-157055  Nota =  0,78 Nota =  0,80 Nota =  0,78 Nota =  0,73 Nota =  0,72 

BSDS300-160068  Nota =  0,91 Nota =  0,79 Nota =  0,69 Nota =  0,50 Nota =  0,66 

BSDS300-108005  Nota =  0,81 Nota =  0,67 Nota =  0,60 Nota =  0,60 Nota =  0,65 

BSDS300-108082  Nota =  0,90 Nota =  0,50 Nota =  0,44 Nota =  0,32 Nota =  0,38 

Fonte: por colunas, (M ARTIN et al., 2001), (M ARTIN et al., 2001), (REN; BO, 2012), 0, 
(COSTA et al., 2013), o autor.  
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Figura 50  – Contornos da imagem B SDS300-69020 e notas no BSD S300 obtidos pelas 

técnicas Ren e Bo, gPb, difFocusColor e gradCon em multirresolução  

  

  
(a) Original (BSD S300-69020) (b) Ground Truth (Nota = 0,86) 

  

  
(c) Ren e Bo (Nota = 0,83) (d) gP b (Nota = 0,84) 

  

  
(e) difFocusColor (Nota = 0,74) (f) gradCon  (Nota = 0,81) 

Legenda e Fonte: (a) (M ARTIN et al., 2001), (b) (MARTIN et al., 2001), (c) (REN; BO, 

2012), (d) (MAIRE et al., 2008), (e) (COSTA et al., 2013), (f) o autor. 
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Figura 51  – Contornos da imagem B SDS300-119082 e notas no BSD S300 obtidos pelas 

técnicas Ren e Bo, gPb, difFocusColor e gradCon em mu ltirresolução  

  

  
(a) Original (BSD S300-119082) (b) Ground Truth (Nota = 0,80) 

  

  
(c) Ren e Bo (Nota = 0,78) (d) gP b (Nota = 0,83) 

  

  
(e) difFocusColor (Nota = 0,76) (f) gradCon  (Nota = 0,80) 

Legenda e Fonte: (a) (M ARTIN et al., 2001), (b) (MARTIN et al., 2001), (c) (REN; BO, 

2012), (d) (MAIRE et al., 2008), (e) (COSTA et al., 2013), (f) o autor. 
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Figura 52  – Contornos da imagem B SDS300-219090 e notas no BSD S300 obtidos pelas 

técnicas Ren e Bo, gPb, difFocusColor e gradCon em mu ltirresolução  

  

  
(a) Original (BSD S300-219090) (b) Ground Truth (Nota = 0,90) 

  

  
(c) Ren e Bo (Nota = 0,76) (d) gP b (Nota = 0,73) 

  

  
(e) difFocusColor (Nota = 0,66) (f) gradCon  (Nota = 0,74) 

Legenda e Fonte: (a) (M ARTIN et al., 2001), (b) (MARTIN et al., 2001), (c) (REN; BO, 

2012), (d) (MAIRE et al., 2008), (e) (COSTA et al., 2013), (f) o autor. 
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Figura 53  – Contornos da imagem B SDS300-85048 e notas no BSD S300 obtidos pelas 

técnicas Ren e Bo, gPb, difFocusColor e gradCon em mu ltirresolução  

  

  
(a) Original (BSD S300-85048) (b) Ground Truth (Nota = 0,85) 

  

  
(c) Ren e Bo (Nota = 0,77) (d) gP b (Nota = 0,76) 

  

  
(e) difFocusColor (Nota = 0,73) (f) gradCon  (Nota = 0,73) 

Legenda e Fonte: (a) (M ARTIN et al., 2001), (b) (MARTIN et al., 2001), (c) (REN; BO, 

2012), (d) (MAIRE et al., 2008), (e) (COSTA et al., 2013), (f) o autor. 
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Figura 54  – Contornos da imagem B SDS300-21077 e notas no BSD S300 obtidos pelas 

técnicas Ren e Bo, gPb, difFocusColor e gradCon em mu ltirresolução  

  

  
(a) Original (BSD S300-21077) (b) Ground Truth (Nota = 0,82) 

  

  
(c) Ren e Bo (Nota = 0,73) (d) gP b (Nota = 0,74) 

  

  
(e) difFocusColor (Nota = 0,70) (f) gradCon  (Nota = 0,73) 

Legenda e Fonte: (a) (M ARTIN et al., 2001), (b) (MARTIN et al., 2001), (c) (REN; BO, 

2012), (d) (MAIRE et al., 2008), (e) (COSTA et al., 2013), (f) o autor. 
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Figura 55  – Contornos da imagem B SDS300-291000 e notas no BSD S300 obtidos pelas 

técnicas Ren e Bo, gPb, difFocusColor e gradCon em mu ltirresolução  

  

  
(a) Original (BSD S300-291000) (b) Ground Truth (Nota = 0,80) 

  

  
(c) Ren e Bo (Nota = 0,73) (d) gP b (Nota = 0,73) 

  

  
(e) difFocusColor (Nota = 0,61) (f) gradCon  (Nota = 0,73) 

Legenda e Fonte: (a) (M ARTIN et al., 2001), (b) (MARTIN et al., 2001), (c) (REN; BO, 

2012), (d) (MAIRE et al., 2008), (e) (COSTA et al., 2013), (f) o autor. 
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Figura 56  – Contornos da imagem B SDS300-157055 e notas no BSD S300 obtidos pelas 

técnicas Ren e Bo, gPb, difFocusColor e gradCon em mu ltirresolução  

  

