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RESUMO 

 

O presente trabalho teve como objetivo apresentar um método de detecção de células 

tumorais. Este método consiste na aplicação de um algoritmo computacional para 

diferenciar, quantitativamente e estatisticamente, uma amostra de células acometidas de 

uma deteminada patologia de uma amostra de células saudáveis. Esta diferenciação será 

feita através da aplicação dos conceitos de dimensão fractal à imagem digital de cada 

uma das células analisadas. O algoritmo foi desenvolvido utilizando conceitos de 

Programação Orientada à Objeto, resultando em um código simples, dividido em 5 blocos 

distintos, e de interface gráfica amigável. Para a obtenção da dimensão fractal das 

imagens das células, o aplicativo processa a imagem, de modo a extrair sua borda e, a 

partir dela, caracterizar a complexidade da forma da célula de maneira quantitativa. Para 

validar o algoritmo desenvolvido, foi utilizada uma imagem digitalizada encontrada em um 

artigo de W. Bauer, desenvolvedor de um método análogo. O resultado encontrado 

mostrou uma diferença da ordem de 6% entre o valor obtido por Bauer e o valor obtido 

pelo algoritmo desenvolvido neste trabalho.  
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ABSTRACT 

 

The objetive of the present work is to present a method for the detection of tumoral cells. 

This method relies on the application of an algorithm for the quantitative and statistic 

differentiation of a sample of cells stricken by a certain kind of pathology and a sample of 

healthy cells. This differentiation is made by applying the principles of fractal dimension to 

digital images of the cells. The algorithm was developed using the the concepts of Object-

Oriented Programming, resulting in a simple code, divided in 5 distinct procedures, and a 

user-friendly interface. To obtain the fractal dimension of the images of the cells, the 

program processes the image, extracting its border, and uses it to characterize the 

complexity of the form of the cell in a quantitative way. In order to validate the code, it was 

used a digitalized image found in an article by W.Bauer, developer of an analog method. 

The result showed a difference of 6% between the value obtained by Bauer and the value 

obtained the algorithm developed in this work.  
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1 

I. INTRODUÇÃO 

 

I.1. O CÂNCER E SEU IMPACTO EM NOSSA SOCIEDADE  

 

Todos os anos, médicos diagnosticam aproximadamente 6,5 milhões de novos 

casos de câncer. Existem registros que este mal assola a humanidade há milhares de 

anos. De fato, é possível encontrar vestígios de um câncer ósseo em um fóssil de um an-

cestral humano de 100 mil anos atrás [1]. Da mesma forma, pôde-se verificar papiros ori-

ginários do Egito antigo relatando a viciosidade da doença e documentos que demons-

tram que os gregos antigos conheciam a doença e que ela reduzia a expectativa de vida 

da população daquela época [1]. 

O câncer, que, no início do século passado, era uma doença raramente discutida, 

constitui atualmente a segunda maior causa de mortes nas sociedades industrializadas e 

a terceira maior causa mortis no Brasil, depois de causas externas e doenças cardiovas-

culares [1].  

Os mecanismos de desenvolvimento de um tumor cancerígeno têm sido investi-

gados com afinco e, durante as últimas três décadas, houve um grande progresso na i-

dentificação dos processos de formação destas lesões.  

Quando utiliza-se o termo “câncer”, ele é utilizado em sua forma mais geral, pois 

existem mais de 100 diferentes formas de tumores que podem ser classificados desta 

maneira. A maioria dos tecidos do corpo pode desenvolver tumores (alguns deles podem 

apresentar vários tipos), cada um deles com suas características únicas. Entretanto, o 

processo básico de formação destas lesões indica a existência de uma seqüência de pas-

sos comuns entre si.[2] 
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I.2. O QUE É O CÂNCER 

 

Todas as células que compõem um organismo saudável vivem uma relação 

complexa de interdependência, cada uma possuindo uma função determinada e adequa-

da para si, com exceção das células brancas do sangue, que patrulham o corpo em busca 

de invasores microbiais e lesões. Essa relação de interdependência também age na regu-

lação da proliferação das células. A reprodução celular normal acontece somente quando 

determinada pelas células de uma certa vizinhança. Esta colaboração intercelular garante 

que cada tecido mantenha um tamanho e arquitetura apropriada para as necessidades do 

organismo. Em contraste, as células cancerígenas violam este princípio, seguido seu pró-

prio mecanismo de reprodução. Além disto, existe a possibilidade destas células migra-

rem do seu ponto de origem a outras partes do corpo, invadindo tecidos próximos, onde 

poderão formar novos agregados, conhecidos também pela expressão característica neo-

plasia. Os tumores, compostos deste tipo de células, com o tempo podem tornar-se letais, 

se afetarem o funcionamento de órgãos vitais.  

 

I.2.1. FATORES B IOLÓGICOS E GENÉTICOS 

 

Conhecemos, através dos avanços técnicos na área de oncologia, alguns dos fa-

tores biológicos e genéticos que ocasionam o aparecimento de neoplasias. Hoje sabemos 

que, apesar da maioria das células cancerígenas possuírem algum tipo de anormalidade 

genética, a contribuição dos fatores hereditários para o aparecimento de tumores é pe-

quena. Devidos aos estudos epidemiológicos, alguns fatores importantes para o apareci-

mento da doença foram identificados. Um dos principais é o tabagismo, que contribui para 

o aparecimento do câncer de pulmão, esôfago, cabeça, pescoço, bexiga, pâncreas e rim, 

dentre outros. Outros fatores que devemos destacar são: o envelhecimento, que contribui 
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para o aparecimento do câncer de próstata, e do trato gastrointestinal entre outros; expo-

sição excessiva ao sol, que contribui para o aparecimento do câncer de pele; infecções 

virais, contribuindo para o aparecimento do câncer de colo de útero, do hepatocarcinoma 

e da Doença de Hodgkin. 

Estes fatores, inicialmente, podem produzir mudanças benignas no organismo, 

originando células mais resistentes a um determinado tipo de dano (metaplasia). Porém, 

caso um número maior de células continue a ser agredido, pode ocorrer uma modificação 

no código genético destas células, posteriormente originando um tumor cancerígeno. En-

tre o aparecimento desta primeira célula cancerígena e a detecção do tumor, podem pas-

sar-se anos [1]. 

As células cancerígenas, portanto, originar-se-ão de uma célula ancestral comum 

que, em um determinado momento na vida do paciente iniciou seu programa de reprodu-

ção celular. Para que esta célula ancestral leve a cabo este programa de reprodução a-

nômalo, ela deve sobreviver aos sistemas de controle do organismo contra mutações pe-

rigosas, como, por exemplo, a apoptose [2]. A apoptose (ou morte celular programada) é 

um tipo de "autodestruição celular" que requer energia e síntese protéica para a sua exe-

cução. Está relacionado com a homeostase na regulação fisiológica do tamanho dos teci-

dos, exercendo um papel oposto ao da mitose. É um processo programado, desejável e 

necessário para a formação dos órgãos e que persiste em alguns sistemas adultos como 

a pele e o sistema imunológico [3]. 

 

I.2.2. GENÉTICA DO COMPORTAMENTO CANCERÍGENO  

 

Duas classes de genes possuem papéis importantes no desenvolvimento de um 

comportamento cancerígeno. Em sua estrutura normal, estes genes (proto-oncogenes e 

supressores) coordenam a seqüência de eventos pelos quais uma célula cresce e se divi-
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de. Os proto-oncogenes incentivam os processos de crescimento e divisão, enquanto os 

supressores inibem os mesmos.  

Quando sofrem mutação, alguns proto-oncogenes podem tornar-se oncogenes 

cancerígenos, promovendo o crescimento excessivo através da produção de proteínas 

estimulantes de crescimento em quantidades maiores que o adequado. Como exemplo, 

podemos citar os sarcomas (câncer nos tecidos conectivos) e gliomas (câncer nas células 

cerebrais não-neuronais). A propensão ao crescimento é transmitida para as células vizi-

nhas por meio de canais intercelulares através do tecido e, por fim, da superfície da célula 

para o seu núcleo [4]. 

Por sua vez, genes supressores contribuem para o aparecimento de tumores 

quando são perturbados ou desativados por mutações. Neste caso, a célula fica privada 

de proteínas que preveniriam o crescimento inadequado através de sinais transmitidos 

pelos canais intercelulares enviados pelas células vizinhas. O fluxo destes sinais inibitó-

rios segue o mesmo mecanismo dos sinais estimuladores de crescimento [2]. 

Para que o comportamento cancerígeno seja observado, é necessário que ocor-

ram mutações em vários destes genes de controle da célula ancestral. Alterações em 

outras classes de genes podem ajudar também no desenvolvimento da doença, alterando 

o funcionamento do relógio interno da célula (mecanismo complexo de interação entre 

proteínas no núcleo celular que comanda seu ciclo vital), burlando mecanismos que im-

pedem a reprodução incessante de uma determinada célula, fazendo com que ela entre 

no estágio de senescência 1 ou crise2, ou fazendo com que a célula alterada torne-se in-

vasiva, i.e. capaz de migrar através do organismo. 

 

 

                                                 
1 do inglês senescence 
2 do inglês crisis 
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I.2.3. METÁSTASE  

 

A migração do câncer para outras partes do corpo, denominada metástase, é o 

que torna de fato a doença mortalmente perigosa. Se o agregado de células cancerígenas 

estivesse concentrado somente em um lugar, um cirurgião poderia removê-lo através de 

um procedimento cirúrgico, dependendo da parte em que ele se localizasse. Porém, se as 

células tumorais espalharam-se pelo corpo, uma simples remoção torna-se mais compli-

cada, pois existirá a necessidade de múltiplos procedimentos. Além disso, um tumor pode 

ter se desenvolvido em uma área de difícil acesso, o que impede a cura pela cirurgia. Esta 

capacidade de espalhar-se pelo organismo, desenvolvendo tumores secundários, caracte-

riza um tumor como maligno. Para que haja metástase, as células cancerígenas devem 

deslocar-se do seu local de origem, invadir vasos e viajar, através da corrente sangüínea, 

até que elas alojem-se em um novo local de proliferação, onde será estabelecida uma 

nova colônia. Em cada um destes passos, a célula invasora deve escapar de diversos 

controles corporais que impedem células normais de viajar através do corpo e dispor-se 

em locais proibitivos. O poder de invasão das células tumorais está fortemente associado 

à baixa adesão às suas células vizinhas, que será resultado das alterações nas membra-

nas celulares e junções, à alta mobilidade decorrente, à perda de inibição de seu cresci-

mento através do contato com as células vizinhas e à produção de outros fatores internos 

que favorecerão seu movimento [4]. 

 

I.3. DESENVOLVIMENTOS NO CAMPO DA ONCOLOGIA 

 

O volume de conhecimento gerado nas últimas três décadas pelo ramo de onco-

logia tem se mostrado significativo. É muito difícil para um especialista dominar e manipu-

lar todo este saber no momento de realizar um diagnóstico. Embora os fundamentos da 
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aparição e desenvolvimento da doença sejam bem compreendidos hoje em dia, o diag-

nóstico clínico do câncer é fundamentalmente guiado pela observação empírica e o en-

saio clínico. Essas observações e ensaios são interpretados de maneira qualitativa por 

médicos patologistas treinados para procurar e classificar irregularidades estruturais ou 

índices anormais de mitose. Em algumas situações, pode-se analisar imagens amostrais 

através de códigos computacionais, desenvolvendo-se assim um método de caráter quan-

titativo, capaz de ser reproduzido em situações controladas por um especialista.  

Ao discutir os mecanismos de aparecimento e desenvolvimento de lesões cance-

rígenas, verifica-se que, para que uma neoplasia desenvolva-se, é necessário que ocor-

ram diversas mutações nas células. Algumas destas mutações terão aspectos que pode-

rão ser detectados através de microscópios ópticos e/ou eletrônicos. Caso o patologista 

utilize biópsias ou preparações citológicas para emitir seu parecer em um diagnóstico, ele 

será baseado nas características qualitativas e empíricas das células e componentes in-

ternos de sua amostra. Estes estudos são auxiliados por métodos morfométricos, através 

da determinação de características como área de superfície da membrana celular, volu-

me, eixos de orientação, estimativas da densidade populacional, anormalidades na mem-

brana nuclear, dentre outras. Estes métodos são derivados da geometria euclidiana, que 

conhecemos e utilizamos freqüentemente em nosso cotidiano. 

Porém, as formas encontradas na natureza são complexas demais para serem 

descritas com precisão através de pontos, retas, círculos e outros elementos geométricos 

euclidianos. Nas ciências matemáticas e físicas, este fato já é conhecido desde o início do 

século. Com o intuito de descrever com mais precisão o tipo de complexidade que pode 

ser encontrado na natureza, Benoit Mandelbrot desenvolveu o conceito de fractal [5]. No 

campo da biologia e medicina, este conceito revolucionário vem sendo utilizado com su-

cesso em diversos trabalhos.  
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T.G. Smith Junior et al., mostrou que a forma e complexidade dos neurônios do 

sistema nervoso central dos vertebrados em cultura celular podem ser caracterizadas de 

maneira quantitativa através da geometria fractal de Mandelbrot, demonstrando a relação 

direta entre a complexidade do contorno do neurônio e a dimensão fractal resultante [6]. 

 

 

 

O uso da dimensão fractal como um caracterizador da complexidade de uma 

forma pode ser encontrado em outras áreas. Através da caracterização por dimensão 

fractal, podemos distinguir três tipos células HC presentes na retina humana [7]. Esta tare-

fa tem um grau limitado de sucesso quando utilizam-se métodos empíricos ou métodos 

morfológicos derivados da geometria euclidiana. Da mesma forma, podemos caracterizar 

a complexidade da micro-arquitetura presente nos ossos trabeculares3, um dos fatores 

que influi na qualidade e resistência destes ossos, através da avaliação da dimensão frac-

tal de imagens radiográficas [8],[ 9].  

                                                 
3 Ossos cujo tecido constituinte é esponjoso, apresentando a formação de trabéculas. 

Figura I.1.: Composição de silhuetas tipicamente encontradas em estudos sobre o sistema 
nervoso. Cada linha conecta a silhueta ao seu valor no eixo D, indicando o valor de sua di-
mensão fractal. Pode-se verificar que, quanto mais complexa a forma do neurônio, maior é o 
valor de usa sua dimensão fractal.   
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Através do uso da geometria fractal, T.G..Smith et. al. caracterizaram as mudan-

ças na estrutura de diferentes amostras de nervos ópticos de ratos cultivados in vitro ao 

longo de um intervalo de tempo durante o qual as células neuronais alcançavam a matu-

ração e aumentavam seu grau de complexidade. O uso da dimensão fractal permitiu não 

só caracterizar quantitativamente o aumento de complexidade das amostras, como permi-

tiu caracterizar as diferentes taxas de crescimentos presentes em cada amostra, permitin-

do a diferenciação de cada amostra [10], [11]. 

 

 

 

Verificou-se igualmente os padrões de crescimento de linhagens estáveis de cé-

lulas normais e cancerosas, cultivadas em monocamada e em géis de colágeno, utilizan-

do-se a distribuição de tamanhos de agregados celulares. M.J. Vilela et. al. verificaram 

que células cancerígenas do tipo HN-5 distribuições regidas por leis de potência, uma 

característica conhecida de formas fractais, durante todo o intervalo de tempo que perma-

neceram em cultura, ao contrário de células normais do tipo MDCK, onde observa-se uma 

transição de um comportamento exponencial para um regido por uma distribuição em leis 

de potência [12].  

Figura I.2 O gráfico demonstra quantitativamente o aumento de complexidade do neurô-
nio ao longo do intervalo de tempo do cultivo da amostra, através da caracterização de 
sua dimensão fractal .  
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Sabe-se ainda que a vascularidade de tecidos tumorais aparenta ser mais caóti-

ca que a vascularidade de tecidos sadios. Através da caracterização da complexidade da 

distribuição dos vasos nos tecidos, pode ser possível caracterizar a presença de um com-

portamento anormal possivelmente danoso ao organismo. Ao estudar a distribuição e vas-

cular e o crescimento da rede resultante do desenvolvimento do tumor, Y. Gazit et.al.  

verificaram que as dimensões fractais da distribuição vascular de um tecido sadio e de um 

tecido maligno apresentam uma diferença estatística identificável [13].  

 

 Figura I.4.: Exemplos de silhouetas de redes vasculares. A figura A representa a distribuição 
normal das veias e artérias. A figura B representa s distribuição normal das redes capilares 
subcutâneas. Em C, apresenta-se a distribuição vascular de um tumor.  

Figura I.3: Funções de distribuição de tamanhos de agregados ns(t) em momentos diferen-
tes para as linhagens MDCK e HN-5 em monocamada. Enquanto as células MDCK possu-
em um momento de transição de um comportamento exponencial para uma lei de potencial, 
as células do tipo HN-5 apresentam o comportamento de lei de potencial em qualquer mo-
mento observado.     
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O. Heymans et. al caracterizaram a aleatoriedade distribuição da microvasculatu-

ra de melanomas subcutâneos através da caracterização do comportamento do espectro 

de Fourier de imagens em escala-de-cinza de amostras como sendo uma lei de potência, 

o que não pode ser observado em imagens de amostras sadias [14]. É importante desta-

car que a quantificação do grau de aleatoriedade da distribuição microvascular não pode 

ser facilmente obtida por métodos como a avaliação da densidade local.    

W. Bauer e C.D. Mackenzie, através da análise da distribuição da dimensão frac-

tal das imagens digitais previamente tratadas de amostras de células sadias e células 

acometidas de leucemia do tipo hairy cell, mostraram que é possível realizar a diferencia-

ção estatística entre amostras, desenvolvendo uma nova ferramenta de diagnóstico para 

casos de câncer [15]. 

 

 

 

Similarmente, com o objetivo de expressar quantitativa e estatisticamente a dife-

rença entre as formas nucleares de células do fígado normais e acometidas por câncer do 

tipo HCC, A.S.Kerenji et.al. analisaram imagens de amostras de ambos os tipos e mostra-

Figura I.5.: Comparação entre os histogramas resultantes da avaliação das dimensões fractais de 
amostras de células sadias  e células acometidas de leucemia do tipo hairy cell. A linha tracejada 
indica o valor de dimensão fractal obtido somente por células acometidas pelo câncer.  
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ram estatisticamente a diferença entre espécimes [16] mostrando novamente a utilidade 

do uso da geometria fractal na caracterização e diferenciação de células normais e célu-

las afetadas por algum tipo de patologia.  

 

 

 

 

Além destes, podemos citar como resultados estimulantes: a caracterização de 

padrões fractais e posterior diferenciação de imagens de lesões benignas, malignas e 

tecidos normais, obtidas através de exames de mamografia [17], [18], bem como o grau 

de correlação entre diagnósticos obtidos com a utilização de sistemas baseados na avali-

ação da dimensão fractal e diagnósticos realizados por radiologistas [19].  

 

I.4. OBJETIVO DA MODELAGEM COMPUTACIONAL  

 

O presente trabalho trata de um dos temas mais importantes para o campo da 

Física Médica no mundo, que é o estabelecimento de um procedimento quantitativo para 

análise e detecção de células tumorais.  

Para tal, será desenvolvido um aplicativo na interface Delphi (baseada na lingua-

gem Pascal) sobre a plataforma Windows, cuja meta é o processamento de imagens digi-

tais oriundas de microscópios eletrônicos. Após a aquisição das imagens, serão realiza-

Figura I.6.: Distribuição dos valores da dimensão fractal para células normais e células malig-
nas, respectivamente. É possível verificar, através de inspeção visual, que ambas são signifi-
cantemente diferentes entre si.    



 

12 

das a maximização de seu contraste, a eliminação de ruídos e fragmentos indesejáveis, e 

a definição da borda celular.  

A partir da imagem resultante do tratamento mencionado acima, será realizado, a 

partir da técnica de Box-counting, o cálculo da dimensão fractal da célula, considerando a 

complexidade da borda. Já foi apresentado em trabalhos anteriores que a dimensão frac-

tal de células tumorais de leucemia do tipo hairy cell é estatisticamente diferente daquela 

obtida para o tecido. Com isto, o presente modelo tornar-se-á uma importante ferramenta, 

de tecnologia exclusivamente nacional, para a caracterização de tecido tumoral após bi-

ópsia.  

Para fins didáticos, o presente texto é organizado em cinco seções. Primeiramen-

te foi feita uma breve introdução, que será seguida de um capítulo apresentando os prin-

cipais conceitos sobre geometria fractal. Neste capítulo, será vista, além de outras técni-

cas, a abordagem “Box-counting”, utilizada na presente modelagem. Outro objeto de es-

tudo, a técnica de “fractal speckle”, também é ilustrado por ser de interesse futuro. No 

terceiro capítulo será discutida a idéia de imagem digital, apresentando os diferentes tipos 

de imagem e as principais formas de tratamento destas imagens. Na quarta seção, o mo-

delo desenvolvido e o aplicativo correspondente são apresentados. Inicialmente serão 

fornecidas informações sobre as linguagens de programação orientadas a objeto, seguido 

por uma apresentação do aplicativo em suas diferentes etapas de utilização. Neste mo-

mento será realizada a validação do aplicativo, utilizando-se a imagem e o resultado for-

necido no trabalho de W. Bauer, mencionado anteriormente.  

As conclusões obtidas com o trabalho, bem como as perspectivas, serão apre-

sentadas no quinto capítulo. Por fim, a listagem do programa do código numérico e seus 

comentários estão apresentados no apêndice A. O código-fonte completo, o aplicativo, o 

programa de instalação e a imagem utilizada para teste são fornecidos em um compact-

disc anexado ao final do texto.  
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II. FUNDAMENTOS DA TEORIA DE FRACTAIS 

 

II.1 HISTÓRICO E DESCRIÇÃO GERAL  

 

De uma maneira geral, a cultura ocidental tem procurado descrever a natureza 

através de modelos derivados da geometria clássica, originada na Antiguidade na Grécia. 

Historicamente, esta tendência pode ser traçada até Platão, para quem o mundo “real” era 

composto de formas euclidianas criadas por um ser supremo. O mundo que habitamos 

seria apenas uma cópia grosseira e assimétrica do mundo “real”, tendo sido criado por um 

ser menor. Ainda de acordo com Platão, o mundo “real” pode ser visto apenas em breves 

ocasiões e situações, através da mente. Desta maneira, Platão pôde explicar a inabilidade 

desta geometria clássica para descrever o mundo habitado pelos seres humanos [20]. 

Este fato pode ser observado facilmente. A geometria euclidiana que utilizamos 

com freqüência é inadequada para descrever certas topologias, como, por exemplo, a 

forma de uma nuvem, de uma montanha, da costa de um país ou de uma célula. Apesar 

de podermos descrever estes e outros objetos através de formas conhecidas como esfe-

ras, cones, etc., essa descrição é apenas aproximada e pode não ser apropriada para 

determinadas situações onde se necessita de mais detalhes sobre a forma topológica 

analisada. Mesmo assim, nossa cultura sempre procurou descrever as formas da nature-

za através de uma visão ordenada e simétrica, considerando formas que não obedecem 

estes preceitos básicos como fundamentalmente imprecisas.  

Para ilustrar a inadequação da geometria clássica para a descrição detalhada de 

formas naturais, usaremos um exemplo clássico. Propõe-se a obtenção da medida do 

comprimento de uma costa marítima, utilizando-se um mapa de escalas conhecidas. Para 

este intento, pode-se utilizar uma determinada régua para fazer uma avaliação aproxima-

da do valor deste comprimento. Para a obtenção de uma segunda medida, mais precisa 
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do que a primeira tentativa, pode-se utilizar uma régua de maior precisão. Esta segunda 

medida, devido ao aumento de precisão resultante da utilização de um instrumento de 

medição mais poderoso, revela mais informações sobre as baías e penínsulas desta cos-

ta. Ao levarmos em consideração estes novos detalhes, chegaremos a um valor de com-

primento maior que a medição anterior. Repetindo este processo para mapas ainda mais 

detalhados, chegamos a novos níveis de complexidade e comprimentos cada vez maio-

res. Esperamos assim que, após algumas avaliações, o valor da estimativa estabilize, 

fornecendo o verdadeiro valor do comprimento da costa. O processo está ilustrado na 

figura II.1.  

 

 

 

 

Entretanto, este processo pode prosseguir, até que a metodologia de avaliação 

do comprimento leve em consideração as identações e extrusões de cada grão de areia 

Figura II.1.: Representações aproximadas da silhueta da costa marítima da Grã-
Bretanha. Conforme a precisão do instrumento de medição aumenta, o valor da medida 
do comprimento da costa cresce. 
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desta costa. Desta forma, infere-se que o comprimento da costa aumenta constantemente 

a cada novo nível de análise. Supondo que existirão sempre novos níveis de complexida-

des a serem analisados e, por conseguinte, novos detalhes a serem considerados, pode-

se chegar a conclusão que a costa marítima em questão possui um comprimento infinito. 

O mesmo pode ser afirmado em relação à qualquer costa marítima mundial. Deste modo, 

para caracterizar e comparar costas marítimas, o conceito de comprimento usado nor-

malmente não é apropriado [20].  

Para termos certeza da veracidade desta afirmação, vamos utilizar o mesmo pro-

cedimento de medição de comprimento com uma curva tradicionalmente euclidiana: medir 

um segmento de reta com réguas de tamanhos diferentes produz indubitavelmente o 

mesmo resultado. Para um círculo, por sua vez, as medições com réguas cada vez meno-

res seguirão uma tendência de crescimento, similar ao exemplo da costa marítima, porém 

convergindo rapidamente para um limite, o que não acontece para a costa. 

A existência destes padrões demonstra a necessidade da existência de uma for-

ma diferente de geometria, que atenda à descrição dos padrões irregulares e fragmenta-

dos existentes na natureza. Para isto, o matemático francês Benoit B. Mandelbrot cunhou 

o termo fractal, originário do latim fractus, que significa “quebrado”, para descrever alguns 

tipos de fenômenos espaciais e temporais [5]. Nas formas e fenômenos descritos por 

Mandelbrot, o grau de complexidade é idêntico em todas as escalas de análise. Esta ca-

racterística é denominada de auto-similaridade e pode ser perfeita, aproximada, ou brow-

niana/estatística, sendo esta última a mais freqüente na natureza [5]. Em seguida, discuti-

remos um pouco mais sobre estas formas de auto-similaridade. 

Quando uma estrutura é formada por pequenas cópias exatas de si mesmo, con-

sidera-se que esta estrutura possui uma auto-similaridade perfeita. Um exemplo comum 

de fractais com auto-similaridade perfeita são estruturas geradas a partir de algoritmos de 
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iteração. Podemos ver o exemplo de um fractal com auto-similaridade perfeita na figura 

II.2.  

 

 

 

 

 

 

Enquanto as cópias constituintes de algumas estruturas podem ser detectadas 

intuitivamente, outras precisam de investigações mais avançadas para serem detectadas. 

Neste caso, dizemos que a auto-similaridade é aproximada. Um exemplo comum é o frac-

tal chamado de Mandelbrot Set [21, 22], representado a seguir, na Figura II.3. Como po-

demos ver, as similaridades não aparecem imediatamente. Porém, aumentando-se a sua 

ampliação mais vezes, podemos encontrar cópias dele mesmo. 

Apesar das formas apresentadas possuírem um nível de complexidade e deta-

lhamento mais próximo das estruturas encontradas naturalmente, elas ainda apresentam 

um grau de regularidade inexistente na natureza. Em 1828, ao estudar o movimento de 

partículas microscópicas, o botânico Robert Brown mostrou que, ao se registrar a trajetó-

ria livre de grãos de pólen imersos em solução aquosa e ilustrar esta trajetória através de 

um gráfico posição versus tempo, obtém-se uma trajetória fragmentada, com segmentos 

de reta localizados aleatoriamente no espaço [24]. Caso um destes segmentos seja 

selecionado e analisado a partir de intervalos de tempo menores, verifica-se que este 

intervalo possui mais segmentos de reta localizados aleatoriamente. Esse processo pode 

ser repetido indefinidamente, mostrando que a trajetória das micropartículas mantém sua 

complexidade em qualquer escala de análise, uma característica fractal. A diferença entre 

a sua auto-similaridade e as mencionadas anteriormente é a presença da aleatoriedade, 

ao invés do determinismo. Os fractais com estruturas determinadas estatisticamente 

Figura II.2.: Fractal conhecido como junta de Sierpinski. Uma parte deste fractal foi desta-
cada e aumentada para mostrar a auto-similaridade.  
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vés do determinismo. Os fractais com estruturas determinadas estatisticamente possuem 

auto-similaridade denominada browniana ou estatística. Esta auto-similaridade é limitada 

em um intervalo espacial ou temporal. 

       

   (a)      (b) 

        

   (c)      (d) 

     

 

   

Figura II.3.: Fractal conhecido como Mandelbrot Set. Na figura (a), temos o fractal retratado em um 
determinado tamanho. Em (b), a figura foi aumentada em 4 vezes, a partir de seu centro. Este pro-
cesso foi repetido em (b), (c) e (d), com diferentes graus de aumento. Podemos verificar a presença 
de similaridades através dos destaques.  

Figura II.4.: Representação pictórica do movimento browniano. 
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Devido às suas características, é preciso ampliar os conceitos da geometria con-

vencional para caracterizar uma estrutura fractal. Essa geometria deve fornecer métodos 

para descrever de maneira quantitativa a forma global de um objeto. Tais métodos deve-

rão associar os valores fornecidos à complexidade do objeto, i.e. a maneira como ele ma-

nifesta suas variações estruturais e suas não-homogeneidades. Duas medidas que aju-

dam a caracterizar uma estrutura fractal são a dimensão fractal e a lacunaridade. Posteri-

ormente, serão caracterizadas estas medidas e descritos os métodos para obtê-las.  

 

II.2. DIMENSÃO FRACTAL DE HAUSDORFF-BESICOVITCH 

 

Caso o procedimento descrito anteriormente para realizar a medição do compri-

mento da costa marítima de um país qualquer seja considerado válido, bem como a con-

clusão resultante de que as costas marítimas naturais são realmente de comprimento 

infinito, encontrar-se-á dificuldades ao comparar-se duas costas marítimas distintas. Não 

é possível afirmar, por exemplo, que uma costa é duas vezes maior do que a outra. Simi-

larmente, torna-se árduo dividir uma costa marítima, pois cada uma de suas partes teria 

comprimento infinito. Este problema é encontrado também quando se analisam fractais 

matemáticos como a curva de Koch [5], a ser ilustrado mais adiante. É necessário que 

haja uma medida capaz de expressar corretamente estas questões proporcionais e outras 

questões relacionada à caracterização e complexidade de uma forma.  

A medida que utilizaremos para responder tais questões está relacionada à dis-

tribuição geométrica dos pontos que compõem a forma a ser caracterizada no espaço em 

que esta forma está contida. Esta medida será chamada de dimensão fractal.  
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II.2.1. MEDIDA D-DIMENSIONAL DE HAUSDORFF E A DIMENSÃO FRACTAL  

 

Vamos introduzir inicialmente as noções da medida d-dimensional de Hausdorff e 

a dimensão de Hausdorff de maneira intuitiva, excluindo os desenvolvimentos técnicos, 

que podem ser encontrados na referência [5]. 

A medida d-dimensional de Hausdorff é uma função que permite comparar o ta-

manho de conjuntos imersos em um espaço métrico qualquer. Ao “avaliar” a medida de 

um conjunto F imerso em um espaço métrico S, avalia-se o valor da medida HS(F).  

Se A ε  = {Ai} é a cobertura do conjunto F, ou seja, se cada um dos pontos constitu-

intes de F está contido na união dos elementos de Aε ( )ii AF ∪⊂ , e todos os conjuntos Ai 

tem um diâmetro menor que ε , podemos imaginar que A ε  recobre F através de “pequenos 

conjuntos” A, que iremos chamar de discos ou bolas4. Podemos afirmar que a medida d-

dimensional de Hausdorff do conjunto F será: 

 

(1) 

 

O somatório do lado direito da equação (1) é o somatório de todas os discos A da 

cobertura. Para objetos unidimensionais, os discos A são segmentos de reta, o que signi-

fica que S = 1. Para objetos bidimensionais, o diâmetro de cada disco A deve ser elevado 

ao quadrado, pois S =2 e para objetos tridimensionais, cada diâmetro deve ser elevado ao 

cubo, pois S = 3. Utilizamos o mínimo do somatório para obter a melhor cobertura possí-

vel com discos A de diâmetro menores ou iguais à ε. Ainda,  para a melhor avaliação pos-

sível, ε deve ser o menor possível, tendendo à zero.  

                                                 
4 Do inglês ball. Definição matemática: espaço contendo todos os pontos dentro de uma distância partir de um ponto dado. 
per 
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Portanto, para obter a medida 1-dimensional de Hausdorff para uma curva T de 

características não-fractais, recobrimos esta curva através de conjuntos unidimensionais  

A de diâmetro ε . De fato, está realizando-se uma aproximação poligonal da curva T. 

Quando ε tender a zero, devemos ter ( ) ( )TLTH =1 , i.e., o comprimento da curva T. Para 

um determinado ε , precisamos de aproximadamente 
( )
ε
TL

conjuntos A para obter recobrir 

a curva T. Ou seja:  

 

(2) 

 

Quando a medida d-dimensional de Hausdorff de uma forma F imersa em um espaço S é 

feita, pode-se verificar que: 

  

(3) e (4) 

 

Isto é, quando procura-se caracterizar uma forma F, característica de um espaço 

métrico d, através de um tipo de medição apropriado para formas características de um 

espaço métrico S ≠ d, o resultado obtido indica a falta de compatibilidade entre a forma e 

tipo de medida usada para caracterizá-la.  

Caso S = d, o valor do limite de HS(F) é um número diferente de zero, indicando 

que a medida utilizada para caracterizar a forma F é apropriada. Esta dimensão é chama-

da de dimensão de Hausdorff. É importante ressaltar que não é necessário que a dimen-

( ) ( ) ( )TL
TL

TH =⋅






=
→

1

0

1 lim ε
εε

 

Figura II.5.: Recobrimento de uma curva qualquer através de discos de diâmetro ε . Para obter a me-
lhor avaliação da medida de Hausdorff, ε→ 0. 
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são de Hausdorff seja um número inteiro, podendo assumir qualquer valor real. Dizemos 

ainda que um conjunto F é uma forma fractal se o valor de sua dimensão de Hausdorff 

exceder o valor de sua dimensão topológica. 

  

II.2.1.1. EXEMPLO DO CÁLCULO DA MEDIDA D -DIMENSIONAL DE HAUSDORFF 

 

Como vimos anteriormente, Hausdorff propôs que, para obter uma quantidade 

que poderíamos chamar de “uma medida aproximada feita na dimensão D”, de uma re-

produção poligonal de um linha costeira, formada por intervalos de comprimento ε, seria 

mandatório elevar estes comprimentos à potência D e somá-los. Usaremos como exem-

plo a curva de Koch [5], um fractal bastante difundido cuja forma possui uma complexida-

de comparável àquelas das costas marítimas [28]. Pretende-se, com este exemplo, ilus-

trar as dificuldades encontradas ao utilizar-se conceitos como comprimento, uma medida 

apropriada para formas de dimensão d =1, e área, uma medida apropriada para formas de 

dimensão d =2, com uma forma de dimensão d diferentes de ambos valores.  

 

 

Para medir o comprimento da curva de Kock, pode-se aproximar recobrir a curva 

através de discos de dimensão igual ao da medida e diâmetro ε. Estes discos de dimen-

são 1 são segmentos de reta de comprimento ε. O processo a ser seguido está ilustrado 

na figura II.7. Com sucessivas aproximações, dividindo a curva através da colocação de 

mais três pontos a cada aproximação, verifica-se que, após um número n de aproxima-

Figura II.6. – Fractal conhecido como curva de Koch. 
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ções, obtém-se uma coleção de segmentos de reta de comprimento nn 3

4=ε . O compri-

mento da curva de Koch é maior do que cada aproximação feita durante este processo, 

como ilustrado na Figura II.6..  

      

 

A variação do comprimento do conjunto dos segmentos de reta com o número de 

segmentos usados está representada no gráfico da Figura II.8 que demonstra o compor-

tamento previsto por (3), indicando que a dimensão da curva de Koch deve ser superior à 

dimensão da medida [26].  

Para a obtenção da área da curva de Koch, utilizam-se triângulos para recobrir a 

forma. Diminuindo continuamente as medidas do triângulo para obter a melhor aproxima-

ção (ver figura II.9.), verifica-se o valor da área obtida ao diminuirmos o valor das dimen-

sões do triângulo obedece o comportamento ilustrado na figura II.10.  

 

Figura II.7. – Aproximação da curva de Koch através de segmentos de reta.  
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Figura II.8 Gráfico da Avaliação do Comprimento da Curva de Koch pelo número de divisões do 
segmento original 

Figura II.9.: Aproximação da curva de Koch através de triângulos 
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Este resultado é consistente com (4), o que indica que a dimensão d associada à 

curva de Koch deve ser menor do que 2.[29]. 

Portanto, concluí-se que a curva de Koch possui uma dimensão de Hausdorff-

Besicovitch entre 1 e 2. O problema consiste em como avaliá-la. 

 

II.2.3. UTILIDADE DA DIMENSÃO DE HAUSDORFF-BESICOVITCH 

 

Pode-se afirmar que a dimensão de Hausdorff mede o grau de adição de deta-

lhes estruturais adquirido com o aumento da resolução, de modo que, através do valor de 

d, pode-se ter uma medida quantitativa da complexidade da forma [28]. É importante ob-

servar que esta medida é uma tentativa de estimar um único valor para uma determinada 

propriedade de um objeto (neste caso, a sua complexidade) a partir de dados obtidos do 

mesmo. Da mesma forma, esta medida não implica em uma descrição do mecanismo de 

Figura II.10: Gráfico da avaliação da área da curva de Koch pelo número de divisões dos seg-
ment 
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geração da forma analisada. Não é possível, portanto, através da medida da dimensão 

fractal de Hausdorff, avaliar o tamanho ou forma geral de uma estrutura, ou mesmo re-

produzi-la. A informação obtida através da avaliação do valor da dimensão fractal apenas 

indica o grau de complexidade da forma. Para obter informações sobre forma, tamanho e 

outras questões morfológicas, é necessário quantificar outras grandezas que, combinadas 

com d, tornam-se suficientes para a caracterização global da forma [28].  

 

II.2.4 MÉTODOS PARA O CÁLCULO DA DIMENSÃO FRACTAL DE HAUSDORFF 

 

Apesar da base matemática do campo de fractais estar bem estabelecida, a rela-

ção precisa entre o método para estimar a dimensão fractal de uma imagem e os concei-

tos matemáticos de dimensão, como a dimensão de Hausdorff, só é conhecida caso a 

imagem sob análise possua uma resolução infinita. As condições nas quais os variados 

conceitos e métodos de estimativa de dimensão fractal são equivalentes e as conexões 

exatas entre estes métodos e a dimensão de Hausdorff-Besicovitch não são claras na 

prática [28]. Outra fonte de discrepância é a tendência de definir como dimensão fractal a 

quantidade calculada segundo um método ou algoritmo diverso [28]. Desta maneira, vá-

rios algoritmos usados para calcular a “dimensão fractal” de uma imagem podem estar 

estimando diferentes quantidades. No presente trabalho, será utilizado o termo dimensão 

fractal de maneira genérica e esta dimensão fractal será obtida segundo o algoritmo de 

“Box-counting”, descrito em detalhe mais adiante.  