  
(a) Original (BSD S300-157055) (b) Ground Truth (Nota = 0,78) 

  

  
(c) Ren e Bo (Nota = 0,80) (d) gP b (Nota = 0,78) 

  

  
(e) difFocusColor (Nota = 0,73) (f) gradCon  (Nota = 0,72) 

Legenda e Fonte: (a) (M ARTIN et al., 2001), (b) (MARTIN et al., 2001), (c) (REN; BO, 

2012), (d) (MAIRE et al., 2008), (e) (COSTA et al., 2013), (f) o autor. 
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Figura 57  – Contornos da imagem B SDS300-160068 e notas no BSD S300 obtidos pelas 

técnicas Ren e Bo, gPb, difFocusColor e gradCon em mu ltirresolução  

  

  
(a) Original (BSD S300-160068) (b) Ground Truth (Nota = 0,91) 

  

  
(c) Ren e Bo (Nota = 0,79) (d) gP b (Nota = 0,69) 

  

  
(e) difFocusColor (Nota = 0,50) (f) gradCon  (Nota = 0,66) 

Legenda e Fonte: (a) (M ARTIN et al., 2001), (b) (MARTIN et al., 2001), (c) (REN; BO, 

2012), (d) (MAIRE et al., 2008), (e) (COSTA et al., 2013), (f) o autor. 
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Figura 58  – Contornos da imagem B SDS300-108005 e notas no BSD S300 obtidos pelas 

técnicas Ren e Bo, gPb, difFocusColor e gradCon em mu ltirresolução  

  

  
(a) Original (BSD S300-108005) (b) Ground Truth (Nota =0,81) 

  

  
(c) Ren e Bo (Nota = 0,67) (d) gP b (Nota = 0,60) 

  

  
(e) difFocusColor (Nota = 0,60) (f) gradCon  (Nota = 0,65) 

Legenda e Fonte: (a) (M ARTIN et al., 2001), (b) (MARTIN et al., 2001), (c) (REN; BO, 

2012), (d) (MAIRE et al., 2008), (e) (COSTA et al., 2013), (f) o autor. 
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Figura 59  – Contornos da imagem B SDS300-108082 e notas no BSD S300 obtidos pelas 

técnicas Ren e Bo, gPb, difFocusColor e gradCon em mu ltirresolução  

  

  
(a) Original (BSD S300-108082) (b) Ground Truth (Nota = 0,90) 

  

  
(c) Ren e Bo (Nota = 0,50) (d) gP b (Nota = 0,44) 

  

  
(e) difFocusColor (Nota = 0,32) (f) gradCon  (Nota = 0,38) 

Legenda e Fonte: (a) (M ARTIN et al., 2001), (b) (MARTIN et al., 2001), (c) (REN; BO, 

2012), (d) (MAIRE et al., 2008), (e) (COSTA et al., 2013), (f) o autor. 
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4.9 Aplicações 

Nesta seção, ap resentamos duas ap licações da técnica gradCon: 1- detecção de 

contornos de objetos em ambientes internos de residências e estabelecimentos comercias; 2-  

detecção de contornos de veículos filmados atravessando um semáforo vermelho.  

Para a detecção de contornos de objetos de ambientes residências e comerciais  

usou-se a base de imagens NYU Depth V2 Dataset (indoor scenes) (SIBERLM AN, 2015). A 

base contém 1449 imagens  originais e suas respectivas rotulações  feitas por especialistas 

humanos. As imagens estão em formato RGBD, no qual D corresponde à p rofundidade da 

cena (cap tura pelo dispositivo Kinect da M icrosoft), cujo intervalo é [0,  255], sendo D=0 para 

elementos p róximos e D=255 para elementos distantes. A Figura 60 ap resenta algumas  

imagens do NYU Dep th v2.  

Figura 60  – Imagens da base N YU Dep th V2 

 

Legenda: Exemplo de imagens originais em RGB (esquerda), p rofundidade cap turada pelo 

Kinect (centro) e ground truth  (direita) para a base NYU  Dep th V2. Fonte: (SIBER LM AN, 

2015). 
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A Tabela 13  ap resenta os resultados em F-m easure obtidos pelas técnicas de Ren e 

Bo, gPb-owt-ucm, gradCon e d ifFocusColor, p ara as imagens da base NYU Dep th V2. As  

imagens foram p reparadas para o teste como realizado por (REN; BO, 2012), que reduziu as 

imagens para 320x240 e separou as imagens em 60% para treinamento e 40% para testes, os 

mesmos conjuntos foram utilizados. Como se observa,  o resultado da técnica gradCon (0,50) é 

p róximo ao da técnica do estado-da-arte, gP b-owt-ucm (0,53). A técnica Ren e Bo (0,62) foi a 

melhor avaliada,  mas salienta-se que o tempo de p rocessamento da técnica gradCon  é de  

apenas 0,16% (codificado em C) do tempo da técnica Ren e Bo . Os resultados também mostram a 

capacidade de generalização da técnica gradCon, pois não houve ajuste de parâmetros para a 

base NYU Dep th V2, tendo sido usada a mesma configuração  de parâmetros que obtiveram o  

melhor resultado nos testes do BSDS300, citada no início da Seção 4.8. M esmo não tendo 

sido p rojetada para análise de p rofundidade das cenas, a técnica gradCon obteve um bom 

resultado. Observa-se que houve uma queda na nota de todas as técnicas no NYU Depth V2, 

se comparadas às notas do BSDS300 /500 (Tabela 12, pág. 141), isso ocorre porque as  

imagens do  NYU Dep th V2 ap resentam mais objetos por cena e também possuem uma maior  

variação de luminosidade.  

T abela 13 – Avaliação Comparativa da Técnica para Detecção de Contornos 

Proposta e Técnicas do Estado-da-Arte para a base NYU Dep th V2 

Algoritmos Baseado em S aída 

% do 
Tempo da 

Melhor 
Técnica 

Notas 
NYUv2 

Ren e Bo (2012)  Descontinuidade 
e Similaridade  

Contornos 100% 0,62 

gPb-owt-ucm 
(ARBELÁELZ 

et al., 2009)  

Descontinuidade 
e Similaridade  

Regiões/  
Contornos 

65,65% 0,53 

gradCon 
(RhGhBhF, 

multirresolução)  
Descontinuidade Contornos 

0,29% 
(M at.) 

0,16% (C) 
0,50 

difFocusColor Descontinuidade Contornos 0,12% 0,41 

Fonte: o autor. 

Para a detecção de contornos de veículos atravessando um semáforo vermelho,  

utilizou-se um vídeo  com 10 quadros por segundo,  6s de duração  e resolução  227 x 87.  

Observou-se que analisar 2  quadros por segundo  seria suficiente para detectar os contornos 

dos veículos. Para o experimento, escolheu-se o último  quadro do vídeo, por ap resentar menor 

quantidade de veícu los, como  o background  do vídeo, então o background teve seus contornos 
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detectados pela técnica gradCon, conforme Figura 61. Para os demais quadros os contornos 

foram detectados e subtraídos pelos contornos do background , os contornos restantes são 

ap resentados na Figura 62. Como se observa, p rocessar 2 quadros por segundo foi suficiente 

para detectar o contorno dos 4 veículos que atravessaram o sinal. Adicionalmente o tempo 

gasto pela técnica gradCon p ara cada quadro analisado foi de 0,17s. Logo, ao se p rocessar 2 

quadros por segundo, o tempo de p rocessamento necessário foi de 0,34s para cada 1 segundo  

do vídeo, ou seja, mesmo operando em tempo real a 2 quadros por segundo a técnica gradCon  

ficou ociosa em 64% do tempo, sendo compatível com essa ap licação em tempo real.  

Figura 61  – Último quadro do vídeo esco lhido como o background 

 

Legenda: Cena do  vídeo  dos veículos atravessando o semáforo vermelho escolhida para ser  o  

background (esquerda), contornos detectados (centro) e contornos sobrepostos à cena (direita).  

Fonte: (coluna esquerda) desconhecida, (co lunas do meio e direita) o autor. 

Figura 62  – Detecção de contornos do vídeo em tempo real 
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Legenda: Quadros do v ídeo de 0  a 5,5s (esquerda), contornos detectados menos o background 

(centro) e contornos sobrepostos à cena (direita). Fonte: (coluna esquerda) desconhecida,  

(colunas do meio e direita) o autor. 

4.10 Considerações Finais 

Algumas considerações são feitas, nesta seção, sobre os pontos fortes e as 

limitações da técnica gradCon, levando-se em consideração os inúmeros testes realizados com 

diferentes configurações de parâmetros para as imagens dos BSD S300/500.  

O ponto forte da técnica é a velocidade, ou seja, o baixo custo de p rocessamento 

quando comparadas às demais técnicas do estado-da-arte, ver Tabela 12 (pág. 141) e Tabela 

13 (pág. 155). Observa-se que o tempo da técnica gradCon foi afer ido em p rocessamento  

sequencial e, assim, poderia ser reduzido ainda mais, caso a técn ica seja recodif icada em 

p rogramação paralela.  
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A outra característica forte da técnica gradCon, é sua simp licidade em termos de 

codificação  em linguagens de p rogramação, pois a técnica baseia-se a apenas em f iltragens,  

operações aritméticas e morfo lógicas sobre as imagens, funções que são facilmente 

encontradas em bibliotecas de p rocessamento de imagens, como o M atLab (MATHWORKS, 

2015) e o  OpenCV (2015) para linguagem C.  Sendo assim,  a técn ica também é de fácil 

imp lementação em firmware p ara uso em dispositivos eletrônicos com DSPs (Digital Signa l 

Processors), que são p rocessadores especializados em operações de f iltragens.  

Salienta-se também que a técnica gradCon  não é supervisionada,  ou seja, não  

necessita de um ground truth  p ara treinamento, ao  contrário das demais técnicas do  estado-da-

arte que obtiveram melhor resultado, como Ren e Bo, gPb-owt-ucm, Widynski e M ignotte 

(2014), e gPb (ver Tabela 12, pág. 141), que p recisam de treinamento p révio. 

Por fim, salienta-se que a maior  das contribuições desta tese é a técnica de 

detecção de contornos p roposta, chamada de gradCon, a qual é um detector de gradientes de 

p ropósito geral. Sendo assim, pode ser utilizado por quaisquer técnicas de segmentação,  

reconhecimento ou p rocessamento de imagens que necessitem de grad ientes como uma etapa 

meio. Como exemplo, o detector de bordas de Canny  e os detectores de contornos gPb e gPb-

owt-ucm utilizam detecção de gradientes como uma de suas etapas constituintes e, portanto, 

poderiam utilizar a técnica gradCon como etapa meio.  