Os estimadores de dimensão fractal que vamos discutir utilizam-na como um 

descritor global de dados e só funcionam com fractais simples, i.e. imagens com uma úni-

ca dimensão fractal. Entretanto, na formação de algumas estruturas naturais, existem 

diversos processos atuando em diferentes escalas. Existem trabalhos que tratam a di-

mensão fractal como um descritor de informação local, que varia ao longo da imagem 
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[29]. Objetos ou imagens que envolvem mais de uma dimensão fractal são chamados de 

multifractais [30].  

Em geral, existem dois métodos básicos para o cálculo de D para o perfil de uma 

imagem de características fractais. O primeiro, e mais utilizado, é baseado nas distâncias 

entre os pontos que compõem a borda da figura. O valor resultante para D é chamado de 

dimensão de capacidade5. Os algoritmos mais conhecidos baseados neste método são o 

de Contagem-de-Caixas6 e o de Dilação7 [31]. O segundo método é baseado no número 

de pontos da borda da imagem contidos em discos de diâmetros variados, localizados 

aleatoriamente em pontos desta borda. O d resultante é chamado de dimensão cumulati-

va de massa8. Em ambos os casos, a dimensão d é avaliada estatisticamente a partir do 

valor das amostras como função do tamanho da superfície de amostragem [28]. 

Quando são utilizados métodos baseados na distância entre pontos da borda, o 

valor do resultado da medição da amostra cresce com a diminuição do elemento de medi-

da. Caso a imagem possua um grau de resolução suficiente (i.e., se a imagem for com-

posta por uma quantidade de pixels9 adequada, sendo que esta depende precisão dese-

jada ao utilizar o método), os algoritmos mencionados anteriormente produzem valores 

semelhantes de dimensão fractal. Estes algoritmos superestimam o valor de fractais ma-

temáticos por uma pequena porcentagem, devido ao fato de que uma imagem finita, com 

uma resolução limitada não pode produzir os detalhes implícitos de um fractal determinís-

tico. Este erro percentual deve ser encontrado também em medidas realizadas em fractais 

de ocorrência natural. Porém, como este erro ocorre de maneira consistente e não aleató-

ria, e como os resultados encontrados são usados geralmente para fins comparativos, 

este erro não deve afetar as conclusões feitas a partir dos resultados [32]. 

                                                 
5 do inglês capacity dimension. 
6 do inglês Box-Counting. 
7 do inglês Dilation. 
8 do inglês cumulative mass dimension. 
9 A definição do termo pixel será feita mais adiante. 
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II.3 MÉTODOS PARA A DETERMINAÇÃO DA DIMENSÃO FRACTAL  

 

II.3.1. DETERMINAÇÃO DE DIMENSÃO FRACTAL ATRAVÉS DO MÉTODO DE CONTAGEM 

DE CAIXAS (BOX-COUNTING) 

 

Para obter o valor da dimensão fractal através do método de contagem de cai-

xas, procura-se recobrir o objeto a ser analisado com quadrados de lados r e verificar co-

mo o número N(r) de quadrados utilizados nesta tarefa depende de r. É importante desta-

car que, neste método, não será importante o número de pontos envolvidos por cada um 

dos quadrados. Cada quadrado que envolva um ou mais pontos será contado apenas 

uma vez. 

Quando este procedimento é aplicado em uma linha reta, esperamos um compor-

tamento N(r) ∝ 1/r, pois, com a diminuição do comprimento r, são necessários mais qua-

drados para que o processo seja terminado. Para objetos bidimensionais, a relação passa 

a ser N(r) ∝ 1/r2. Para formas mais complexas, esta relação pode não ser de fácil acesso. 

Devido aos resultados anteriores, suspeita-se que ela tome a forma de uma relação do 

tipo ( ) 






=
dr

k
rN , uma lei de potência, com k sendo uma constante de proporcionalidade. 

Desenvolvendo esta relação com a ajuda de logaritmos, chega-se à seguinte forma 

 

(5) 

 

Para calcular o valor de d 
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Esta aproximação deve se tornar melhor com a diminuição de r, ou seja 

 

(7) 

Quando 0
log

log
0 →⇒→

r

k
r . Assim,  

 

(8) 

 

Este limite D é chamado de dimensão por contagem de caixas da forma analisa-

da. Em alguns casos, observa-se uma convergência lenta para este limite; uma aborda-

gem alternativa pode ser utilizada.  

Este procedimento é baseado na construção do gráfico de Richardson-

Mandelbrot, onde valores de uma determinada medida característica da borda da forma 

analisada são relacionados, através de um gráfico, com o elemento de medida respectivo 

a cada valor desta medida obtido em um gráfico log-log. Verifica-se que a relação (5) é a 

equação de uma reta com coeficiente angular d. Ao ilustrar-se N(r) versus r em um gráfico 

de Richardson-Mandelbrot, os pontos devem localizar-se com boa aproximação sobre 

uma reta com a inclinação determinada por D [31]. 

 

II.3.2. DETERMINAÇÃO DA DIMENSÃO FRACTAL ATRAVÉS DO MÉTODO DE DILAÇÃO  

 

Neste processo de determinação da dimensão fractal, centra-se em cada ponto 

de uma determinada curva da qual deseja-se obter uma medida métrica um círculo de 

raio r, de modo que, ao final do processo, será produzida a figura característica de Min-
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kowski10. Avalia-se em seguida a área F(r) da figura de Minkowski e divide-se este valor 

por 2r. O procedimento deve ser repetido com a diminuição do valor de r, até que este 

valor tenda a zero.  

Para uma curva euclidiana, este resultado fornecerá o valor do comprimento da 

curva. Porém, no caso de uma curva fractal, o comprimento irá mostrar uma tendência de 

crescimento com a diminuição do valor de r. O resultado da divisão de F(r) por 2r era pro-

porcional a MDr −1 , onde DM será a dimensão da medida avaliada pelo método de dilação.  

 

(9) 

 

O algoritmo mais comum para a determinação de DM foi desenvolvido por Flook 

[33] para a análise de imagens digitalizadas de partículas minerais. O ponto de partida do 

método era uma imagem binária da borda da partícula. Seu método substituía cada ponto 

da borda da imagem por um círculo cujo diâmetro variava de acordo com um intervalo 

determinado. Este procedimento filtrava estruturas menores que o valor do diâmetro do 

círculo utilizado no algoritmo. O valor do comprimento da borda era determinado pela divi-

são da área da figura resultante pelo diâmetro do círculo. Podemos ver na Figura II.11. 

uma imagem artificialmente gerada antes e depois do processo de dilação. 

A dimensão fractal é determinada pelo coeficiente angular do gráfico log-log do 

comprimento dado por F(r)/2r pelo diâmetro 2r. 

O método de dilação é utilizado comumente para a análise de imagens de frac-

tais auto-similares e imagens cuja complexidade não varia com a mudança da escala de 

análise. 

                                                 
10 do inglês Minkowski Sausage. 
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II.3.3. LACUNARIDADE  

 

Como afirmado anteriormente, as características e propriedades de uma estrutu-

ra fractal não são completamente determinadas através de sua dimensão fractal. Na ver-

dade, estruturas que possuam a mesma dimensão fractal D podem ter aparências bastan-

te diferentes, variando em textura, entre outras características. Na figura II.12., pode-se 

apreciar ver dois tipos diferentes de célula com mesmo valor da dimensão fractal, D=1.66, 

mas com texturas dramaticamente diferentes [34]. 

A   B  

 

 

Podemos definir a lacunaridade como um descritor da textura de uma estrutura, 

seja ela fractal ou não. Ela está relacionada com a distribuição dos furos ou espaços vazi-

Figura II.11.: Processo de Dilação. Em (A), observa-se a estrutura original. Em (B), está 
representada a figura após a passagem pelo processo de Dilação. 

Figura II.12.: Dois tipos de células morfologicamente distintas.A célula “A” é uma célula cerebe-
lar de Purkinje in-vivo e a célula “B” é uma célula da glia cultivada. Apesar de ambas possuírem 
dimensões fractais idênticas (D=1,66), suas lacunaridades são distintas (LA = 0,19 e LB = 0,24). 
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os na estrutura e o seu desvio com relação a da invariância translacional e rotacional. De 

maneira sucinta, pode-se afirmar que um fractal que possua grandes buracos em sua 

estrutura possui um alto grau de lacunaridade e, por outro lado, se ele possui pouca vari-

ação translacional, ele possui um baixo grau de lacunaridade. Assim, através da medida 

da lacunaridade de uma estrutura, obtém-se uma medida de sua heterogeneidade e o 

grau da sua variância estrutural. [35] 

Para obter uma medida da lacunaridade, utilizam-se métodos relacionados com a 

distribuição de massa. Um procedimento comum é estimar a média e a variância da me-

dida de massa contida em um elemento estrutural, como por exemplo, uma caixa. Em 

estruturas fractais, essa medida será afetada de maneira decisiva pela escala da medi-

ção, de modo que, para obter-se um único valor para a lacunaridade de uma estrutura, é 

necessário normalizar os cálculos de variância. Para objetos auto-similares, o coeficiente 

de variação deve ser constante com a mudança de escala, uma vez que a forma do obje-

to em uma escala maior de análise é apenas uma versão aumentada da estrutura inicial.  

A lacunaridade pode também ser obtida através das flutuações das funções de 

distribuição de massa, que podem ser obtidas por diversos algoritmos. A título de exem-

plo, será descrito a seguir o mais simples e popular de todos eles: o algoritmo de caixas 

deslizantes11 [36]. Neste método, a imagem sob análise é colocada sob uma rede com 

quadrados de lado igual a 2a, onde a é menor que o raio da partícula, dado por ε. A rede 

é uma decorrência natural da discretização necessária para a digitalização de imagens. 

Considera-se em seguida a existência de uma “caixa” de lado r, que “desliza” ao longo da 

rede em todas as direções, com o seu centro passando pelos pontos definidos pela rede. 

Esta “caixa” pode ser definida como uma figura geométrica qualquer de raio r. Estas con-

siderações podem ser apreciadas na Figura II.13.  

                                                 
11 do inglês gliding-box algorithm. 
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Procede-se em seguida com a definição da distribuição de massa presente nas 

“caixas”. O processo anterior determina um número n(M,r) de “caixas” de raio r e massa 

M. A divisão deste número pelo número total de caixas, que varia de acordo com (L/a)E 

(onde E é a dimensão euclidiana e L é o tamanho linear característico da estrutura anali-

sada), desde que Lr <<≤ε , resulta em uma função de probabilidade Q(M,r). Para estru-

turas translacionalmente e rotacionalmente invariantes, esta probabilidade será indepen-

dente de sua posição e a função Q(M,r) será uma função de Dirac. Para estruturas auto-

similares, esta função será dependente do raio r e do tamanho L. É preciso destacar que, 

para que Q(M,r) possua um comportamento verdadeiramente estatístico, é necessário 

que 1<<L
r , i.e., deve-se trabalhar com uma estrutura suficientemente grande. Caso 

contrário, é necessário a utilização de funções de corte para corrigir o efeito do tamanho 

finito da estrutura.  

 O momento estatístico da distribuição é dado por 

 

(10) 

 

Em geral, seria necessário conhecer todos os momentos para obter uma caracte-

rização fiel da estrutura. Porém, no contexto do presente trabalho, a atenção volta-se para 

o segundo momento desta distribuição. Define-se, portanto, a lacunaridade de uma estru-

( )( ) ( ) .,∑=
M

qq
Q rMQMrZ

Figura II.13.: Ilustração do algoritmo de caixas deslizantes.  
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tura na escala na escala r de análise como sendo a razão entre o desvio quadrático da 

distribuição pelo quadrado de sua média 

 

(11) 

 

A partir desta definição, o sentido físico da lacunaridade pode ser interpretado 

como a largura da função de distribuição de massa Q(M,r). Para estruturas translacional-

mente e rotacionalmente invariantes, ( )( ) ( )( )[ ]212 rZrZ QQ = , de modo que a lacunaridade é 

independente de r e igual a 1. Para outras estruturas, onde há variação translacional e/ou 

rotacional, a lacunaridade é maior que 1. Formas onde existem um grande número de 

vazios de tamanhos variados devem possuir lacunaridades bem superiores a 1, enquanto 

formas com apenas um buraco devem possuir lacunaridades próximas de 1.  

 

II.3.4. DIFRAÇÃO CAUSADA POR OBSTÁCULOS FRACTAIS – “S PECKLES” 

 

Na maioria dos problemas relacionados à estrutura da matéria, é assumida uma 

situação de caos total (gases ideais e teoria do movimento browniano) ou uma tênue or-

ganização (teoria dos sólidos cristalinos) como um pré-requisito para a solução de pro-

blemas associados à Física Estatística. Entretanto, através da teoria dos fractais, pode-se 

construir modelos para descrever a organização microscópica natural da matéria, através 

do estabelecimento de algumas regras simples, o que torna a modelagem de tais estrutu-

ras uma tarefa computacional de dificuldade reduzida.  

 O espalhamento da luz é um dos métodos de observação mais importantes para 

se determinar aspectos estruturais da matéria. Com a crescente utilização da geometria 

fractal como um meio de descrever a estrutura da matéria, é importante verificar a relação 
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existente entre o espalhamento da luz e uma estrutura fractal, fazendo a ligação entre 

propriedades observáveis e os fenômenos aleatórios de organização da matéria.  

A iluminação de um meio de composição estatisticamente aleatória por ondas 

luminosas coerentes, e o conseqüente espalhamento destas ondas na região de difração 

foram primeiramente analisados por M.V. Berry, que definiu o termo difractal para deno-

minar as ondas resultantes de uma interação com um meio fractal [37]. O objeto sob o 

qual incidem as ondas possui, neste caso, estruturas em todas as escalas de análise (u-

ma característica fundamental dos fractais), inclusive nas escalas próximas ao compri-

mento de onda da luz incidente, situação distinta a que ocorre com padrões de difração 

comuns, estudados pela Óptica Geométrica. O resultado deste tipo de espalhamento é 

uma distribuição aleatória de regiões iluminadas, chamadas de speckle grains, resultado 

da interferência construtiva das ondas. Desde então, diversos pesquisadores têm procu-

rado estudar as propriedades dos difractais produzidos por diversos tipos de interfaces, 

como máscaras, partículas agregadas e guias de ondas com características fractais [38]. 

Uma grande parte dos processos de espalhamento de ondas podem ser descri-

tos através de transformadas de Fourier, que relacionam a amplitude do espalhamento 

com alguma propriedade local de densidade ou potencial. Geralmente, a transformada de 

Fourier utilizada é uma aproximação, mas, devido à sua simplicidade e generalidade, em-

prega-se amplamente este tipo de transformada para resolver problemas de espalhamen-

to. Entretanto, a utilização da transformada de Fourier está condicionada à não conside-

ração do cálculo do efeito de múltiplos espalhamentos e ressonâncias, o que geralmente 

é aplicável em casos em que a energia incidente é alta. A correlação entre os “speckles” 

produzidos é dada por uma função obtida através aplicação da transformada de Fourier 

sobre a distribuição da iluminação sob um alvo após o espalhamento. Em geral, o tama-

nho médio dos “speckles” irá definir a extensão da correlação espacial dos campos espa-
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lhados. Além disso, dois pontos não-pertencentes ao mesmo “speckle” são considerados 

como tendo praticamente nenhuma correlação. 

Em algumas situações, porém, estas duas colocações não se aplicam. Uma situ-

ação onde se observam correlações de longa distância é o espalhamento simples produ-

zido por um meio bi-dimensional como uma superfície rugosa [39]. Este tipo de espalha-

mento fornece a base para o entendimento de diversas propriedades dos difractais, além 

de fornecer uma maneira de avaliar a fractalidade de um determinado objeto.  

Considerando o objeto fractal sob o qual as ondas luminosas irão incidir como um 

mass fractal, i.e., um fractal cuja distribuição de massa espacial contida em uma esfera de 

raio R obedece a seguinte distribuição 

 

(12) 

 

A distribuição média da intensidade da luz espalhada obedece, portanto, a uma 

relação do tipo: 

 

(13) 

 

onde D é a dimensão fractal do objeto usado como elemento difrator e q é a coordenada 

radial do plano. Além desta intensidade média, este campo não possui características 

fractais, obedecendo a uma estatística gaussiana. Entretanto, com a utilização de um e-

lemento difusor (como uma placa de vidro), a ser iluminado pelo padrão difractal produzi-

do inicialmente, o padrão resultante pode ser considerado como um “speckle” duplamente 

espalhado (speckled speckle). Este padrão deve possuir sua própria característica fractal 

[42]. Como a distribuição de intensidade obedece a uma lei de potência, a função de cor-

relação dos “speckles” duplamente espalhados na região de difração de Fraunhoffer tam-

,DqI −∝  

( ) .DRRM ∝  
D−∝
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bém deve possuir um comportamento de uma lei de potências. Como já vimos anterior-

mente, a correlação através de uma lei de potências é uma característica encontrada na 

maioria dos fractais, o que indica que este padrão deve possuir características fractais 

também.  

A correlação das intensidades I(r1) e I(r2) de dois pontos r1 e r2 na região do 

“speckle” é dada pela função: 

 

(14) 

 

ou seja, a correlação é dada pela média da amostragem. Se a amplitude da intensidade 

for uma variável aleatória gaussiana circular e complexa, com média zero [40], represen-

ta-se a função de correlação da seguinte forma 

 

(15) 

onde o termo ( )21,rrAµ  é denominado fator de coerência complexa, que é a transformada 

de Fourier da distribuição de intensidade logo após ao objeto.  

K. Uno et al. mostraram em seu trabalho [40] os padrões de speckle produzidos 

pela incidência de luz coerente sobre uma placa de vidro seguida de uma máscara, atra-

vés do simples setup mostrado na Figura II.14.  

 

( ) ( ) ( ) ,, 212112 rIrIrrR =

( ) ( )[ ] ,,1,
2

21

2

2112 rrIrrR Aµ+=

Figura II.14.: Setup experimental utilizado para a obtenção de padrões de speckles utili-
zado por K.Uno et al.. 
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Através deste setup, K. Uno mostrou que, ao usar como máscara uma abertura 

anular fina, produz-se speckles que aparentam possuir uma estrutura, que não se mostra 

identificável quando se utilizam máscaras circulares ou anulares mais largas. Um dos pa-

drões produzidos por K. Uno encontra-se retratado na Figura II.15. 

 

 

Este resultado é bastante importante no que se refere à avaliação de estruturas 

fractais. Em seu trabalho, K. Uno comparou os padrões de speckle produzidos por másca-

ras compostas de curvas de Koch randomizadas (fractais estatisticamente auto-similares, 

produzidos pela introdução de um elemento randômico na geração da curva de Koch tra-

dicional) com os padrões produzidos por seus anéis finos. 

Podemos notar, através da comparação entre as figura II.15. e II.16.B, que o pa-

drão produzido utilizando a máscara da figura II.16.A apresenta um grau de correlação 

visível, como acontece com os anéis finos. Atribui-se este fenômeno ao fato que a curva 

de Koch randomizada possui uma aparência anular, apesar de não se apresentar circu-

larmente. A curva de Koch randomizada pode ser considerada como composta da cone-

xão de vários arcos de diferentes escalas. Através deste resultado, podemos relacionar a 

forma da máscara utilizada com o padrão de speckle formado, através das funções de 

correlação resultantes da iluminação da máscara. 