Adicionalmente, analisando as cinco etapas da técnica gradCon, seis contribuições  

foram feitas: 1- p ropôs-se dois modelos de cor, RhGhBh e LgC, que possibilitaram uma melhor  

detecção de bordas quando comparadas aos modelos da literatura; 2- p ropôs-se o mapa de 

Foco baseado na transformada de composição de cor (também p roposta) que obtive melhor  

resultado para detecção de bordas que o mapa de foco por momentos de quarta ordem (KIM , 

2005); 3- p ropôs-se uma filtragem para sup ressão de texturas que possibilitou diferenciar  

bordas internas das texturas de bordas de contornos dos objetos; 4- p ropôs-se novas máscaras  

de detecção de bordas que obtiveram melhores resultados que as máscaras da literatura; 5- 

p ropôs-se um novo afinamento em tons de cinza que obteve melhor resultado que o  

afinamento por sup ressão não máxima (CANNY, 1986); e 6- p ropôs-se um técnica de 

correção  de intensidades das bordas baseada na densidade local das bordas que aumentou a 

capacidade de identificação de bordas que são do contorno dos objetos.  
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Faz necessário mencionar  que as técnicas citadas, Canny , gPb e gPb-owt-ucm,  

também poderiam benef iciar-se de algumas das etapas da técnica gradCon. Por exemplo,  

poderiam utilizar o afinamento p roposto, ao invés da sup ressão não máxima, que obteve p ior 

resultado. Uma vantagem do afinamento p roposto em relação a sup ressão não máxima, é não  

depender da orientação das bordas, o  que o torna útil para afinar bordas de gradientes que não  

geram or ientação,  como  o gradiente morfológico, por exemplo, que é obtido pela diferença 

entra a abertura e o fechamento morfológicos. A sup ressão não máxima só funciona se a 

orientação das bordas estiver disponível.  

Adicionalmente, as técnicas Canny , gPb e gPb-owt-ucm, também poderiam 

utilizar o modelo de cor RhGhBh, ao invés dos modelos RGB, usado por Canny , e do modelo 

CIELAB, usado pelos gPb e gPb-owt-ucm, uma vez que ambos obtiveram p ior resultado que 

o p roposto para detecção de bordas nos BSD S300/500.  

Quanto aos pontos fracos, as maiores limitações da técnica p roposta são a 

sensibilidade ao brilho e a dependência da escala. Como se observa nas Figura 51 (pág. 145) e 

Figura 59 (pág. 153), a intensidade das bordas entre descontinuidades claras e escuras é mais  

forte que em descontinuidades de brilho p róximo. Podemos observar na Figura 51 que, as  

bordas do homem de terno p reto (ao centro), com o p rédio branco (ao fundo), são bordas mais  

intensas que as bordas das palmeiras (à direita) com o p rédio azul (ao fundo).  Isso ocorre para 

todas as técnicas ilustradas, Ren e Bo, gPb, difFocusColor e a p roposta, comprovando que 

todas são sensíveis ao brilho. No ground  truth , por outro lado, as bordas têm a mesma 

intensidade.  

O mesmo ocorre na Figura 59,  onde percebe-se que a borda do contorno do tire 

são mais intensas na região mais iluminada da cena (cabeça e patas dianteiras do tigre), que na 

parte escura da cena (corpo e patas traseiras do tigre), fica menos intensa na região  de sombra 

do carro branco. Novamente, todas as técnicas demonstram-se sensíveis ao brilho. Isso é um 

p roblema comum em técnicas baseadas em gradientes locais. A etapa de correção de 

intensidades, p roposta na Seção 3.8,  corrige parcialmente o  p roblema de sensib ilidade ao  

brilho, ao relacionar a intensidade f inal das bordas com a densidade local, o que como  

comprovado na Tabela 11 (pág. 139),  melhora o desempenho da técnica gradCon. Contudo, o  

p roblema de sensibilidade ao brilho persiste. 
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Outra limitação  da técnica p roposta é a dependência da escala.  Na Figura 56 (pág.  

150), percebe-se que a sup ressão de texturas conseguiu remover os detalhes internos da 

textura das flores, atrás do homem de camisa branca (à esquerda), mas, que falhou ao remover  

os detalhes da textura da estampa do vestido da mulher (à direita). Isso ocorreu porque o 

tamanho do elemento estruturante utilizado, com diâmetro definido pelo parâmetro S , não foi 

grande o suficiente para remover a textura. Uma solução ser ia aumentar o tamanho de S ,  

contudo isso acarreta na perda de detalhes no  contorno dos objetos. Como demonstrado na 

Tabela 3 (pág.  128), S =11 ou S =15  pixels de d iâmetro obtiveram os melhores resultados,  

tamanhos maiores ou menores não foram adequados. Esses resultados indicam o tamanho  

médio de S  adequado para as imagens do  BSD S300. Contudo, como exposto, o tamanho pode 

não ser adequado para as imagens como um todo. O ideal ser ia que o tamanho do elemento  

estruturante variasse de acordo com o tamanho da granu laridade das texturas nas imagens.  

Assim, a escala iria var iar função da informação local da imagem e não ser f ixa, como o  é no  

gradCon. 