Figura II.15.: Padrão de speckles produzidos por uma abertura anular fina. 



 

38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 
B 

Figura II.16.: Uma máscara produzida através da randomização de uma curva de 
Koch (A) e o padrão de speckles resultante (B).  
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III. IMAGENS DIGITAIS 

 

I. INTRODUÇÃO  

 

A luz visível é comumente representada como um espectro contínuo de ondas 

que se localiza na região entre 400-700 nm do espectro eletromagnético. Outros espec-

tros existentes, invisíveis ao olho humano, compreendem as microondas, ondas de rádio, 

TV, infravermelho, ultravioleta, e as radiações X, gama e cósmicas. A imagem digital refe-

re-se à representação de imagens em uma forma discreta, em oposição à representação 

contínua dos comprimentos de onda [41].  

A capacidade de discriminação de tons de cores ou de graus de brilho do olho 

humano é limitada, de modo que diversos detalhes presentes em uma imagem são im-

perceptíveis ao olho humano. Uma vez que patologistas usam sua visão extensivamente 

para efetuar diagnósticos sobre radiografias e microscópios, podemos afirmar que o pro-

cesso desenvolvido por estes profissionais é basicamente qualitativo e comparativo [41].  

Sendo assim, a elaboração de um método que permita um aprimoramento desta 

capacidade de observação possibilita uma melhoria da qualidade de diagnóstico, reduzin-

do o número de falsos-positivos e falsos-negativos decorrentes da prática. 

Para representar e manipular imagens no computador é preciso definir modelos 

matemáticos adequados a estes objetivos.  

  

III.2. DEFINIÇÃO DE IMAGENS DIGITAIS 

 

Quando observamos uma fotografia ou uma cena real, recebemos um impulso 

luminoso associado a uma informação sobre a cor de cada um dos pontos componentes 

da fotografia ou da cena, proveniente de cada um destes pontos. Pode-se descrever, por-
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tanto, uma imagem como sendo uma função matemática definida em uma superfície bi-

dimensional, com valores advindos de um espaço de cor [42].  

Uma cena real é considerada uma imagem contínua, que é descrita como uma 

aplicação 

(16) 

, onde f é chamada de função imagem e C é um espaço de cor. É importante 

ressaltar que, quando o termo “contínua” é usado no sentido de não-discreta, e não com o 

significado topológico usual, onde f é uma aplicação contínua [41]. 

 Na definição acima, U é definido como o suporte da imagem, e o conjunto de va-

lores de f (o conjunto f(U), que é um subconjunto de C) é chamado de conjunto de cores 

da imagem ou gamute. Os casos mais usados são o espaço de representação de cor tri-

cromático e o espaço de representação monocromático.  

A representação mais comum de uma imagem espacial nas aplicações de com-

putação gráfica e processamento de imagens consiste em tomar um subconjunto discreto 

U’ ⊂ U do domínio da imagem, um espaço de cor C associado a um dispositivo gráfico e a 

imagem é representada pela amostragem da função imagem f no conjunto U’. Nesse ca-

so, a imagem f(x,y) será espacialmente contínua ou discreta se as coordenadas (x,y) de 

cada ponto variam no conjunto U ou no conjunto U’ respectivamente. Cada ponto (xi, yi) 

do subconjunto discreto U’ é chamado de elemento da imagem ou pixel (do inglês picture 

element) [42].  

O caso mais utilizado de discretização espacial de uma imagem consiste em to-

mar o domínio como sendo um retângulo 

 

(17) 

 

CUf →ℜ⊂ 2:

[ ] [ ] ( ){ }21
2

21 00;,,0,0 NyeNxyxNNU ≤≤≤≤ℜ∈=×=
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e discretizar este retângulo usando os pontos de um reticulado bidimensional da 

forma  

(18) 

 

Cada pixel de ( )
21

, nn yx  da imagem pode ser representado por coordenadas intei-

ras ( )21,nn . Podemos ver a representação de uma imagem digital nesta forma na Figura 

III.1. Portanto, a imagem pode ser representada de forma conveniente no formato matrici-

al. Nesta representação, ela está associada a uma matriz A de ordem N1 × N2. Cada ele-

mento da matriz representa o valor da função imagem no ponto de coordenadas ( )
21

, nn yx  

do reticulado, sendo pois um vetor do espaço de cor, representando a cor do pixel nas 

coordenadas ( )21, nn . [42] 

 

 

 

III.3. CORES 

 

Como foi mencionado anteriormente, o gamute de uma imagem digital é o con-

junto das cores do espaço de cor quantizado da imagem.   

( ){ }ℜ∈∆∆Ζ∈∆⋅=∆⋅=∈=∆ yxnnynyxnxUyx nn ,,,;,; 212121

Figura III.1: Representação pictórica de uma imagem digital.  
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Podemos ter três tipos de imagem quanto às cores: imagens monocromáticas, 

também conhecidas como imagens em formato traço, que usam 1 bit de informação por 

pixel para criar as partes brancas e pretas da imagem. Cada pixel ou é branco ou preto; 

imagens em escala de cinza, que usam 8 bits de informação por pixel para criar tons de 

cinza. Cada pixel pode ser um dos 256 tons de cinza ou, mais precisamente, 254 tons de 

cinza além do branco e do preto [43]. A escala de cinza equivale no computador à fotogra-

fia em preto e branco; e imagens coloridas, que podem usar dois tipos de representação: 

imagens de paleta ou 256 cores usam 8 bits de informação por pixel para criar cores. Ca-

da pixel pode ser uma das 256 cores; e imagens “True Color”, que usam 24 bits de infor-

mação por pixel para criar cores [43]. Seus pixels são representados com três valores por 

ponto da imagem, estes valores correspondendo às intensidades de vermelho, verde e 

azul, as três cores primárias. Chamamos comumente esta seqüência de padrão RGB 

(red-green-blue). Desta forma, cada pixel contém um dos 256 tons possíveis disponíveis 

em cada canal vermelho, verde e azul. Imagens “True Color” são, portanto, representadas 

por três seqüências separadas de números, xR[n1, n2], xG[n1, n2], xB[n1, n2]. Assim, uma 

imagem de 24 bits pode conter até 16,7 milhões de cores [43]. 

 

III.4. ARMAZENAMENTO DE IMAGENS DIGITAIS 

 

Uma imagem digital é limitada pelo número individual de pixels gerados. Quanto 

maior o número de pixels, maior será a resolução da imagem e maior será a memória 

necessária para o armazenamento desta imagem. O aumento do número de pixels é a-

companhado também pela necessidade de sistemas de processamento mais rápidos. Em 

função dos limites de memória e da velocidade de processamento, comumente é preciso 

reduzir o número de pixels de uma imagem.  
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Para realizar o armazenamento das imagens em arquivos digitais, que tem fre-

qüentemente mais de um megabyte que tamanho, pode-se utilizar diversos formatos de 

arquivo, associados a algoritmos de compressão dos dados representativos da imagem. 

Estes algoritmos são divididos em algoritmos do tipo “lossless”, onde não há perda de 

dados relacionados à imagem; e algoritmos do tipo “lossy”, onde existe alguma perda de 

informação relacionada à imagem para que ela seja armazenada em um espaço menor. 

Ambos os tipos de algoritmo colocam a informação contida na imagem em um formato 

diferente para que seja armazenada, transmitida e acessada da maneira mais eficiente 

possível. Entretanto, é importante ressaltar que esta compressão não corresponde à ima-

gem original. Representações comprimidas das imagens precisam ser restauradas a uma 

forma de representação visual através do algoritmo apropriado e, em alguns casos, esta 

representação não é exatamente a mesma que foi originalmente comprimida [43]. Serão 

descritos aqui quatro formatos mais comuns que serão utilizados pelo nosso aplicativo. 

O primeiro deles é o formato BMP ou bitmap. Esse formato foi criado pela Micro-

soft para o seu sistema operacional Windows. O formato BMP tem duas características 

que o distinguem dos outros formatos usados para armazenar imagens. Em primeiro lu-

gar, os valores de intensidade dos pixels da imagem são armazenados sob a forma BGR, 

ao invés do RGB, usado praticamente em todos os formatos. Em segundo lugar, os valo-

res das intensidades dos pixels são armazenados a partir da seqüência da linha inferior 

para cima, ao invés da seqüência da linha superior para baixo, usada em outros formatos. 

O algoritmo que transforma uma imagem em um arquivo de formato BMP é um algoritmo 

“lossless”, de modo que sua qualidade é excelente, porém seu tamanho é 

comparativamente grande em relação a arquivos de formatos diferentes [43].    

O formato JPEG (Joint Photographic Experts Group) é comumente usado para 

exibir fotografias e outras imagens de tons contínuos em documentos em linguagem de 

marcação de hipertexto (HTML) na World Wide Web e outros serviços on-line. O formato 
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JPEG mantém todas as informações de cores em uma imagem RGB, mas faz a compac-

tação do tamanho do arquivo descartando dados seletivamente, caracterizando-se como 

um algoritmo “lossy”. O algoritmo descarta características que não seriam observadas 

facilmente pelo olho humano, resultando em uma imagem de boa qualidade e pequeno 

tamanho, facilitando sua armazenagem e transmissão. Uma imagem JPEG é descompac-

tada automaticamente quando aberta. Um nível de compactação alto resulta em qualida-

de de imagem mais baixa, e, reciprocamente, um nível de compactação mais baixo resul-

ta em maior qualidade de imagem [43].  

O formato TIFF (Tagged Image File Format) permite que a imagem possua mais 

estrutura e informação que os demais formatos, permitindo, por exemplo, a quebra da 

imagem original em fragmentos, localizados no interior do arquivo através de vetores. 

Este formato permite também diferentes tipos de ordenação das informações no arquivo e 

a convivência de diferentes algoritmos de compressão, incluindo a compressão JPEG, de 

forma que podemos usar um algoritmo de compressão JPEG em uma imagem e armaze-

ná-la em um arquivo do tipo TIFF. O arquivo TIFF também permite a inclusão de campos 

informativos (captions) sobre o tamanho da imagem, informações sobre direitos autorais, 

entre outros [43]. 

O formato GIF (Graphics Interchange Format) foi criado para representar ima-

gens gráficas, onde a quantidade de cores é discreta e onde existem muitas áreas com 

tons constantes, e, portanto, não necessitam compressão significativa. Seu algoritmo é do 

tipo “lossless”, de maneira que o formato não é comumente utilizado para o armazena-

mento e transmissão de grandes imagens.  

 

III.5. PROCESSAMENTO DE IMAGENS 
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Processamento de imagens digitais refere-se ao ato de manipular os dados que 

compõem a imagem para extrair informações pertinentes à aplicações como controle de 

qualidade, finalidades médicas ou forenses, entre outras [41]. 

O processamento de imagens digitais envolve procedimentos que são geralmen-

te expressos sob a forma algorítmica. Assim, a maioria das funções de processamento de 

imagens pode ser implementada através de software. 

Dentre as diversas classes de processos de manipulação de imagens conhecidos 

(transformadas, realce, restauração, compressão, etc.), será dada ênfase aos processos 

de segmentação de imagens. 

 

III.5.1.CONECTIVIDADE 

 

Quando são utilizados métodos geométricos e topológicos para produzir, analisar 

e processar uma imagem de domínio discreto, é preciso utilizar conceitos e resultados de 

topologia digital, que trata dos conceitos topológicos associados aos conceitos associados 

a subconjuntos discretos do espaço [44]. O estudo detalhado destes conceitos foge ao 

escopo desta dissertação, de forma que os conceitos necessários para o desenvolvimento 

das idéias desta seção serão apresentados de maneira sucinta e intuitiva. 

  Para analisar as componentes de uma imagem digital, i.e., os pixels, é necessá-

rio conhecer como eles se relacionam entre si. A estrutura do formato matricial apresen-

tado anteriormente determina de forma implícita uma relação de conectividade entre os 

elementos da imagem, i.e., os pixels [45]. Neste contexto, é possível definir uma topologia 

para o domínio da imagem de acordo com dois tipos de vizinhança discreta.  

Um pixel p, com coordenadas (x,y) possui dois vizinhos horizontais e dois vizi-

nhos verticais, cujas coordenadas são dadas por: 
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(17) 

 

Este conjunto de pixels é denominado de N4(p), a vizinhança 4-conectada do pi-

xel p [41]. Cada um destes pixels encontra-se a uma unidade de distância do pixel p. Em 

adição a estes vizinhos, o pixel p possuirá quatro vizinhos diagonais, com coordenadas: 

 

(18) 

 

Este conjunto de pixels é denominado de ND(p). Em conjunto com a vizinhança 4-

conectada, estes pixels formam a vizinhança 8-conectada N8(p) do pixel p [41]. 

É importante destacar que os pixels que se localizarem nas bordas da imagem 

não possuirão alguns vizinhos, dependendo de sua posição (x,y). 

Este conceito de conectividade pode ser estendido para vizinhanças de maior di-

âmetro. Observa-se que as vizinhanças definidas acima são definidas por métricas do 

plano. A vizinhança 8-conectada é definida pela norma ( ) { }yxyx ,max, = , chamada de 

norma do máximo. A vizinhança 4-conectada é definida pela norma ( ) yxyx +=, , cha-

mada de norma da soma. Apesar de que, no espaço euclidiano, toda as normas definirem 

uma topologia equivalente, isto não deve ocorrer quando se considera uma topologia in-

duzida no reticulado discreto de uma imagem digital [44].  

O conceito de conectividade está baseado em critérios de adjacência e do rela-

cionamento entre seus valores, i.e., seus tons. Considera-se que dois pixels estão rela-

cionados caso seus valores correspondentes aos seus tons pertençam a um mesmo con-

junto de valores V, definido de acordo com um determinado critério. Em uma imagem em 

escala de cinza, este valor pode variar conforme o definido. Para uma imagem binária, 

existem apenas duas opções. Afirma-se, portanto, que um pixel p está conectado com um 

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

(x+1,y), (x-1,y), (x,y+1), (x,y-1) 
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pixel q se ambos possuem um tom pertencente ao conjunto de valores V, previamente 

definido, e são vizinhos ou, caso ambos possuam um tom pertencente à V e possuam 

vizinhos em comum [41]. Neste caso, para definir conectividade, é preciso definir o critério 

de vizinhança utilizado. 

Se os pixels p e q de uma imagem forem pixels pertencentes a um subconjunto 

de pixels S, então, p está conectado a q em S se existir um caminho que liga p a q consis-

tindo inteiramente de pixels pertencentes a S. Para qualquer pixel p pertencente a S, é 

definido como componente conexo de S todo pixel pertencente a S que se encontra co-

nectado a p. Pode-se ver um exemplo de uma imagem binária com dois conjuntos de 

componentes conexos, usando-se o critério de adjacência de vizinhança 4-conectada, na 

Figura III.2.. Para um caso de critério de vizinhança 8-conectada, os dois conjuntos se 

agrupariam em um só.  

 

 

 

A habilidade de se atribuir rótulos diferentes a diversos componentes conexos em 

uma determinada imagem é de vital importância para a análise de imagens. Mais adiante 

será apresentada uma rotina para realizar este procedimento. 

 

III.5.2. SEGMENTAÇÃO DE IMAGENS 

 

Figura III.2.: Imagem binária com dois conjuntos de componentes conexos, utilizando o 
critério de vizinhança 4-conectada. 
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Segmentar uma imagem significa basicamente, decompô-la em seus constituin-

tes para localizar os elementos de interesse para fins de análise. Esse processo, bem 

como o seu nível de aprofundamento, depende da imagem inicial, da qual pretende-se 

extrair as informações, e, obviamente, do tipo de informação que se deseja extrair. Quan-

to menor o elemento que desejamos analisar na imagem inicial, mais preciso deve ser o 

algoritmo de segmentação [41].   

Em geral, uma segmentação autônoma (realizada apenas pelo algoritmo, sem a 

interferência de um operador ou algo similar) de sucesso é uma tarefa árdua de se obter. 

A participação efetiva de um operador em uma segmentação quase sempre produz um 

resultado satisfatório.  

Algoritmos de segmentação de imagens são geralmente baseados em dois con-

ceitos: descontinuidade e similaridade. No primeiro caso, procura-se separar partes da 

imagem baseados em mudanças bruscas nos valores de intensidade dos pixels. As prin-

cipais áreas de interesse neste caso são a detecção de pontos, linhas e bordas. No se-

gundo caso, procuram-se similaridades entre intensidades de pixels de uma determinada 

área para estabelecer limiaridades e analisar crescimento, divisão e fusão de regiões. 

 

III.5.2.1. HISTOGRAMA DE INTENSIDADES 

 

Um modelo matemático que pode ser utilizado para caracterizar uma imagem f é 

considera-la como uma variável aleatória, definida no reticulado da representação. Isto 

significa que é possível obter uma distribuição de probabilidade associada à ocorrência 

dos diversos tons de cada um dos pixels. De maneira geral, essa distribuição não é co-

nhecida, pois espera-se que os parâmetros desta distribuição variem ao longo da ima-

gem. No caso de uma distribuição independente da posição dos pixels na imagem, pode-
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se obter uma aproximação desta distribuição através da construção de um histograma de 

freqüência [44]. 

No contexto de processamento de imagens, o histograma de uma imagem refere-

se normalmente a um histograma dos valores das intensidades dos pixels. A definição do 

histograma de uma imagem digital com intensidades compreendidas no intervalo [0, L-1] é 

uma função discreta de probabilidade 
( )
n

rn
rP kk

k =)( , onde rk é o k-ésimo nível de 

intensidade, nk(rk) é o número de pixels com o nível de cinza rk, n é o número total de 

pixels da imagem e k = 0, 1, 2, ..., L-1 [41]. 

De maneira simplificada, P(rk) fornece uma estimativa da probabilidade de ocor-

rência de um pixel com um nível de intensidade k. Geralmente, o histograma é represen-

tado como um gráfico mostrando o número de pixels de uma imagem com um determina-

do nível de intensidade k. Para uma imagem em escala de cinza, existem 256 níveis dife-

rentes de intensidade, de modo que o histograma mostra a distribuição dos pixels ao lon-

go deste intervalo. Histogramas de imagens coloridas podem ser representados de duas 

maneiras: histogramas individuais de cada um dos canais RGB; ou um único histograma 

3-D, com 3 eixos representado os canais RGB e o brilho de cada ponto representando a 

contagem dos pixels. A apresentação do gráfico depende da forma da implementação.   

Histogramas de intensidade tem diversas utilidades. Uma das mais comuns é a 

utilização do histograma para tomar uma decisão quanto à determinação de um valor para 

a limiarização de uma imagem [41], processo descrito a seguir.   

O histograma pode ser alterado durante o uso de operações de melhoria de ima-

gem. Duas operações intimamente ligadas ao histograma são o alargamento do contraste 

e a equalização do histograma. Estas duas operações serão discutidas neste texto so-

mente em seus aspectos gerais. Estas operações são baseadas na premissa de que uma 

imagem deve usar todo o intervalo de intensidade para poder exibir contraste máximo. O 
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alargamento de contraste implica na redistribuição dos tons presentes na imagem sobre o 

intervalo total possível. O resultado é uma imagem de contraste melhorado. Esta opera-

ção difere da equalização do histograma, operação mais sofisticada, pelo fato de utilizar 

apenas uma função linear para fazer a transposição do valor do pixel da imagem de en-

trada para a imagem de saída. Desta forma, a melhoria da imagem pode ser menos efici-

ente que o desejado [41]. 

Existem, entretanto, situações em que o intervalo de intensidades é totalmente u-

tilizado, porém a grande maioria dos pixels mantém-se concentrada em uma pequena 

parte do intervalo total. A proposta da equalização do histograma é distribuir igualmente 

os pixels ao longo do intervalo de intensidades, de modo que a imagem, após o tratamen-

to do operador possua um histograma achatado, i.e. uma distribuição mais uniforme de 

intensidades. Devido ao caráter discreto dos valores das intensidades, o histograma resul-

tante da ação do operador não é inteiramente plano, mas os valores estarão mais distribu-

ídos ao longo do intervalo, resultando em uma imagem de contraste melhorado. Ao con-

trário do alargamento de contraste, esta técnica pode utilizar funções de transferência 

não-lineares e não-monotônicas para mapear o valor dos pixels nas imagens de entrada e 

saída [41]. Essa técnica é utilizada em processos de comparação de imagens e na corre-

ção de efeitos não-lineares introduzidos por sistemas de exibição de imagens, por exem-

plo.   

É importante destacar que estes dois processos descritos acima são globais, no 

sentido que a transformação da imagem é realizada através de um operador que trabalha 

com base na distribuição dos níveis de intensidade de toda a imagem. Embora essa a-

bordagem seja apropriada para o realce da imagem como um todo, é necessário, em al-

gumas situações, enfatizar detalhes que se encontram concentrados em pequenas áreas. 

Desta forma, o uso destas abordagens globais pode não garantir o resultado desejado. A 
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solução, portanto, encontra-se em utilizar funções de transformação baseadas em propri-

edades encontradas na vizinhança de cada pixel da imagem [44].  

 

III.5.2.2. L IMIARIZAÇÃO  

 

Para uma imagem f(x, y) em tons de cinza, considera-se que os pixels compo-

nentes da imagem e os pixels pertencentes ao fundo da imagem tenham seus níveis de 

cinza agrupados em dois conjuntos dominantes.  Neste caso, uma maneira rápida de se-

paramos o objeto do fundo é determinar um tom de cinza que sirva como um limiar L que 

defina o que pertence ao objeto e o que pertence ao fundo [41]. 

Neste caso, analisa-se a imagem “pixel-a-pixel”. Caso o pixel da posição (x, y) 

possua um tom de cinza f(x, y) > L, ele é denominado como um ponto pertencente ao ob-

jeto. Caso contrário, ele é considerado um ponto pertencente ao fundo da imagem. Após 

este reconhecimento, é comum substituir o valor f(x, y) por um valor correspondente a sua 

denominação como pertencente ao objeto ou ao fundo. 

É importante destacar que este processo de limiarização pode ser facilmente rea-

lizado para imagens coloridas. Um meio de se realizar este processo é definir diferentes 

limiares para cada um dos canais RGB. Outro processo comum é separar o fundo da i-

magem sem modificar as intensidades originais do objeto, para que não haja perda de 

informação. 

Em casos em que a imagem contenha apenas um objeto, esta imagem possui 

apenas dois grupos de pixels. Este processo é conhecido como limiarização simples. A 

imagem resultante de uma limiarização simples é uma imagem binária. Caso haja um 

número maior de grupos dominantes, é necessário estabelecer mais limiares L, em uma 

operação denominada como limiarização multiníveis. Este processo é menos confiável 

que uma limiarização simples, pois, à medida que aumentam os grupos de interesse, au-
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mentam as dificuldades para estabelecer os múltiplos limiares e critérios para um isola-

mento efetivo. Problemas desta natureza são tratados tipicamente com um limiar único, 

mas de valor variável, sendo chamados de processos com limiarização adaptável.  

Quando o limiar L for definido apenas em função do valor de f(x, y), este limiar é 

denominado de limiar global. Quando L depender não somente de f(x, y), mas também de 

alguma propriedade local p(x, y) deste ponto, como por exemplo, o tom de cinza médio de 

sua vizinhança, este limiar é denominado de limiar dinâmico. 

Podem ser observados na Figura III.3. exemplos de histogramas de intensidade 

de imagens com diferentes características. 

 

 

 

 

No caso (A), são verificados dois grupos distintos, de forma que o processo mais 

indicado seria a limiarização simples. No caso (B), existem três picos, indicando a presen-

ça de mais de um elemento na imagem. O processo mais indicado seria a utilização de 

uma limiarização multiníveis, com a utilização de dois limiares. No caso da figura (C), veri-

fica-se que os dois picos da distribuição não estão claramente separados, de modo que a 

limiarização simples não produzirá resultados satisfatórios, requerendo um algoritmo mais 

extenso para produzir uma segmentação correta.  

 

 

Figura III.3.: Exemplos de histogramas de intensidade. 
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III.5.2.3. ROTULAÇÃO DOS COMPONENTES CONEXOS 

 

Conforme visto anteriormente, é importante saber como analisar uma imagem a-

través da relação de um pixel com seus vizinhos. Uma das ferramentas mais usadas em 

segmentação de imagens é processo de determinar os componentes conexos de uma 

imagem e separá-los em grupos. Este processo é denominado como rotulação de com-

ponentes conexos [41].  

Para entender a realização deste processo, considera-se uma varredura “pixel-a-

pixel”, da esquerda para a direita e de cima para baixo de uma imagem binária. A varredu-

ra segue seu curso até que seja encontrado um pixel p de valor 1 (ou zero, dependendo 

do interesse). Seus vizinhos previamente verificados são examinados (a seqüência de 

varredura assegura que as posições verificadas sejam sempre as mesmas). Existem três 

possíveis resultados decorrentes deste exame, e três procedimentos para cada uma des-

tas situações: 

i) Caso nenhum dos vizinhos de p verificados tenha valor 1, o pixel p recebe um 

novo rótulo. 

ii) Caso apenas um dos vizinhos de p verificados possua um valor 1, o pixel p re-

cebe o rótulo daquele pixel.  

iii) Caso mais de um vizinho de p possua um valor 1, o rótulo de um destes pixels 

é designado para p e a equivalência entre rótulos é registrada (i.e., existe uma 

conexão entre aqueles pixels através da ligação com p). 

Ao final da varredura, todos os pixels de valor 1 estarão rotulados. Porém, alguns 

destes rótulos serão equivalentes. Estes rótulos devem ser agrupados em classes, de 

modo seja possível atribuir às classes seus próprios rótulos. A imagem é varrida nova-

mente, com os rótulos equivalentes sendo trocados pelo rótulo de sua classe.  
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III.6.2.4 DETECÇÃO DE BORDAS 

 

Pode-se definir uma borda de uma imagem digital como sendo o limite entre duas 

regiões com propriedades de níveis de cinza relativamente diferentes. No desenvolvimen-

to a seguir, supõe-se que as regiões mencionadas sejam relativamente homogêneas, de 

modo que a continuidade pode ser determinada apenas através da variação dos tons de 

cinza.  

A maioria dos algoritmos de detecção de bordas é baseada na computação de 

um operador local10 diferencial. A idéia por trás deste conceito pode ser avaliada através 

da figuras III.4. Destacam-se duas regiões em ambas as figuras: uma faixa clara sobre-

posta a um fundo escuro na primeira figura e uma faixa escura sobreposta a um fundo 

claro na segunda figura. O perfil da variação dos níveis de cinza de uma linha horizontal 

das imagens é representado da seguinte forma: no lugar de uma mudança abrupta, a 

borda é apresentada como uma mudança suave de um nível de cinza mais escuro para 

um mais claro e, mais adiante, de um nível de cinza mais claro para um mais escuro na 

primeira figura e o comportamento inverso na segunda. Este comportamento é decorrente 

do fato que as bordas em imagens digitais são, em sua maioria, levemente borradas, de-

vido à amostragem. 

Calculando-se o valor da primeira derivada dos perfis, verifica-se que ela é nula 

nas áreas onde o nível de cinza permanece constante, logo a magnitude da primeira deri-

vada pode ser usada para detectar descontinuidades nos níveis de cinza, característicos 

de bordas ou contornos. Já a segunda derivada dos perfis assume valores positivos nas 

áreas de transição associadas às partes escuras da figura, valores negativos nas áreas 

                                                 
10 Em uma operação local, o valor da operação T em um pixel p depende dos valores dos pixels da i8magem em uma 
vizinhança de p. 
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de transição associadas às partes claras, e valores nulos para áreas de tons constantes e 

para a borda propriamente dita. 

Desta forma, utiliza-se a magnitude da primeira derivada para a detecção da pre-

sença de uma borda na figura, e o valor da segunda derivada para determinar se o pixel 

da borda localiza-se do lado escuro ou claro da imagem. É importante ressaltar que, ape-

sar do método ter sido exposto através da análise de linhas horizontais, esta abordagem 

pode ser estendida para bordas de qualquer orientação na imagem [41]. 

 

 

 

O método mais comum para a diferenciação de imagens é o cálculo do gradiente 

da função f(x,y) nas coordenadas (x,y). Este gradiente é definido como o vetor: 

 

(19) 
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Figura III.4. Exemplos de perfis de imagens e suas respectivas derivadas de primeira e 
segunda ordem. 
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A intensidade do vetor gradiente é dada por: 

 

(20) 

 

O cálculo do gradiente de uma imagem é baseado nas derivadas parciais da fun-

ção imagem f(x,y). As derivadas parciais podem ser implementadas de várias formas. Um 

destes métodos executa um processo de filtragem linear a partir da distribuição espacial 

dos níveis de cinza da imagem. Esta filtragem é geralmente obtida através da convolução 

da imagem digitalizada com um kernel ou máscara. O processo de convolução11 calcula 

um novo valor de intensidade, para cada pixel da imagem, tendo como base para o cálcu-

lo os tons de cinza dos pixels da vizinhança. Cada pixel contribui, com uma porcentagem 

do seu valor, para o cálculo do nível de cinza do novo pixel. Um esquema do processo 

pode ser visto na figura III.5. 

 

 

 

A aplicação da máscara h(x,y) na imagem f(x,y) tem como resultado a imagem 

g(x,y), de forma:  
                                                 
11 Convolução é um operador matemático que toma duas funções f e g e produz uma terceira função, que representa a 
medida de sobreposição entre a primeira função e a versão inversa e transposta da segunda função.  
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Figura III.5.: Esquema do processo de convolução para obtenção da filtragem de uma 
imagem usando uma máscara 3×3. 
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Figura III.6.: Operadores de Sobel para as direções x e y (comumente associadas às direções 
horizontal e vertical, respectivamente). 

 

(21) 

 

 

Os valores dos elementos da máscara h(i,j) são fundamentais na determinação 

das formas básicas que podem ser detectados. Existem máscaras apropriadas para a 

detecção de pontos, retas horizontais, verticais ou inclinadas [41], quando o objetivo é 

selecionar estas formas.  

Utiliza-se comumente a definição da equação (20) para a construção de másca-

ras de tamanhos 2×2 (operadores cruzados de gradiente de Roberts) ou 3×3 (operadores 

de Prewitt e operadores de Sobel) [41]. São apresentados na Figura III.6. os operadores 

de Sobel, que possuem a vantagem de fornecer, ao mesmo tempo, os efeitos de diferen-

ciação e suavização, uma vez que a diferenciação aumenta o ruído. 

 

 

 

 

Com base na teoria de análise vetorial, sabe-se que o vetor gradiente irá apontar 

na direção de mudança mais rápida de f na posição (x,y). Assim, a magnitude do vetor 

gradiente, calculado através das máscaras, mostrará a maior taxa de aumento da função 

f(x,y) por unidade de distância na direção do vetor gradiente. Sendo a uma região 3×3 

qualquer de uma imagem, como indicada na figura III.7., 
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Figura III.7.: Região 3×3 de uma imagem digital. 

 

 

com P1, P2,P3,P4, P5, P6, P7, P8 e P9, os valores dos pixels nas posições indicadas, os va-

lores de Gx e Gy para a posição central da região, de acordo com (21), serão dados por:  

 

(22) 

 

Para o cálculo do gradiente em outra posição, desloca-se a posição central das 

máscaras para a posição desejada e a repete-se o procedimento. Em operações 

próximas às bordas da imagem, implementa-se o método usando as vizinhanças parciais 

apropriadas [41].  

  Já o cálculo do laplaciano de uma imagem é feito através de uma derivada de 

segunda ordem.  

 

(23) 

 

Para funções discretas como a função imagem f(x,y), as derivadas parciais de 

segunda ordem podem ser aproximadas usando:  

 

(24) e (25) 
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A forma discreta do laplaciano no domínio discreto será da forma: 

 

(26) 

 

Assim como no caso do gradiente, existem diversas máscaras que podem ser 

implementadas para o cálculo do laplaciano. São apresentadas, na Figura III.9., algumas 

delas, apropriadas para regiões 3×3. 

 

 

 

 

Embora o laplaciano também corresponda a variações de intensidade, ele é ra-

ramente utilizado de maneira exclusiva para a detecção de bordas, devido ao fato de ser 

extremamente sensível a ruídos. Além disso, ele é rotacionalmente invariante12, de modo 

que a determinação da direção da borda torna-se uma tarefa difícil. Entretanto, para ca-

sos onde a transição entre regiões seja muito suave, a obtenção do laplaciano pode pro-

duzir os efeitos desejados, localizando onde a segunda derivada é igual a zero [41]. 

Para utilizar o cálculo do laplaciano como método primário de detecção de bor-

das, é necessário primeiramente suavizar a imagem para reduzir ruídos de alta freqüên-

                                                 
12  Dada uma operação T no espaço de imagens, um filtro F é invariante em relação à T se a operação T comuta com como 

o filtro. Isto significa que obtemos o mesmo resultado aplicando o filtro antes ou depois da operação T. Geometricamente, a 

invariância espacial significa que o comportamento do filtro é o mesmo em todos os pontos do domínio da imagem.  

 

Figura III.8: Exemplos de máscaras para o cálculo do Laplaciano de uma região 3×3. 
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cia. Esse processo pode ser feito com um filtro gaussiano, que também será rotacional-

mente invariante [43]. Além disso, através do controle do desvio-padrão σ associado à 

distribuição, controla-se a freqüência de ruído aceitável (i.e. o detalhamento associado à 

imagem) para a imagem de saída. Como ambos os processos utilizam máscaras para 

serem implementados e, portanto são baseados em propriedades associativas, pode-se 

diminuir o tempo de processamento através da obtenção e aplicação sobre a imagem 

inicial de uma máscara híbrida dos dois processos. Essa máscara é chamada de LoG 

(Laplaciano da Gaussiana) [43].  

Em duas dimensões, uma distribuição gaussiana isotrópica tem a seguinte forma: 

 

(27) 

 

, onde σ é o desvio-padrão da distribuição. Assume-se que a média da mesma é igual a 

zero. Para obter uma suavização gaussiana da imagem, usa-se esta distribuição com o 

objetivo de produzir uma distribuição “espaçada” de pontos. Como a imagem é armaze-

nada como um agrupamento discreto de pixels, é preciso fazer uma aproximação discreta 

desta distribuição para obter o operador de convolução gaussiano.  

Como os valores de uma distribuição gaussiana têm valores não nulos em todos 

os pontos, seria necessária uma máscara infinitamente grande. Porém, afirma-se que 

esta distribuição tem um valor efetivamente nulo para mais de três desvios-padrão além 

da média, de modo que a máscara pode ser truncada neste ponto [43]. Mostramos como 

exemplo uma máscara de convolução gaussiana para um desvio padrão de σ = 1,4 na 

figura III.9.  
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O laplaciano da função gaussiana (27) tem a forma: 

 

(28) 

 

 

 

 

A representação gráfica da resposta de filtro LoG encontra-se na figura III.10.  

 

 

Na figura III.11., exemplifica-se uma máscara discreta para o cálculo de uma La-

placiana de uma Gaussiana de desvio padrão σ = 1,4.  

Figura III.9.: Máscara de convolução gaussiana para um desvio padrão de σ=1,4. 

 

Figura III.10.: Resposta de um filtro LoG contínuo. 
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É importante destacar que, com a diminuição do desvio padrão σ, a máscara tor-

na-se progressivamente mais simples, aproximando-se de uma máscara para o cálculo de 

uma Laplaciana discreta, como a que foi mostrada na Figura III.8.. Portanto, é possível 

utilizar máscaras de Laplacianas simples como o caso limite de uma LoG para gaussianas 

bastantes estreitas. 

Conforme mencionado anteriormente, o valor de σ permite controlar o detalha-

mento associado à imagem de saída. A variação do valor de σ como um parâmetro esca-

lar da imagem de saída permite a produção de mapas multi-escala da bordas de uma 

imagem de entrada, que revelam a forma das bordas da figura em progressivo detalha-

mento com a diminuição deste parâmetro. Valores mais altos de σ revelarão as bordas 

das formas mais substanciais da figura, enquanto os valores menores mostrarão os deta-

lhes finos da imagem, como é observado na figura III.12, retirada da referência [43].  

Os algoritmos de detecção de bordas baseados em filtros LoG são comumente 

chamados de detectores de Marr-Hildreth, uma vez que Marr e Hildreth foram os primei-

ros a delinear esta abordagem, demonstrando que a resposta LoG de um sinal analógico 

Figura III.11: Máscara discreta para o cálculo de uma função LoG com um desvio padrão σ =1,4. 
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possui uma semelhança com a reposta de certos processos neurais do sistema visual 

humano [43]. 

 

 

 

É possível aproximar também a máscara LoG através de uma máscara que re-

presente a diferença entre duas gaussianas de tamanhos diferentes. Este tipo de máscara 

é chamada de filtro DoG (Difference of Gaussians) [41].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.12.: Mapas multi-escala de uma imagem de Einstein, obtidas com filtros LoG com 
diferentes desvios-padrão [43].  
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IV. MODELAGEM COMPUTACIONAL 

 

O objetivo desta tese foi desenvolver um método de diagnóstico, através da deli-

neação e implementação de um algoritmo computacional para a análise de imagens digi-

tais de células, sob a ótica da geometria fractal e a posterior caracterização do indivíduo 

como portador de um tumor cancerígeno, através da diferenciação entre amostras de cé-

lulas com anomalias morfológicas e sadias, realizada pelo algoritmo.  

Este código numérico foi idealizado e escrito na plataforma Delphi, que utiliza 

conceitos de programação orientada a objeto. Uma visão introdutória sobre programação 

orientada a objeto e seus benefícios, bem como uma breve descrição da plataforma Del-

phi podem ser encontradas no apêndice A. 

 

IV.1. DESCRIÇÃO DO MÉTODO E ALGORITMO  

 

O modelo usado para a detecção de células tumorais consiste em obter, através 

de uma biópsia, amostras de células de portadores da patologia e de indivíduos saudá-

veis. São então obtidas imagens digitais de uma quantidade estatisticamente significativa 

das células de ambos os grupos, para um posterior processamento destas imagens, célu-

la a célula, para a extração das dimensões fractais das bordas de cada uma das células. 

Pretende-se, com este algoritmo de determinação de dimensão fractal, obter uma medida 

quantitativa para a complexidade da borda da imagem de uma célula. Uma vez que, para 

o aparecimento da neoplasia, é necessário que aconteçam mutações a nível celular, po-

de-se verificar, estatisticamente, se existe uma diferença morfológica entre uma amostra 

de células de um paciente com uma determinada patologia e uma amostra de células de 

um paciente saudável. Esta diferenciação é feita através da construção de histogramas de 

distribuição da dimensão fractal da borda das células. 
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Pode-se dividir o algoritmo em cinco blocos principais. No primeiro deles, a figura 

a ser analisada é carregada na interface do programa para o início da análise. O arquivo 

da imagem pode estar nos formatos bmp, jpg, tiff, e gif e deve ter um tamanho determina-

do de 256 × 256 pixels, para posterior análise pelo método de box-counting.  