 



 

5.  Conclusões e Trabalhos Futuros 

Um detector de contornos de baixo custo computacional baseado em uma estrutura 

multirresolução  de cinco etapas foi ap resentado nesta tese e batizado de gradCon. A p rimeira 

etapa definiu um mapeamento de atributos de cor e foco,  através da composição dos modelos  

de cor de diferença cromática p ropostos, RhGhBh e LgC, e do mapeamento de foco por 

p rofundidade de campo p roposto, F, nos modelos compostos RhGhBhF e LgCF. O modelo  

RhGhBh baseia-se no modelo sugerido Lh1h2h3, e conseguiu  o mesmo desempenho, mas  

possui uma componente a menos. Essa redução  de quatro para três componentes possibilita 

uma redução de dimensionalidade para o modelo e reduz a quantidade de informações  

passadas às demais etapas do detector de contornos p roposto. O modelo LgC, por sua vez,  

possibilita uma redução de dimensionalidade ainda maior, possuindo apenas duas 

componentes, tornando-o mais ind icado  para ap licações com restrição  de tempo. Ambos os  

modelos mapeiam as diferenças entre as componentes de cor RGB em novas componentes, e 

exp loram as características de cor cromáticas e acromáticas simu ltaneamente. Os modelos  

melhoraram a p recisão da detecção dos contornos em comparação  com modelos de cor  

tradicionais RGB, CIELAB, YCbCr, HSV e YIQ, e em comparação com modelos de 

diferença de cor I1I2I3, l1l2l3, h1h2h3 e RGBdRdGdB. O uso dos modelos p ropostos, RhGhBh e 

LgC,  p rop iciou um ganho de desempenho de 0,02 e 0,03 pontos nos BSDS300/500,  

respectivamente, se comparado com o  uso do modelo  RGB para a detecção  de bordas com 

Prewitt (1970), ver Tabela 2 (pág. 126) e Tabela 11 (pág. 139).  

O mapeamento por foco baseado em p rofundidade de campo p roposto, F, definiu 

um mapa de foco onde as regiões de alta frequência na imagem ap resentam maior intensidade 

que as regiões de baixa frequência. O mapeamento baseou-se na transformada de 

decomposição da cor (modelo ΣRGB), a qual foi p roposta para permitir separar as cores em 

componentes específicas, e assim, possibilitar a identificação das características internas a 

cada região de cor e as características do relacionamento entre as cores. O mapa de foco  

p roposto obteve melhores resultados (0,55 e 0,57) que o de Kim (0,52 e 0,54) para detecção  

de contornos nos BSDS300/500, ambos após sup ressão de texturas. Isso possibilitou que os 

modelos compostos p ropostos, RhGhBhF e LgCF, obtivessem um ganho de desempenho na 
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identificação dos contornos dos objetos, ap rimorando a nota f inal da detecção  de contornos 

p roposta para imagens que continham objetos de interesse nas regiões focadas da imagem e o  

fundo na região desfocada.  

Na segunda etapa, uma filtragem para sup ressão morfológica de texturas usando  

ambos o fechamento e o afinamento morfológicos foi p roposta. A filtragem remove a maior  

parte das bordas internas às texturas, e ainda, p reserva as bordas dos contornos dos objetos, 

mesmo que de pequeno tamanho.  A sup ressão de textura também tornou possível remover  os  

ruídos do mapeamento de foco p roposto, fundindo pixels desconexos (mas p róximos) com 

informações de alta frequência e removendo pixels isolados de ruído. O uso conjunto do  

modelo composto RhGhBhF (1ª etapa) com a sup ressão de textura (2ª etapa) p rop iciou um 

ganho  de desempenho de 0,09 e 0,10  pontos nos BSDS300/500, respectivamente,  se 

comparado com o uso  do modelo  RGB para a detecção de bordas com Prewitt (1970), ver  

Tabela 11 (pág. 139).  

Na terceira etapa, as máscaras de detecção de contornos p ropostas, utilizaram 

filtragem linear para realizar detecção de grad ientes locais, detectando os contornos e 

removendo a maior parte das bordas internas aos objetos. Testes comparativos com os 

operadores de detecção de bordas de Roberts (1965), Prewitt (1970), Sobel (DUDA; HART, 

1973), Kirsh (1971), Robinson (1977), e Frei e Chen (1977), revelaram que as máscaras de 

detecção de contornos p ropostas alcançaram a melhor  p recisão para detecção  de contornos. 

As máscaras p ropostas também consegu iram remover ruídos locais falsamente identificados  

como bordas, e assim, possibilitaram um ganho de desempenho no uso do modelo composto 

de cor e foco, RhGhBhF.  Ao contrário do ocorrido com o operador de Prewitt, ver Tabela 11 

(pág. 139), que levou  a uma d iminu ição  na nota dos B SD S300/500 quando do uso do  modelo  

composto RhGhBhF em relação ao  modelo de cor RhGhBh,  sem o  foco. O uso  das máscaras de 

detecção de contornos ap licadas ao modelo composto RhGhBhF com a sup ressão de textura (1ª 

e 2ª etapas) p rop iciou um ganho de desempenho de 0,06 e 0,05 pontos nos BSDS300/500,  

respectivamente, se comparado com o uso do operador de Prewitt, ver Tabela 11 (pág. 139).  