A segunda etapa consiste em tornar a imagem inicial, que pode estar represen-

tada de forma colorida ou em níveis de cinza em uma imagem binária, com o objetivo de 

separar a célula, objeto principal de análise, de outros elementos que podem estar pre-

sentes na imagem. Esta etapa utiliza os conceitos de limiarização, apresentados anteri-

ormente. O valor utilizado como parâmetro da limiarização é escolhido pelo usuário. Foi 

adicionada uma rotina para a construção de um histograma de intensidades, seguindo, 

novamente, os conceitos apresentados no capítulo anterior. A forma do histograma deve-

rá ajudar nesta escolha do limiar, uma vez que o resultado esperado é o de um histogra-

ma com duas regiões bem definidas. Após a realização desta etapa, obtém-se uma ima-

gem bem definida em termos de primeiro e segundo plano.  

Entretanto, a imagem pode apresentar duas características que irão influir nega-

tivamente na obtenção da dimensão fractal, resultantes do processo de limiarização. Uma 

vez que este processo é feito através de um único limiar, aplicado à imagem como um 

todo, podemos ter pontos pertencentes à célula que, ao final do processo de limiarização, 

foram designados pelo algoritmo como tendo a cor característica do segundo plano. Isto 

é, a imagem da célula pode ter pequenas estruturas vazias em seu interior, onde clara-

mente não poderiam existir tais estruturas. Pelo mesmo motivo, devido à presença de 

material extracelular na amostra da biópsia (como por exemplo, proteínas), verifica-se a 

existência de pequenos agregados de pontos de mesma cor designada ao primeiro plano 

da imagem. A correção destes dois tipos de anomalias é realizada na terceira etapa do 

algoritmo. Uma vez que a complexidade da borda da célula é de vital importância para a 
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análise, houve bastante cautela para que o método utilizado para remover estas incorre-

ções não modificasse ou suavizasse a borda da célula.  

Para resolver o problema em questão, utilizou-se a seguinte abordagem, basea-

da nos conceitos de rotulação de componentes conexos. Ao obter a imagem de uma célu-

la para análise, é desejável que ela ocupe de 60 a 80% da área útil desta imagem. Outros 

elementos que possam estar presentes nesta imagem devem ocupar áreas considera-

velmente menores, o que deve mostrar-se verdadeiro após o tratamento realizado na eta-

pa dois. Da mesma forma, os agregados de pixels com valores correspondentes ao se-

gundo plano devem ser de tamanho consideravelmente menor quando comparados ao 

agregado de pixels que compõe o segundo plano da imagem. É possível, portanto, atra-

vés de uma rotina, identificar todos os agregados presentes na imagem, quaisquer que 

sejam seus valores. Em seguida, avalia-se quantitativamente o tamanho destes agrega-

dos, através da contagem simples do número de pixels pertencentes a cada agregado. 

Devido à diferença expressiva entre os tamanhos dos agregados que queremos eliminar 

(aqueles cujo valor corresponde ao segundo plano e que se encontram no interior da célu-

la e aqueles cujo valor corresponde ao primeiro plano e que não estão conectados à célu-

la em si) e os agregados correspondentes à célula e ao segundo plano, é possível definir 

um limiar de tamanho, em termos de percentagem de ocupação da imagem, que define 

os agregados que devem ser eliminados e os que devem ser mantidos. A eliminação dos 

agregados pode ser feita através da simples inversão do valor dos pixels pertencentes 

àquele agregado, i.e., inversão das cores. O valor deste limiar não deve ser o mesmo 

para primeiro e segundo plano, e deve variar de imagem para imagem, de forma que sua 

definição deve estar acessível ao usuário na interface do programa. 

Para a realização deste procedimento, deve se executar uma análise pixel-a-pixel 

da imagem, realizada em dois passos, um passo para a eliminação dos agregados exteri-

ores à célula e outro para o preenchimento dos espaços vazios presentes no interior da 
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célula. A verificação começa no vértice superior esquerdo da imagem, e prossegue de 

cima para baixo e, subseqüentemente, da esquerda para a direita. Ao encontrar um pixel 

com um valor correspondente ao primeiro plano da imagem, uma sub-rotina é aberta, pa-

ra que este pixel seja rotulado. Em seguida, a sub-rotina verifica-se se algum dos vizinhos 

deste pixel têm a mesmo valor.  

Em caso afirmativo, isto indica que estes pixels compõem um agregado, que terá 

um rótulo exclusivo para a sua identificação posterior pelo algoritmo. Em adição a este 

procedimento, recursivamente, uma nova sub-rotina é aberta, começando um novo pro-

cesso de busca de vizinhos de mesmo valor, i.e. cor. Em caso negativo, a sub-rotina é 

fechada. É importante destacar que, no caso de existir mais de uma sub-rotina aberta, 

apenas aquela correspondente ao processo de busca com resultado negativo é fechada, 

de modo que as outras sub-rotinas abertas permanecerão em seu processo de busca por 

vizinhos pertencentes àquele agregado. O fechamento de todas as sub-rotinas abertas 

acusa uma situação de inexistência de mais pixels pertencentes àquele agregado em es-

pecial, de forma que um novo rótulo (associado a outro agregado desconexo a quaisquer 

dos outros agregados verificados anteriormente) é criado para que o processo de verifica-

ção da imagem continue. Para evitar que o processo de verificação continue indefinida-

mente, os pixels pelos quais o processo de verificação já atingiu são marcados através de 

um outro rótulo. O conceito de vizinhança utilizado foi o de vizinhança-de-8 e a seqüência 

de verificação do valor dos vizinhos segue o indicado na figura IV.1..  

 
Figura IV.1.: Seqüência de verificação dos pixels vizinhos na terceira etapa do algoritmo. 
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O processo delineado acima é realizado para pixels correspondentes ao primeiro 

e segundo plano. Após a verificação de todos os pixels pertencentes à imagem, é feita 

uma verificação do tamanho de cada um dos agregados computados. Caso o tamanho de 

um agregado seja menor do que o limiar estabelecido pelo usuário, é executada uma roti-

na que percorre a imagem à procura de pixels pertencentes àquele agregado. Estes pi-

xels terão sua cor invertida pela rotina. O resultado esperado após esta etapa é a comple-

ta eliminação de quaisquer anomalias presentes ao final da segunda etapa, de modo a 

obter uma imagem bem definida da célula, na cor preta, contra um fundo branco.  

O procedimento a ser realizado neste momento é a obtenção da borda da ima-

gem da célula para que possamos enfim avaliar a dimensão fractal da imagem da célula. 

Para esta quarta etapa, seria natural a utilização dos conceitos apresentados sobre de-

tecção de bordas através da computação da primeira e segunda derivadas da função de 

intensidade da imagem. Entretanto, a imagem resultante dos processos descritos anteri-

ormente é uma imagem binária e com apenas um elemento no primeiro plano, de forma 

que tais abordagens sofisticadas não são necessárias. Para este fim, utilizamos o seguin-

te tratamento. Um pixel pertencente à borda da imagem deverá ter, ao menos, um vizinho 

cujo valor, i.e., a cor, seja diferente de sua própria, enquanto todos os vizinhos de um pi-

xel pertencente ao interior da célula devem possuir o mesmo valor deste pixel em especi-

al. Através destas duas considerações, podemos delinear um algoritmo de busca. Ao en-

contrar um pixel de cor preta, i.e., pertencente à célula, é feita uma varredura de todos os 

seus vizinhos, da mesma forma que o indicado na Figura IV.1.. Caso ele se encaixe na 

primeira opção (possui pelo menos um vizinho de cor diferente de sua própria), ele será 

um pixel da borda da célula e a rotina seguirá seu curso para o próximo pixel. Em caso 

contrário (todos os vizinhos possuem a mesma cor que a do pixel sob análise), ele será 

um pixel do interior da célula, e sua posição será marcada para posterior inversão de cor. 

O resultado da passagem desta rotina será uma imagem da borda da célula.  
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Uma vez que, após as etapas descritas, foi obtida a imagem da borda da célula, 

a quinta etapa será a computação da dimensão fractal desta borda, através do método de 

box-counting. Nesta etapa, realizada através de duas sub-rotinas, a imagem é dividida em 

quadrados de diferentes tamanhos e para a verificação de quantos quadrados são neces-

sários para recobrir a imagem da célula, dado um determinado tamanho de quadrado I-

remos, em seguida, relacionar este número de quadrados e o tamanho do lado do qua-

drado através da expressão (8). Para este intento, a imagem é recoberta com quadrados 

cujo comprimento do lado será um múltiplo de dois. Desta forma, serão realizadas oito 

medições, começando com um quadrado de lado r = 128 pixels e terminando com um 

lado r = 1 pixel, uma vez que a imagem tem um tamanho de 256 x 256 pixels. Através 

destas avaliações, uma segunda sub-rotina irá construir a reta da expressão (8) através 

do método de regressão linear [45]. A dimensão fractal da célula, objetivo final do proces-

samento e análise da imagem, será avaliada através do coeficiente angular da reta cons-

truída pela segunda sub-rotina. Este resultado será mostrado na interface do programa 

para apreciação do usuário. 

A listagem do código do programa está exposta no apêndice B.  

 

IV.3. DEMONSTRAÇÃO DO APLICATIVO  

 

Nesta seção, será demonstrado como o usuário deverá proceder na utilização 

deste aplicativo para o cálculo da dimensão fractal da imagem digital de uma célula. As 

cinco etapas correspondentes aos cinco blocos principais do algoritmo descrito anterior-

mente serão seguidas em seqüência.  

Ao abrir o programa, é apresentada a tela da Figura IV.2. Verifica-se que os co-

mandos do programa encontram-se no lado direito da interface do programa, enquanto o 



 

70 

espaço para as imagens resultantes das etapas de processamento está à esquerda na 

interface. 

 

 

 

 

Para carregar a figura a ser analisada, devemos encaminhar o mouse até a guia 

Arquivo, no canto superior esquerdo da tela e clicar uma vez com o botão esquerdo do 

mouse, como indicado na figura IV.3..  

      

 

Figura IV.2.: Tela inicial do programa. 

Figura IV.3.: Procedimento para carregar uma imagem para análise pelo programa. 
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Este procedimento irá abrir uma janela, onde deverá ser selecionada a pasta on-

de se encontra a imagem desejada e, em seguida, selecionar esta imagem, clicando em 

seqüência no botão Abrir. A imagem aparecerá no espaço envolvido pelo círculo, como 

exemplificado na figura IV.4.. 

 

  

 

Em seguida, o usuário deve determinar um valor para a realização do processo 

de limiarização da imagem. Este valor deve ser introduzido no espaço ao lado de Frontei-

ra, que se encontra no lado direito da tela. O valor escolhido deve-se encontrar entre o 

intervalo [0, 16777215]. Os valores do intervalo correspondem às 16777216 possibilida-

des de cores para um padrão True-Color. Após a seleção do valor, este deve ser digitado 

Figura IV.4.: Interface do programa após o carregamento da imagem. O espaço onde a figura 
carregada irá se localizar encontra-se destacado pelo círculo.   
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no espaço destacado na Figura IV.5.. O usuário, então, deve clicar, com o botão esquerdo 

do mouse no botão Definir Contraste. 

 

 

 

Para o auxílio do usuário nesta escolha, pode-se produzir um histograma da dis-

tribuição de intensidades dos pixels da imagem. Para que o usuário realize esta operação, 

ele deve encaminhar o cursor do mouse até o botão Histograma, e clicar uma vez com o 

botão esquerdo do mouse. Este procedimento cria um histograma na região superior direi-

ta da tela do aplicativo. O eixo horizontal do histograma mostra a distribuição das 

16777216 cores possíveis para os pixels, agrupadas de forma percentual para facilitar a 

visualização e entendimento. O eixo vertical indica o número de pixels contados em esca-

la logarítmica. 

Ao término da segunda etapa, prossegue-se com a rotina de eliminação das a-

nomalias presentes na imagem. Para isso, devemos definir o limiar de corte de ambas as 

anomalias. 

   

 

Figura IV.5.: Local onde se deve introduzir o valor desejado pelo usuário para o processo 
de limiarização.  

Figura IV.6.: Região da tela do aplicativo onde encontra-se o histograma. O destaque trace-
jado mostra o botão a ser apertado para produzir o histograma. O destaque pontilhado 
mostra o espaço onde o histograma irá aparecer. 
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Para fornecer os valores de limiar para os agrupamentos de cor preta (primeiro 

plano), o usuário deve inserir o valor desejado (em percentual) no espaço em branco ao 

lado de Agregado. Da mesma forma, para eliminar os agrupamentos de cor branca (se-

gundo plano), o usuário deve inserir o valor desejado (em percentual, novamente) no es-

paço em branco ao lado de Lacuna. Em seguida, o usuário deve pressionar, com o botão 

esquerdo do mouse, no botão Eliminar Fragmentos, para obter a imagem ilustrada no 

painel inferior esquerdo da interface. 

Figura IV.7.: Interface do aplicativo após o processo de limiarização. O histograma gerado pela 
imagem inicial encontra-se destacado. Note as anomalias presentes no interior (agregados 
brancos) e exterior (pontos pretos) da célula.  
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Figura IV.9.: Interface do aplicativo após o processo de eliminação de anomalias. 

 

 

 

Após o processo de eliminação de anomalias, deve-se obter a borda da imagem 

da célula e o calcular a dimensão fractal da borda obtida. Estes dois processos são feitos 

com apenas um clique com o botão esquerdo do mouse no botão Calcular Dimensão. Ao 

final do processo, é mostrado, no lado direito inferior da tela, o gráfico construído a partir 

das oito avaliações do número de quadrados necessários para recobrir a borda da ima-

gem da célula realizadas ao longo do processo de box-counting. O gráfico construído é 

Figura IV.8: Região da tela onde devem ser inseridos os dados para a eliminação de ano-
malias.   
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um gráfico log-log, devido à forma da expressão (8), base do método para a construção 

do gráfico e cálculo da dimensão fractal. O eixo vertical do gráfico mostra o número de 

quadrados utilizados para recobrir a célula, enquanto o eixo horizontal mostra uma variá-

vel l, que define o lado do quadrado utilizado através de lL −= 2 . A dimensão fractal da 

célula é mostrada no campo ao lado da expressão Dimensão fractal, em um campo des-

tacado em amarelo para melhor visualização.  

 

IV.3. VALIDAÇÃO DO MODELO 

 

O presente método foi validado com a imagem fornecida por W. Bauer no traba-

lho da referência [15]. Naquele trabalho, foi encontrada uma dimensão fractal de 1,34, 

enquanto no presente método foi encontrada uma dimensão de valor d = 1,26, resultando 

em uma diferença percentual da ordem de 6%. Esta diferença, embora pequena, deve-se 

principalmente ao fato da imagem utilizada como referência ter sido obtida a partir de 

softwares do tipo lossy e, portanto, a imagem final pode estar ligeiramente diferente da 

original utilizada por Bauer. Por outro lado, quando se avalia a imagem de teste com sua 

borda já processada pelo método de Bauer, encontra-se uma diferença de 3,3%. Isto indi-

ca que existe uma pequena variação entre a metodologia de processamento da borda da 

figura entre a presente abordagem e aquela empregada por Bauer.  

Como continuação da validação do método, em breve serão adquiridas novas 

imagens em colaboração com professores da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, 

para fornecer maior segurança sobre a abordagem computacional utilizada.  



 

76 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura IV.10.: Interface do programa após o cálculo do da dimensão fractal. O gráfico para 
o cálculo da dimensão fractal aparece destacado pela caixa pontilhada, enquanto o campo 
determinado para a apresentação da dimensão fractal aparece destacado pela caixa trace-
jada. 
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V. CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS 

 

O presente trabalho consistiu na elaboração de um método computacional para a 

detecção de células tumorais partindo do conceito matemático de dimensão fractal. Para 

tal foi desenvolvido um aplicativo onde a imagem digitalizada da célula em estudo é anali-

sada, iniciando-se com a definição de contraste máximo para a imagem e, em seguida, 

definindo-se a borda da figura representativa do material celular. A dimensão fractal é 

então obtida através do método de “box-counting”, contando-se essencialmente o número 

de pixels que caracteriza a célula e o número de pixels sobre a borda da mesma.  

Além do problema de Física Médica propriamente dito, durante o trabalho foi ad-

quirida a tecnologia de desenvolvimento de software dentro da abordagem de Programa-

ção Orientada a Objeto (POO); no presente trabalho foi utilizada a plataforma Delphi 8.0, 

licenciada ao IRD. Esta plataforma é a mais importante ferramenta para desenvolvimento 

rápido de aplicações (Rapid Application Development - RAD) para Windows existente 

atualmente.  

O aplicativo desenvolvido atendeu a proposta inicial e, através de comandos u-

suais e extremamente simples, tornou-se possível carregar uma imagem digitalizada para 

sua tela principal e, em seguida, esta imagem pôde ser tratada introduzindo-se parâme-

tros de filtragem para a definição do máximo contraste e para a exclusão do material or-

gânico excedente na imagem (ruídos). A dimensão fractal da célula foi calculada então 

através de um ajuste de mínimos quadrados sobre a curva de contagem de pixels contra 

um parâmetro puramente geométrico, ou seja, o lado da caixa de contagem. Todas as 

imagens obtidas podem ser arquivadas em cada etapa do tratamento, garantindo a inde-

pendência entre diferentes cálculos e diferentes estruturas celulares. 

Outro aspecto interessante a ser mencionado é a velocidade de processamento 

da imagem: cada etapa do processamento leva, em média 3 ou 4 segundos para ser 
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completada em um computador com clock de CPU equivalente a 2.0 GHz. Além disso, o 

aplicativo requer pouco espaço de memória, sendo necessário apenas 900 kb de espaço 

em disco rígido.  

Após seu desenvolvimento e teste, o aplicativo foi validado através da compara-

ção com os poucos dados disponíveis na literatura. Dentre estes, o mais significativo é o 

resultado advindo do modelo de W. Bauer, onde um algoritmo similar (a principal diferen-

ça entre os dois métodos está na caracterização do contraste máximo e na definição da 

borda da célula) é empregado. Assim, a dimensão fractal obtida com o presente método 

foi comparada com aquela fornecida por Bauer. O resultado obtido com o presente mode-

lo está em acordo com o disposto por Bauer dentre de uma margem de erro de 6%.  

A finalidade principal do aplicativo é fornecer um método direto e objetivo de ca-

racterizar células tumorais sem a necessidade de um patologista, em primeira instância. 

Entretanto, a presença humana será sempre requerida, já que é necessário um treina-

mento sobre o software para definir quais são os parâmetros ideais para a melhor identifi-

cação das células. Uma vez que a validação discutida acima se baseia apenas em um 

tipo de célula (célula de leucemia), torna-se fundamental ao algoritmo de determinação da 

dimensão fractal celular que células com outras características morfológicas sejam estu-

dadas.  

Como perspectiva de continuidade do trabalho, serão procuradas novas estrutu-

ras celulares, investigando-se outras formações tumorais, e também será iniciado o pro-

cesso de formulação de patente para o software. Ressalta-se ainda que este tipo de apli-

cativo é de exclusividade nacional, sendo fruto de pesquisa científica desenvolvida no 

âmbito do Instituto de Radioproteção e Dosimetria e em colaboração com pesquisadores 

de outras instituições nacionais.  

Uma outra proposta de trabalho futuro, até mesmo como um projeto de doutora-

mento para o candidato, é o aproveitamento da tecnologia adquirida com o presente tra-
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balho para estender o raciocínio para a determinação de dimensão fractal celular através 

do estudo do problema de difração de lasers, ou seja, o problema apresentado como 

“fractal speckles”. Este tema é de interesse nacional e já existem pesquisadores em Uni-

versidades e Centros de Pesquisa dispostos a colaborar nesta proposta de trabalho.  
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APÊNDICE A 

 

A.1. PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETO (POO) 

 

Estão disponíveis para consulta e aquisição diversos livros e referências biblio-

gráficas, apresentando os conceitos de tecnologia de objetos e seus benefícios. Em adi-

ção, pode-se verificar que a maioria dos softwares comerciais disponíveis no mercado, 

em especial aqueles desenvolvidos para o ambiente Windows, incorporam características 

deste tipo de programação.  

O processo de desenvolvimento de sistemas computacionais no final da década 

de 60 foi marcado pela chamada "Crise do Software" [46]. A falta de aplicação de uma 

sistemática adequada levava à produção de sistemas de baixa qualidade, o que acarreta-

va em uma manutenção cara e problemática. Diversas metodologias tentaram preencher 

essa lacuna. A mais aceita inicialmente entre os desenvolvedores de sistemas era a aná-

lise estruturada. Este método consistia basicamente em uma coleção de diagramas de 

fluxo de dados (DFD’s) que enfatizavam o fluxo e as transformações ocorridas nos dados 

[47]. Entretanto, este modelo baseava seu enfoque nos processos, deixando em segundo 

plano as estruturas de armazenamento de dados. Uma tentativa de compensação deste 

problema foi a criação de modelos de dados em paralelo, gerando assim, duas perspecti-

vas distintas de um mesmo sistema, com pouca ou nenhuma relação entre elas. Assim, 

os projetos de grande porte baseados no modelo estruturado passaram a abrigar duas 

equipes de analistas: os analistas de DFD’s e os analistas de bancos de dados. Essa a-

bordagem mostrou-se falha, pois, enquanto os analistas de bancos de dados adquiriam 

um completo entendimento do problema, os analistas de DFD’s ficavam cada vez mais 

confusos e geralmente entravam em um círculo vicioso na tentativa de administrar a com-

plexidade dos sistemas. Isso ocorre devido a uma característica inerente à modelagem de 
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dados, que é a sua estabilidade. Enquanto o modelo de dados experimenta poucas alte-

rações no decorrer da análise, os processos que atuam sobre estes são continuamente 

modificados durante a análise [48]. 

A metodologia de Orientação a Objetos nasceu a partir da análise dos sucessos 

e das deficiências do modelo estruturado. A programação orientada a objetos (POO) é 

uma metodologia de programação utilizada em especial para o desenvolvimento de sis-

temas de grande porte, provendo características importantes como reusabilidade e modu-

laridade. Nesta abordagem, o programador visualiza seu programa como um grupo de 

objetos que cooperam entre si e se comunicam através de mensagens. Cada um destes 

objetos é uma instância de classe. 

A primeira grande vantagem da POO está na facilidade de comunicação entre os 

especialistas do domínio do problema e os analistas de sistemas. Por ser baseada em 

conceitos naturais facilmente compreensíveis, a POO pode ser um ponto de partida para 

discussões, mesmo entre profissionais de outras áreas. A POO reparou outro ponto fraco 

da análise estruturada, que era a questão da modelagem dos dados e processos. Ao con-

trário da análise estruturada, na POO, os dados e os processos estão fortemente relacio-

nados. Além disso, os dados, por serem menos voláteis, são usados como base do mode-

lo e são descritos comumente em uma primeira etapa do programa.  Desta forma, a POO 

dá ênfase à estrutura de dados, no lugar de processos e a implementações destes em 

sub-rotinas, como acontece em linguagens de programação tradicionais. A POO adiciona 

funcionalidade e capacidade de processamento às suas estruturas, requisitando que seus 

objetos realizem operações neles próprios, ao invés de passar dados passivos para pro-

cessos ativos. 

Inicialmente aplicado em linguagens de programação como SmallTalk [49], o 

modelo de orientação a objetos mostrou-se eficaz em várias etapas do desenvolvimento: 

a análise, o projeto e a implementação, sendo que a cada nível adicionam-se mais deta-
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lhes ao modelo, facilitando assim a passagem de uma fase para outra, o que no modelo 

estruturado, geralmente, requeria uma mudança nas notações e conceitos. Dessa forma, 

a POO facilita a administração da complexidade em projetos de grande porte e/ou de difí-

cil entendimento, pois oferece visões do sistema em diferentes níveis de abstração. Além 

disto, grande parte das novas linguagens, sistemas operacionais e ferramentas são, em 

determinado aspecto, orientados a objetos [50].  

Serão definidos agora alguns conceitos fundamentais para a compreensão da 

POO. Destacam-se os conceitos de objetos, mensagens, classes, herança e polimorfismo 

[51]. 

Os objetos são entidades autônomas compostas de propriedades (estrutura de 

dados representativas da estrutura interna do objeto), identidade (características que dife-

renciam um objeto de outro) e comportamento (conjunto de operações ou métodos que 

agem sob as propriedades através de mensagens). As propriedades só podem ser altera-

das através de operações definidas na interface do objeto, de forma que a maneira de 

armazenamento de propriedades e a implementação de métodos são desconhecidas por 

outras entidades externas, caracterizando um encapsulamento de informações [51]. Em 

linguagens tradicionais de programação, os conceitos de dados e procedimentos são tra-

tados separadamente, enquanto em POO, estes se encontram reunidos nesta entidade. 

Uma ilustração da representação de um objeto está exposta na Figura A.1.  

 

       

 

 

 

 

 
Figura A.1.: Representação pictórica de um objeto em POO. 

OBJETO 
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Esta abordagem oferece duas principais vantagens para a programação. A pri-

meira é a modularidade proporcionada pelo encapsulamento de informações, que habilita 

a criação e a manutenção de um objeto independentemente dos outros objetos presentes 

no código-fonte, e possibilita o aproveitamento de objetos para outros códigos. A segunda 

é o ocultamento de informações, que mantém privadas as informações e propriedades de 

um determinado objeto, possibilitando a sua modificação sem que seja necessária a alte-

ração dos objetos dependentes deste.  

Em POO, as mensagens proporcionam a interação entre os objetos. Quando um 

determinado objeto precisa que um outro execute um de seus métodos, uma mensagem é 

enviada do primeiro ao segundo. Esta mensagem consiste de três componentes princi-

pais: o receptor da mensagem, o nome do método que deve ser executado, e os parâme-

tros sob os quais o método deve ser executado [51].  

Definimos como classe a determinação de atributos e funções de um tipo de ob-

jeto. A partir desta caracterização, cada objeto pode ser criado a partir dos parâmetros 

definidos pela classe [51]. Desta forma, a descrição das propriedades de objetos de estru-

tura e comportamento idênticos pode ser feita de maneira concisa, independentemente do 

número destes objetos. Cada objeto criado a partir de uma classe é chamado de instância 

desta classe, de modo que uma classe pode possuir várias instâncias. Como todas as 

instâncias são manipuladas pelas mesmas operações, a diferença entre repostas a men-

sagens aceitas por elas é determinada pelas variáveis das instâncias. A principal vanta-

gem oferecida pela existência de classes está na reusabilidade, pois é possível criar um 

número tão grande quanto se desejar de novas instâncias a partir da um único local onde 

o código de operações e a especificação da estrutura estão definidos: a classe. A relação 

entre classe e objetos está representada na figura A.2..  
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O conceito de herança é fundamental na POO [51]. Ela permite criar um novo ti-

po de objeto, i.e., uma nova classe, a partir de uma existente. Esta nova classe irá manter 

tantos os atributos quanto à funcionalidade da classe da qual surgiu, de modo que pode-

mos dizer que ela herdou as características da classe original. Além disso, ela pode rece-

ber atributos e funções que não existiam na classe anterior. Uma das vantagens da he-

rança é o reaproveitamento de códigos escritos anteriormente, adaptando-os às novas 

necessidades.  

Polimorfismo está relacionado à capacidade de dois ou mais objetos responde-

rem à mesma mensagem, cada um à sua maneira. Outra forma de polimorfismo permite 

que existam métodos com o mesmo nome, definidos pela mesma classe, porém diferen-

ciados pelo tipo ou número de parâmetros admitidos (polimorfismo paramétrico). Através 

do polimorfismo, o código torna-se mais elegante, legível e compreensível, facilitando a 

expansão e manutenção do código [51].  

Através desta visão introdutória sobre os pontos mais importantes da programa-

ção orientada a objetos, é possível apontar como sua grande vantagem o caráter unifica-

dor desta abordagem. Pode-se, através da POO, construir análise, projeto, programação, 

Figura A.2.: Representação Pictórica do relacionamento entre classes e objetos. 
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banco de dados e ambientes orientados a objeto utilizando apenas uma abordagem. A 

capacidade de classificar objetos e classes fornece ao desenvolvedor um extenso poder 

de modelagem e classificação, podendo o desenvolvedor expressar relações de classifi-

cação/instanciação, generalização/especialização e agregação/composição. Assim, o 

modelo conceitual elaborado pelo desenvolvedor na etapa de análise não é perdido nas 

etapas de implementação, ocorrendo muitas vezes sua expansão.  

Outras vantagens a serem destacadas são: a reusabilidade do código, que per-

mite que os programas sejam escritos e/ou reescritos com mais rapidez, usando partes de 

código-fonte escritas previamente; a escalabilidade de aplicações, que pode ser definida 

como a capacidade de um código-fonte expandir-se, sem que isto aumente em demasia 

sua complexidade ou comprometa seu desempenho, o que permite que o desenvolvimen-

to de um sistema maior seja executado através da ampliação contínua de um sistema 

pequeno e previamente existente, através da adição de objetos e troca de mensagens 

entre estes; e o encapsulamento, que proporciona o ocultamento e proteção de informa-

ção, assegurando a integridade interna do programa em caso de modificações desde que 

sua interface permaneça idêntica.  

Apesar de suas vantagens serem bastante atraentes para desenvolvedores em 

geral, a POO também possui algumas desvantagens. Diferentemente da mente humana, 

onde as classificações de objetos em classes seguem regras flexíveis e imprecisas, que 

podem ainda mudar com a passagem do tempo, a POO requer que as classes sejam de-

finidas com precisão, o que torna difícil sua aplicação em sistemas dinâmicos e impreci-

sos [52]. Esta necessidade leva a outro problema associado a POO, denominado fragili-

dade. Se a hierarquia do código-fonte requer definições precisas, o projeto original é per-

dido, pois é necessário reavaliar e reprojetar toda a hierarquia de classes. Da mesma for-

ma, se houver uma falha nesta hierarquia, o problema não será facilmente resolvido. Em 

decorrência deste fato, em um projeto de POO, é necessário certificar-se de que o projeto 



 

86 

projeto em desenvolvimento apresenta a solução adequada para o problema em questão. 

Com isto, é gerada uma tendência em criar uma abordagem linear de desenvolvimento, 

ao invés de uma cíclica, onde o código é desenvolvido no ciclo projeto, protótipo, constru-

ção e realimentação do usuário.  

 

A.2. BREVE INTRODUÇÃO AO BORLAND DELPHI 8.0 

 

O Borland Delphi é uma linguagem orientada a objeto de alto nível, baseada em 

Pascal [53]. O Pascal é o sucessor do Algol, a primeira linguagem de alto nível de sintaxe 

de definição legível, sistematizada e estruturada. A primeira definição do Pascal foi publi-

cada em 1971, pelo professor Niklaus Wirth. Ela foi implementada posteriormente em 

1973, com algumas modificações. O Pascal, além de aproveitar e aperfeiçoar muitos as-

pectos do Algol e outras linguagens, como o Cobol e o PL1, trouxe diversas inovações. A 

linguagem foi desenvolvida com o propósito de ser uma ferramenta para estudantes de 

programação.  

Em novembro de 1983, com o lançamento do Turbo Pascal 1.0, a Borland Enter-

prises Co. introduziu o conceito de ambientes de desenvolvimento integrado (Integrated 

Development Environment ou IDE), onde os códigos poderiam ser editados e compilados 

e as linhas que contivessem erros poderiam ser facilmente identificadas e corrigidas. Este 

compilador logo se tornou popular.  Em 1995, a Borland introduziu, com a ajuda de An-

ders Hejlsberg, arquiteto principal de todas as versões to compilador Turbo Pascal, um 

ambiente rápido de desenvolvimento de aplicações chamado Delphi, transformando o 

Pascal em uma linguagem orientada a objeto de desenvolvimento de aplicativos, com a 

adição de um ambiente visual e ferramentas de acesso à base de dados. O objetivo era 

tornar a conectividade na parte principal do produto. Esta primeira versão apresentava 

uma biblioteca de componentes inteiramente desenvolvida em Object Pascal (VCL – Vi-
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sual Component Library), com o código-fonte aberto, de modo que os desenvolvedores 

pudessem compreender sua estrutura hierárquica e codificação, o que facilitou a sua ex-

pansão em versões posteriores. A partir de sua primeira versão, a Borland alcançou a 

oitava, lançada em 2003.  
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APÊNDICE B 

 

LISTAGEM DO CÓDIGO COMPUTACIONAL 

 

unit UColor; 

 

interface 

 

uses 

  Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs, 

  ExtCtrls, StdCtrls, Buttons, ComCtrls, Menus, TeEngine, Series, TeeProcs, 

  Chart, jpeg; 

 

{SEÇÃO DE DEFINIÇÃO DOS OBJETOS DO APLICATIVO} 

type 

  TFFractal = class(TForm) 

    GroupBox1: TGroupBox; 

    Label1: TLabel; 

    Edit1: TEdit; 

    StatusBar1: TStatusBar; 

    GroupBox3: TGroupBox; 

    MainMenu1: TMainMenu; 

    Arquivo1: TMenuItem; 

    N1: TMenuItem; 

    Sair1: TMenuItem; 

    GroupBox4: TGroupBox; 

    Chart1: TChart; 

    Series1: TBarSeries; 

    Label6: TLabel; 

    Edit6: TEdit; 

    Chart2: TChart; 
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    Imagens1: TMenuItem; 

    Exportar1: TMenuItem; 

    N2: TMenuItem; 

    Randomizar1: TMenuItem; 

    OpenDialog1: TOpenDialog; 

    SaveDialog1: TSaveDialog; 

    Series3: TLineSeries; 

    Series2: TPointSeries; 

    ParmetrosdeClculo1: TMenuItem; 

    Histograma: TSpeedButton; 

    Label2: TLabel; 

    Edit2: TEdit; 

    Label3: TLabel; 

    Edit3: TEdit; 

    Contraste: TSpeedButton; 

    FragLacDel: TSpeedButton; 

    Fractal: TSpeedButton; 

    Abrir1: TMenuItem; 

    PassoI1: TMenuItem; 

    PassoII1: TMenuItem; 

    PassoIII1: TMenuItem; 

    Label4: TLabel; 

    Label5: TLabel; 

    Panel1: TPanel; 

    Image1: TImage; 

    Image2: TImage; 

    Image3: TImage; 

    Image4: TImage; 

    Panel2: TPanel; 

    Panel3: TPanel; 

    Panel4: TPanel; 
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    Panel5: TPanel; 

    Panel6: TPanel; 

 

    {SEÇÃO DE DEFINIÇÃO DOS MÉTODOS DOS OBJETOS} 

    procedure Image1MouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton; 

      Shift: TShiftState; X, Y: Integer); 

    procedure FormCreate(Sender: TObject); 

    procedure Randomizar1Click(Sender: TObject); 

    procedure Image3MouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton; 

      Shift: TShiftState; X, Y: Integer); 

    procedure Image2MouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton; 

      Shift: TShiftState; X, Y: Integer); 

    procedure ParmetrosdeClculo1Click(Sender: TObject); 

    procedure HistogramaClick(Sender: TObject); 

    procedure ContrasteClick(Sender: TObject); 

    procedure FragLacDelClick(Sender: TObject); 

    procedure FractalClick(Sender: TObject); 

    procedure Sair1Click(Sender: TObject); 

    procedure FormPaint(Sender: TObject); 

    procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction); 

    procedure Abrir1Click(Sender: TObject); 

    procedure PassoI1Click(Sender: TObject); 

    procedure PassoII1Click(Sender: TObject); 

    procedure PassoIII1Click(Sender: TObject); 

  private 

    { Private declarations } 

  public 

    { Public declarations } 

  end; 

 

{DEFINIÇÃO DE VARIÁVEIS GLOBAIS} 
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type clust = record 

     color: Integer; 

     dimen: Integer; 

     neigh: Boolean; 

end; 

 

const white = 16777215; 

      black = 0; 

      Size_X = 260; 

      Size_Y = 260; 

var 

  FFractal: TFFractal; 

  Fronteira: Integer; 

  FMax, NMax: Real; 

  ClusterB2W, ClusterW2B: Array[0..400,0..400] of clust; 

 

implementation 

 

uses UParmter; 

 

{$R *.DFM} 

 

procedure TFFractal.FormCreate(Sender: TObject); 

begin 

   Fronteira := Trunc(0.5*White); 

end; 

 

 

{SUBROTINA DE RANDOMIZAÇÃO PARA LIMPEZA DE RUÍDOS E DE MEMÓRIA} 

procedure TFFractal.Randomizar1Click(Sender: TObject); 

var i, j: Integer; 
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begin 

   Randomize; 

   For i := Image1.Left to Image1.Left+Image1.Width do 

      For j := Image1.Top to Image1.Top+Image1.Height do 

         Canvas.Pixels[i,j] := Round(16777215*Random); 

end; 

 

 

{SUBROTINA DE CRIAÇÃO DO HISTOGRAMA DE INTENSIDADES} 

procedure TFFractal.HistogramaClick(Sender: TObject); 

var i, j, nbox: Integer; 

    bin: Array[0..100] of Integer; 

begin 

   For nbox := 0 to 100 do bin[nbox] := 0; 

 

   For i := Image1.Left to Image1.Left+Image1.Width do 

      For j := Image1.Top to Image1.Top+Image1.Height do 

      Begin 

         nbox := Round(Canvas.Pixels[i,j]/16777215*100+1); 

         bin[nbox] := bin[nbox] + 1; 

      End; 

 

   Series1.Clear; 

   For nbox := 0 to 100 do 

      Series1.Add(bin[nbox], '', clRed); 

end; 

 

 

{SUBROTINA DE TRANSFORMAÇÃO DA IMAGEM INICIAL PARA A FORMA BINÁRIA} 

procedure TFFractal.ContrasteClick(Sender: TObject); 

var i, j: Integer; 
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    Bitmap: TBitmap; 

    Rect_Origem, Rect_Destin: TRect; 

begin 

   Try 

      Fronteira := StrtoInt(Edit1.Text); //"FRONTEIRA" É O PARÂMETRO DE CORTE 

   Except 

      MessageDlg('Por favor, entre com um número inteiro'+chr(13)+'entre '+inttostr(black)+' e               

'+inttostr(white)+'.',mtInformation,[mbOK],0); 

   End; 

 

   For i := Image1.Left to Image1.Left+Image1.Width-1 do 

   Begin 

      For j := Image1.Top to Image1.Top+Image1.Height-1 do 

      Begin 

         If Canvas.Pixels[i,j] < Fronteira 

         Then Canvas.Pixels[(Image2.Left-Image1.Left)+i,(Image2.Top-Image1.Top)+j] := black 

         Else Canvas.Pixels[(Image2.Left-Image1.Left)+i,(Image2.Top-Image1.Top)+j] := white; 