Na quarta etapa, o af inamento em tons de cinza por emp ilhamento topológico  

p roposto em (COSTA; M ELLO, 2014), foi usado para afinar  as bordas p roduzidas pelas 

máscaras de detecção de contornos. A técnica utilizou um p rocesso iterativo que constrói uma 

p ilha topológica de imagens erodidas e suavizadas, na qual os pixels d e bordas maximamente 

centralizados passam a ter maior intensidade que seus vizinhos, de modo que puderam ser 
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identificados, b inarizados e afinados morfologicamente pela esqueletonização  binár ia clássica 

(LAM  et al., 1992). O afinamento p roposto não requer a orientação das bordas no p rocesso de 

afinamento, operando sem quebrar os pontos de junção de bordas, e assim, obteve melhores  

resultados que a sup ressão não máxima (CANNY, 1986) para testes nos BSDS300/500, com 

ganhos de 0,01 ponto em ambos os benchmarks, ver Tabela 8 (pág. 134). Ambas as técnicas  

têm um custo computacional equivalente, compatível com ap licações em tempo real.  

Na quinta etapa, partindo-se da p remissa que regiões menos densas em bordas têm 

mais chances  de possuírem bordas  em contornos de ob jetos, utilizou-se uma correção de 

intensidades de bordas baseada na densidade local or ientada para corrigir  a intensidade das  

bordas afinadas na 4ª etapa. A correção enfatiza as bordas localizadas em densidades mais  

baixas, que têm uma maior p robabilidade de serem bordas de contornos por dividirem grandes  

áreas homogêneas da imagem. Assim, enfatizou-se as bordas externas dos objetos ou de 

texturas em detrimento das bordas internas aos mesmos, melhorando a p recisão da detecção  

de contornos. Em relação à imagem af inada na 4ª etapa, a correção de intensidade p rop iciou 

um ganho de desempenho de 0,03 pontos no BSDS500, ver Tabela 11 (pág. 139).  

Para melhorar a p recisão da detecção de contornos p roposta utilizou-se uma 

abordagem em multirresolução. Três resoluções foram usadas: a d imensão or iginal, dois  

terços e um terço das dimensões da imagem de entrada. O resultado final para o detector de 

contornos em multirresolução ap rimorou o  contorno dos objetos ricos em texturas e p rop iciou 

um ganho de desempenho de 0,02 pontos em ambos os BSDS300/500 para o modelo 

composto RhGhBhF, e de 0,01 e 0,02 pontos para o modelo LgCF, nos B SDS300 /500,  

respectivamente, ver Tabela 12 (pág. 141).  

O detector de contornos p roposto obteve um ótimo  desempenho em ambos os  

BSDS300 (M ARTIN et al., 2001) e BSD S500 (ARBELÁELZ et a l., 2011), alcançando  

pontuação F-measure 0,67 no BSDS300 e 0,70 no B SDS500. A pontuação (0,70) faz com que 

o detector de contornos p roposto fique em quinto lugar  de acordo com os testes realizados,  

conforme Tabela 12 (pág. 141).  Vale observar que os quatro trabalhos melhor co locados na 

literatura são supervisionados e o p roposto não o é. Assim, a técnica gradCon ocupa um lugar  

de destaque, sendo um dos poucos trabalhos da literatura a alcançar uma p recisão tão alta, 

conforme pode ser observado nos surveys (ARBELÁELZ et al., 2011), (HOU et al.,  2013),  

(WIDYNSKI; M IGNOTTE, 2014), e no ranking disponível na Internet pela Universidade de 

Berkeley  (ARBELÁELZ et al., 2015).  
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Adicionalmente, o detector p roposto mostrou-se computacionalmente eficiente,  

segmentando as imagens testadas em 0,43 segundos (em méd ia), tempo equivalente a 0,16%  

do tempo da técnica melhor avaliada. O detector é determin ístico e de simp les codificação em 

linguagens de p rogramação,  pois é baseado apenas em p rocedimentos de filtragens, operações  

morfológicas e operações ar itméticas sobre imagens, que são funções amp lamente disponíveis  

nas linguagens de p rogramação.  Também,  é adequado para futura imp lementação  em 

firmware (caso venha a ser utilizado em dispositivos embarcados) ou  para ap licações em 

tempo real, tais como visão robótica ou veículos autônomos. Por fim, a pesquisa realizada 

mostrou ser possível alcançar  desempenhos no n ível do estado-da-arte usando ferramentas de 

p rocessamento de imagens simp les e eficientes.  

Com relação às dificu ldades encontradas, as maiores limitações da técnica 

p roposta são a sensibilidade ao br ilho e a dependência da escala. Pois, a intensidade das  

bordas é definida pelos gradientes locais e, assim, bordas entre regiões claras e escuras da 

imagem, tornam-se mais  intensas (importantes) que bordas entre regiões de tonalidades  

similares, enquanto deveriam ter importância equivalente. Esse p roblema foi parcialmente 

corrigido pela etapa de correção de intensidades baseada na densidade local das bordas,  

contudo ainda persiste. Observa-se que as demais técnicas do estado-da-arte testadas, Ren e 

Bo, gPb,  gPb-owt-ucm e o  difFocusColor,  também são sensíveis ao  brilho.   Quanto à 

dependência da escala, observa-se que,  a sup ressão de texturas é defin ida pelo tamanho  do  

elemento estruturante utilizado, que p recisa ser igual ou maior que a granular idade das  

texturas que serão removidas, contudo elementos grandes demais, acarretam na perda de 

detalhes no contorno dos objetos. O ideal seria que o tamanho do elemento estruturante 

variasse de acordo com o tamanho da granular idade das texturas, ou seja, a escala deveria 

variar função da informação local da imagem e não ser fixa.  

Os benchmarks da Universidade de Berkeley , BSDS300  e BSDS500, mostraram-

se ferramentas valiosas para a avaliação das técnicas de segmentação, pois dispõem de um 

banco de imagens de variadas complexidades, tanto para treinamento, como para validação e 

testes, e possuem uma medida para avaliar a nota final obtida pelas técnicas, atribuindo-as um 

único valor numérico, o F-measure. Como  não foram impostas restrições ou induzidas  

condições para as segmentações feitas pelos usuários humanos que rotularam as imagens do  

ground truth, houve discrepâncias entre imagens quanto ao que dever ia ser segmentado. Em 

algumas imagens sombras foram segmentadas e em outras não, por exemplo. Como exposto 

em (HOU et al., 2013), isso pode ter levado à ocorrência de rotulações que não estão em 
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conformidade com os demais rotuladores, as chamadas rotulações fracas (ou órfãs), em 

detrimento das rotulações ideais (as rotulações fortes) que são consenso entre os rotuladores. 

Assim, essas rotulações fracas tendem a influenciar as notas das técnicas, pois a med ida F-

measure dá maior pontuação às técnicas que acertarem o maior número de rotulações, sejam 

essas fracas ou  fortes. Ainda, como exposto por (HOU et al., 2013),  esse fato não  

desconfigura a contribuição dos B SDS300 /500 para a área de segmentação de imagens,  

apenas torna-os sensíveis às bordas fracas. Por suas contribuições, os BSDS300/500  

tornaram-se uma referência na área de segmentação de imagens e foram adotados por 

milhares de trabalhos na comunidade científica nos últimos anos.  

5.1 Contribuições 

A maior contribuição  deste p rojeto de pesquisa de doutorada,  descrita nesta tese, é 

o detector de contornos p roposto para ap licações em tempo real, o gradCon, que é um 

detector de gradientes de p ropósito geral e que pode ser usado como etapa meio em técnicas  

de segmentação,  reconhecimento ou p rocessamento de imagens que façam uso de detecção de 

grad ientes. Adicionalmente, observa-se que em cada etapa da técnica gradCon houveram 

contribuições, tais como: 1- p ropôs-se dois modelos de cor, RhGhBh e LgC, que possibilitaram 

uma melhor detecção  de bordas quando comparadas aos modelos  da literatura; 2-  p ropôs-se o 

mapa de Foco baseado na transformada de composição de cor (também p roposta) que obteve 

melhor resultado para detecção de bordas que o  mapa de foco por momentos de quarta ordem 

(KIM , 2005); 3- p ropôs-se uma filtragem para sup ressão de texturas que possibilitou 

diferenciar bordas internas das texturas de bordas de contornos dos objetos; 4- p ropôs-se 

novas máscaras de detecção  de bordas que obtiveram melhores resultados que as máscaras da 

literatura; 5-  p ropôs-se um novo af inamento em tons de cinza que obteve melhor  resultado  

que o afinamento por sup ressão não máxima (CANNY, 1986); e 6- p ropôs-se um técnica de 

correção  de intensidades das bordas baseada na densidade local das bordas que aumentou a 

capacidade de identificação de bordas que são do contorno dos objetos. 

Algumas contrições deste p rojeto de pesquisa de doutorada vão além do escopo 

desta tese. Anteriormente, foram p ropostas duas técnicas para detecção de bordas e uma para 

detecção de contornos, o d ifFocus (COSTA et a l., 2011),  a máscara difFocus (M ELLO et a l.,  

2012) e o d ifFocusColor (COSTA et al., 2013), respectivamente. Como exposto na Tabela 12  

(pág. 141), percebe-se uma evolução clara no desempenho no B SDS300  para as técnicas  
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propostas, passando de 0,61 no difFocus e na máscara d ifFocus, para 0,63 no difFocusColor, e 

então atingindo 0,67 no detector exposto nesta tese.  

Em con junto com o  difFocusColor, também foram p ropostos, anteriormente, outro 

modelo de cor de diferença cromática, o RGBdRdGdB (COSTA et al., 2013), e outra técnica 

para sup ressão morfológica de texturas (COSTA et al., 2013).  

Também fora do escopo desta tese, na área de p rocessamento digital de sinais, foi 

p roposta uma técnica para segmentação de voz, capaz de separar a voz do ruído de fundo, e 

então separar os fonemas em sinais de áudio, baseada em técnicas de p rocessamento de 

imagens e na Transformada de Fourier, conforme (COSTA et al., 2012).  

Por fim, destacamos as contribuições científicas realizadas ao longo desta pesquisa 

de doutorado, inclu indo as contribuições dentro e fora do escopo da tese, com cinco artigos  

publicados em congressos:  

• D.C. Costa, I.R. Tsang, C.A.B. M ello, “DifFocus: An app roach for image 

segmentation”. IEEE International Conference on Systems, M an, and Cybernetics 

(SM C 2011), Anchorage, USA, p .1682-1686, 2011. 

• C.A.B. M ello, D.C. Costa, T.J.Dos Santos, “Automatic image segmentation of o ld  

topographic maps and floor p lans”, IEEE International Conference on Systems, M an 

and Cybernetics (SM C 2012), Seoul, South Korea, pp . 132-137, 2012. 

• D.C. Costa, G.A.M . Lopes, C.A.B. M ello, H.O. Viana,  “Speech and  phoneme 

segmentation under noisy  environment through spectrogram image analy sis”, IEEE 

International Conference on Systems, M an and Cybernetics (SM C 2012), Seoul, South  

Korea, pp . 1017-1022, 2012. 

• D.C. Costa, C.A.B. M ello e T.J.Dos Santos, “Boundary  Detection Based on Chromatic 

Color Difference and M orphological Texture Supp ression”, IEEE International 

Conference on Systems, M an and Cybernetics (SM C 2013), M anchester, Inglaterra,  

Outubro, 2013. 

• D.C. Costa, C.A.B. M ello, "Topological Stack ing Grayscale Thinning for Edge 

Detection and Real-time App lications", IEEE International Conference on Image 

Processing (ICIP), pp .4717-4721, 2014. 



Capítulo 5 – Conclusões e Trabalhos Futuros 167

5.2 Trabalhos Futuros 

Um estudo detalhado das características de textura é p lanejado pois, como exposto, 

a baixa qualidade da análise automática das texturas é uma das razões para as máqu inas  

obterem p ior desempenho que os seres humanos em tarefas de segmentação  de imagens.  

Informações específicas  e detalhadas de textura geralmente são necessárias  para rotular  

texturas, contudo, o uso de informações detalhadas leva a um alto custo computacional,  

limitando ap licações em tempo real. Assim, o uso de descritores orientados de textura, como  

os filtros de Gabor (1946) e outros (PETROU; GARCÍA-SEVILLA, 2006), p roduzem 

resultados interessantes e não são computacionalmente custosos, sendo de interesse para 

trabalhos futuros. 

Além disso, a segmentação baseada em regiões é de interesse para trabalhos  

futuros. Segmentação  baseada em regiões garante a p rodução de contornos fechados, um 

recurso muito útil para processamento posterior em sistemas de análise de imagem.  

Abordagens estatísticas para imagens naturais (HYVÄRINEN et al., 2009) foram adotadas  

com sucesso para segmentação  orientada a regiões, mas, são  geralmente computacionalmente 

custosas. Assim, as abordagens de segmentação  de imagens por cor, como o  Mean  Shift  

(COM ANICIU; M EER, 2002), podem ser utilizadas para a segmentação orientada a regiões,  

uma vez que têm baixo custo computacional. 

Também é de interesse futuro conduzir melhorias no detector p roposto, tais como:  

• melhorar a sensibilidade ao brilho ; 

• tornar a escala variável de acordo com informações locais da imagem; 

• reduzir a deformação dos contornos gerada pela sup ressão morfológica de 

texturas; 

• melhorar os artefatos p roduzidos pela correção de intensidades que fazem 

pixels conexos e de uma mesma borda terem intensidades diferentes;  

• garantir a p rodução de um contorno fechado como resultado final; 

• usar algoritmos evo lucionários para encontrar uma melhor configuração de 

parâmetros; e 
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• incorporar conhecimento humano na detecção de contornos, tornando o 

método interativo. 

Um modo simp les de possibilitar um melhor desempenho para o detector p roposto 

seria adicionar informações ou mapeamentos de outros atributos de imagens na p rimeira 

etapa, tais como: 

• orientação, granular idade, frequência ou  outras informações p resentes nas 

texturas;  

• mapeamentos de p rofundidade da cena baseados em foco ou  em imagens  

estéreo; 

• canais infravermelho; etc. 

M étodos de geração de superpixel  também podem ser usados para defin ir com 

maior p recisão o contornos dos objetos, pois geram uma super-segmentação com grande 

p recisão na localização das bordas. Então, técnicas de fusão  baseada nos resultados do  

gradCon agrupariam as regiões ad jacentes em regiões maiores de características homogêneas. 

As mascaras de detecção de contornos também poderiam ser transformadas  para o  

domínio da frequência, possibilita exp lorar os padrões repetitivos das texturas. 

O detector de contornos p roposto, gradCon, nesta tese foi p rojetado e ap licado em 

imagens naturais, contudo, é de interesse em trabalhos futuros ap licá-lo a imagens de 

diferentes contextos, tais como: imagens médicas, imagens estéreo, imagens aéreas ou de 

satélites, imagens multiespectrais de radar, etc. 

P or fim, uma atenção especial será dedicada à transformada de decomposição de 

cor, a qual foi p roposta, mas pouco exp lorada nesta tese. A transformada quando ap licada ao  

modelo RGB d ivide-o  em componentes de tons de cinza, de cores aditivas e de cores  

subtrativas – as componentes do modelo de cor ΣRGB. A transformada poderá ser usada em 

segmentação de cor orientada a regiões, ao invés do Mean Shift (COM ANICIU; M EER, 

2002), fato que será objeto de estudo no futuro. Adicionalmente, a transformada mostra-se útil 

para rotular as cores, identificando a cor mais saliente em cada região da imagem,  fruto da 

componente dominante. Esse fato torna possível seu uso para outras ap licações além de 

segmentações de imagens, como por exemplo: para recolorir imagens com cores  
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apagadas; identificar cores em imagens que ap resentam baixa variação de intensidades, como  

imagens de documentos históricos, aéreas, bio lógicas e médicas ; identificar a p resença de pele 

humana em cenas; catalogação de imagens por cor; enfim, diversas ap licações de imagens  

orientadas a cor.  

Duas contribuições científicas serão realizadas em trabalhos futuros, uma 

descrevendo o  detector gradCon e  outra descrevendo a transformada de decomposição  de cor  

(modelo ΣRGB), ambas serão submetidas a periódicos.  
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