      End; 

   End; 

   Label2.Enabled := True; 

   Label3.Enabled := True; 

   Edit2.Enabled := True; 

   Edit3.Enabled := True; 

///////////////////////////////////////////////////////////// 

   Bitmap := TBitmap.Create; 

   Bitmap.Width  := Image3.Width; 

   Bitmap.Height := Image3.Height; 

   Rect_Origem := Rect(Image2.Left,Image2.Top,Image2.Left+Image2.Width, 

                                      Image2.Top+Image2.Height); 

   Rect_Destin := Rect( 0, 0, Bitmap.Width, Bitmap.Height); 

   Bitmap.Canvas.CopyRect(Rect_Destin,FFractal.Canvas,Rect_Origem); 
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   Bitmap.SaveToFile('Figure2.bmp'); // A IMAGEM RESULTANTE É SALVA 

   Bitmap.Free;                      // COM O NOME FIGURA2.BMP 

end; 

 

 

{SUBROTINA PARA A ELIMINAÇÃO DE AGREGADOS E LACUNAS DA IMAGEM} 

procedure TFFractal.FragLacDelClick(Sender: TObject); 

var L, R, U, D: Integer; 

    Tem_Vizinho: Boolean; 

    Bitmap: TBitmap; 

    Rect_Origem, Rect_Destin: TRect; 

 

 

    {PROCEDIMENTO PARA A LIMPEZA DOS AGREGADOS ATRAVÉS DA INVERSÃO DE COR} 

   Procedure Black2White_A(L, R, U, D: Integer); 

   type Size = record 

        X, Y, T: Integer; 

   end; 

 

   const Max_TCall = 5000; 

 

   var i, j, k, x, y, tsize, TCall: Integer; 

       Ind_Cluster, MaxInd_Cluster, xx, yy: Integer; 

       Max_Tsize, tcut: Integer; 

       CDimen: Array[0..5000] of Size; 

       Net: Boolean; 

 

 

      {SUBROTINA RECURSIVA PARA VERIFICAÇÃO DOS 8 VIZINHOS DO PIXEL EM ESTUDO} 

      Procedure Oito_Vizinhos(I, J: Integer; var TSIZE, TCall, Ind_Cluster: Integer); 

      var ki, kj: Integer; 
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          xt, yt: Integer; 

          ind_clustert: Integer; 

      Begin 

         XT := I - L; 

         YT := J - U; 

         Ind_Clustert := Ind_Cluster; 

         If Canvas.Pixels[I,J] = black Then 

         Begin 

            If TCall < Max_TCall Then 

            Begin 

               ClusterB2W[XT,YT].color := black; 

               ClusterB2W[XT,YT].neigh := True; 

               ClusterB2W[XT,YT].dimen := Ind_Cluster; 

 

               For ki := i-1 to i+1 do 

               Begin 

                  For kj := j-1 to j+1 do 

                  Begin 

                     If (ki<>i) and (kj<>j) Then 

                     Begin 

                        xt := ki - L; 

                        yt := kj - U; 

                        If (ki >= L) and (ki <= L+R) and (kj >= U) and (kj <= U+D) Then 

                        Begin 

                           If (not ClusterB2W[XT,YT].neigh) Then 

                           Begin 

                              If (Canvas.Pixels[KI,KJ]=black) Then 

                              Begin 

                                 If TCall < Max_TCall Then 

                                 Begin 

                                    Tem_Vizinho := True; 
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                                    TSIZE := TSIZE + 1; 

                                    TCall := TCall + 1; 

                                    Oito_Vizinhos(KI, KJ, TSize, TCall, Ind_Clustert); 

                                 End; 

                              End; 

                           End 

                           Else 

                           Begin 

                              Ind_Clustert := clusterb2w[xt,yt].dimen; 

                           End; 

                        End; 

                     End; 

                  End; 

               End; 

            End 

            Else 

            Begin 

               ClusterB2W[XT,YT].color := black; 

               ClusterB2W[XT,YT].neigh := False; 

               ClusterB2W[XT,YT].dimen := -1; 

            End; 

         End 

         Else 

         Begin 

            ClusterB2W[XT,YT].color := white; 

            ClusterB2W[XT,YT].neigh := False; 

            ClusterB2W[XT,YT].dimen := 0; 

         End; 

      End; 

 

   Begin 
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      For x := 0 to R do 

      Begin 

         For y := 0 to D do 

         Begin 

            ClusterB2W[x,y].color := white; 

            ClusterB2W[x,y].neigh := False; 

            ClusterB2W[x,y].dimen := 0; 

         End; 

      End; 

 

      tcut := Trunc(NMax*Image2.Width /100.0); 

 

      Tem_Vizinho := False; 

      Ind_Cluster := 0; 

      Max_Tsize := 0; 

      For i := L to L+R do 

      Begin 

         x := i - L; 

         For j := U to U+D do 

         Begin 

            y := j - U; 

            If (Canvas.Pixels[i,j] = black) and (not ClusterB2W[x,y].neigh) Then 

            Begin 

               TCall := 1; 

               TSize := 1; 

               Ind_Cluster := Ind_Cluster + 1; 

               Oito_Vizinhos(i, j, TSize, TCall, Ind_Cluster); 

               CDimen[Ind_Cluster].T := tsize; 

               If TSize > Max_TSize Then Max_Tsize := TSize; 

               If Ind_Cluster > 5000 Then Ind_Cluster := 5000; {PROTEÇÃO DE "STACK OVERFLOW"} 

            End; 
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         End; 

      End; 

      MaxInd_Cluster := Ind_Cluster; 

 

      For k := 1 to MaxInd_Cluster do 

      Begin 

         If CDimen[k].T <= tcut Then 

         Begin 

            For xx := 0 to Size_X do 

            Begin 

               For yy := 0 to Size_Y do 

               Begin 

                  If ClusterB2W[xx,yy].dimen = k Then ClusterB2W[xx,yy].neigh := False; 

               End; 

            End; 

         End; 

      End; 

 

      For i := Image3.Left to Image3.Left+Image3.Width-1 do 

      Begin 

         x := i - Image3.Left; 

         For j := Image3.Top to Image3.Top+Image3.Height-1 do 

         Begin 

            y := j - Image3.Top; 

            If ClusterB2W[x,y].neigh 

            Then Canvas.Pixels[i,j] := ClusterB2W[x,y].color 

            Else Canvas.Pixels[i,j] := white; 

         End; 

      End; 
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      {PROCEDIMENTO DE LIMPEZA DE PONTOS INDESEJADOS RESISTENTES} 

      For i := Image3.Left to Image3.Left+Image3.Width-1 do 

      Begin 

         For j := Image3.Top to Image3.Top+Image3.Height-1 do 

         Begin 

            If Canvas.Pixels[i,j] = black Then 

            Begin 

               Net := False; 

               If Canvas.Pixels[i-1,j] = black Then Net := True; 

               If Canvas.Pixels[i,j-1] = black Then Net := True; 

               If Canvas.Pixels[i,j+1] = black Then Net := True; 

               If Canvas.Pixels[i+1,j] = black Then Net := True; 

               If not Net Then Canvas.Pixels[i,j] := white; 

            End; 

         End; 

      End; 

 

   End; 

 

 

   {PROCEDIMENTO DE LIMPEZA DAS LACUNAS POR INVERSÃO DE COR} 

   Procedure White2Black_A(L, R, U, D: Integer); 

   type Size = record 

        X, Y, T: Integer; 

   end; 

 

   const Max_TCall = 1000; 

 

   var i, j, k, x, y, tsize, TCall: Integer; 

       Ind_Cluster, MaxInd_Cluster, xx, yy: Integer; 

       Max_Tsize, tcut: Integer; 
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       CDimen: Array[0..5000] of Size; 

       Net: Boolean; 

 

 

 

      {SUBROTINA RECURSIVA PARA VERIFICAÇÃO DOS 8 VIZINHOS DO PIXEL EM ESTUDO} 

      Procedure Oito_Vizinhos(L, R, U, D, I, J: Integer; var TSIZE, TCall, Ind_Cluster: Integer); 

      Var ki, kj: Integer; 

          xt, yt: Integer; 

      Begin 

         XT := I - L; 

         YT := J - U; 

         If (Canvas.Pixels[I,J] = white) and (TCall < Max_TCall) Then 

         Begin 

            ClusterW2B[XT,YT].color := white; 

            ClusterW2B[XT,YT].neigh := True; 

            ClusterW2B[XT,YT].dimen := Ind_Cluster; 

 

            For ki := i-1 to i+1 do 

            Begin 

               For kj := j-1 to j+1 do 

               Begin 

                  If (ki<>i) and (kj<>j) Then 

                  Begin 

                     xt := ki - L; 

                     yt := kj - U; 

                     If (ki >= L) and (ki <= L+R) and (kj >= U) and (kj <= U+D) Then 

                     Begin 

                        If (not ClusterW2B[XT,YT].neigh) and (Canvas.Pixels[KI,KJ]=white) Then 

                        Begin 

                           If TCall < Max_TCall Then 
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                           Begin 

                              TSIZE := TSIZE + 1; 

                              TCall := TCall + 1; 

                              Oito_Vizinhos(L, R, U, D, KI, KJ, TSize, TCall, Ind_Cluster); 

                           End 

                           Else Break; 

                        End; 

                     End; 

                  End; 

               End; 

            End; 

         End 

         Else 

         Begin 

            ClusterW2B[XT,YT].neigh := False; 

            ClusterW2B[XT,YT].dimen := 0; 

         End; 

      End; 

 

   Begin 

      For x := 0 to R do 

      Begin 

         For y := 0 to D do 

         Begin 

            ClusterW2B[x,y].color := white; 

            ClusterW2B[x,y].neigh := False; 

            ClusterW2B[x,y].dimen := 0; 

         End; 

      End; 

 

      tcut := Trunc(FMax*Image2.Width /100.0); 
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      Ind_Cluster := 1; 

 

      Max_Tsize := 0; 

      For i := L to L+R do 

      Begin 

         x := i - L; 

         For j := U to U+D do 

         Begin 

            y := j - U; 

            If (Canvas.Pixels[i,j] = white) and (not ClusterW2B[x,y].neigh) Then 

            Begin 

               TCall := 1; 

               If TCall < Max_TCall Then TSize := 1; 

               Oito_Vizinhos(L, R, U, D, i, j, TSize, TCall, Ind_Cluster); 

               CDimen[Ind_Cluster].T := tsize; 

               If TSize > Max_TSize Then Max_Tsize := TSize; 

               Ind_Cluster := Ind_Cluster + 1; 

               If Ind_Cluster > 5000 Then Ind_Cluster := 5000; 

            End; 

         End; 

      End; 

      MaxInd_Cluster := Ind_Cluster; 

 

      For k := 1 to MaxInd_Cluster do 

      Begin 

         If CDimen[k].T <= tcut Then 

         Begin 

            For xx := 0 to Size_X do 

            Begin 

               For yy := 0 to Size_Y do 

               Begin 
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                  If ClusterW2B[xx,yy].dimen = k Then ClusterW2B[xx,yy].neigh := False; 

               End; 

            End; 

         End; 

      End; 

 

      For i := Image3.Left to Image3.Left+Image3.Width-1 do 

      Begin 

         x := i - Image3.Left; 

         For j := Image3.Top to Image3.Top+Image3.Height-1 do 

         Begin 

            y := j - Image3.Top; 

            If ClusterW2B[x,y].neigh 

            Then Canvas.Pixels[i,j] := ClusterW2B[x,y].color 

            Else Canvas.Pixels[i,j] := black; 

         End; 

      End; 

 

      For i := Image3.Left to Image3.Left+Image3.Width-1 do 

      Begin 

         For j := Image3.Top to Image3.Top+Image3.Height-1 do 

         Begin 

            If Canvas.Pixels[i,j] = black Then 

            Begin 

               Net := False; 

               If Canvas.Pixels[i-1,j] = black Then Net := True; 

               If Canvas.Pixels[i,j-1] = black Then Net := True; 

               If Canvas.Pixels[i,j+1] = black Then Net := True; 

               If Canvas.Pixels[i+1,j] = black Then Net := True; 

               If not Net Then Canvas.Pixels[i,j] := white; 

            End; 
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         End; 

      End; 

 

      i := 256; 

      For j := Image3.Top to Image3.Top+Image3.Height do 

      Begin 

         Canvas.Pixels[i,j] :=  white; 

      End; 

 

   End; 

 

begin 

   Try 

      NMax := StrtoFloat(Edit2.Text); 

      FMax := StrtoFloat(Edit3.Text); 

   Except 

      MessageDlg('Por favor, entre com um número real entre 1 e 100.',mtInformation,[mbOK],0); 

   End; 

 

   Fractal.Enabled := False; 

   L := Image2.Left; 

   R := Image2.Width; 

   U := Image2.Top; 

   D := Image2.Height; 

   StatusBar1.Panels[0].Text := 'Iniciando a passagem dos clusters pretos para branco.'; 

   Black2White_A(L, R, U, D); 

   StatusBar1.Panels[0].Text := 'Terminada a passagem dos clusters pretos para branco.'; 

   L := Image3.Left; 

   R := Image3.Width; 

   U := Image3.Top; 

   D := Image3.Height; 
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   StatusBar1.Panels[0].Text := 'Iniciando a passagem dos clusters brancos para preto.'; 

   White2Black_A(L, R, U, D); 

   StatusBar1.Panels[0].Text := 'Terminada a passagem dos clusters brancos para preto.'; 

 

   Fractal.Enabled := True; 

///////////////////////////////////////////////////////////// 

   Bitmap := TBitmap.Create; 

   Bitmap.Width  := Image3.Width; 

   Bitmap.Height := Image3.Height; 

   Rect_Origem := Rect(Image3.Left,Image3.Top,Image3.Left+Image3.Width, 

                                      Image3.Top+Image3.Height); 

   Rect_Destin := Rect( 0, 0, Bitmap.Width, Bitmap.Height); 

   Bitmap.Canvas.CopyRect(Rect_Destin,FFractal.Canvas,Rect_Origem); 

   Bitmap.SaveToFile('Figure3.bmp'); // A IMAGEM RESULTANTE É SALVA 

   Bitmap.Free;                                   // COM O NOME FIGURA3.BMP 

end; 

 

 

{SUBROTINA PARA O CÁLCULO DA DIMENSÃO FRACTAL} 

procedure TFFractal.FractalClick(Sender: TObject); 

var L, R, U, D: Integer; 

    Border, Total: Integer; 

    c1: Real; 

    Bitmap: TBitmap; 

    Rect_Origem, Rect_Destin: TRect; 

 

 

   {SUBROTINA PARA A DEFINIÇÃO DA BORDA DA IMAGEM} 

   Procedure Make_Border(L, R, U, D: Integer; var Border, Total: Integer); 

   Var i, j, x3, y3, x4, y4: Integer; 

   Begin 
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      For i := 0 to R-1 do 

      Begin 

         x3 := i + L; 

         x4 := x3 + Image4.Left; 

         For j := 0 to D-1 do 

         Begin 

            y3 := j + U; 

            y4 := y3; 

            If Canvas.Pixels[x3,y3] = black Then 

            Begin 

               Total := Total + 1; 

               If (Canvas.Pixels[x3-1,y3]=white) or (Canvas.Pixels[x3+1,y3]=white) Then 

               Begin 

                  Border := Border + 1; 

                  Canvas.Pixels[x4-L,y4] := black; 

               End 

               Else 

               Begin 

                  If (Canvas.Pixels[x3,y3-1]=white) or (Canvas.Pixels[x3,y3+1]=white) Then 

                  Begin 

                     Border := Border + 1; 

                     Canvas.Pixels[x4-L,y4] := black; 

                  End 

                  Else Canvas.Pixels[x4-L,y4] := white; 

               End; 

            End 

            Else Canvas.Pixels[x4-L,y4] := white; 

         End; 

      End; 

   End; 

 



 

107 

   Procedure Fractal(var c1: Real); 

   var a, b, c, d, i, j, Maximo, N: Integer;    // auxiliares; 

   MN: Array[0..255,0..255] of Integer; // matriz da imagem binária 

   E, NE: Array[1..8] of Integer;       // respectivamente: potência de dois pela qual elevamos o lado; 

                               // número de quadrados de lado 2^(-E) que precisamos para  

                                                       // recobrir a forma; 

                               // valor do pixel (N=0 - Pixel Preto; N<>0 - Pixel Branco) 

   somaE, somaNE, somaENE, somaE2, somay: Real;// Auxiliares para calcular coeficientes da reta 

   c0, y: Real;                                                                 // Coeficientes da reta de mínimos quadrados 

   x: Real; 

   F: TextFile; 

 

   Begin 

      somaE   :=0; // inicializando as variáveis 

      somaNE  :=0; 

 

      For i := 0 to 255 do 

      Begin 

         For j := 0 to 255 do 

         Begin 

            MN[i,j] := Canvas.Pixels[Image4.Left+i,Image4.Top+j]; 

         End; 

      End; 

 

      Maximo := 8; 

      For a := 1 to Maximo do 

      Begin 

         NE[a] := 0; 

         E[a]  := a; 

         b := 1; 

         For i := 1 to a do b := 2*b; // Cálculo do lado do quadrado que irá recobrir a imagem 
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         For d := 0 to b-1 do 

         Begin 

            For c := 0 to b-1 do 

            Begin 

               j := 0; 

               N := 16777215; 

               While (N<>0) and (j<256/b) do 

               Begin 

                  i := 0; 

                  While (N<>0) and (i<256/b) do 

                  Begin 

                     N := MN[i+Trunc((256/b)*c),j+Trunc((256/b)*d)]; // Verifica-se a imagem pixel a pixel 

                     i := i + 1; // até que seja encontrado um pixel preto (N=1) ou o lado do quadrado acabe 

                  End;                     

                  j := j + 1; 

               End; 

 

               If N=0 Then NE[a] := NE[a] + 1; // N irá ter um valor nulo, caso o quadrado não possua  

                                                                  // nenhum pixel preto. Caso contrário, N terá um valor  

                                                                  // unitário, o que indica que aquele quadrado ajuda a  

            End;                                               // preencher a figura. 

         End; 

         somaE  := somaE + a; // preenchimento dos auxiliares da reta 

         somaNE := somaNE + NE[a]; 

      End; 

 

      somay   := 0; 

      somaENE := 0; 

      somaE2  := 0; // inicializando variáveis 

 

      Series2.Clear; 
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      Series2.Add(0, '', clBlue); 

      For a := 1 to 8 do 

      Begin 

         y := ln(NE[a])/ln(10.0); 

         somay:= somay + y; 

         somaENE := somaENE + E[a]*y; 

         somaE2  := somaE2 + E[a]*E[a]; 

         Series2.Add(y, '', clBlue); 

      End; 

 

      c0 := (somay*somaE2 - somaE*somaENE)/(Maximo*somaE2 - somaE*somaE); 

      c1 := (Maximo*somaENE - somaE*somay)/(Maximo*somaE2 - somaE*somaE); 

 

      Series3.Add(c0, '', clGreen); 

      For a := 1 to 8 do 

      Begin 

         x := c1*a+c0; 

         Series3.Add(x, '', clGreen); 

      End; 

   End; 

 

begin 

   Border := 0; 

   Total := 0; 

   L := Image3.Left; 

   R := Image3.Width; 

   U := Image3.Top; 

   D := Image3.Height; 

   Make_Border(L, R, U, D, Border, Total); 

 

   FPrmtr.Edit4.Text := InttoStr(Border); 
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   FPrmtr.Edit5.Text := InttoStr(Total); 

 

   Fractal(c1); 

   Edit6.Text := Copy(FloatToStr(c1/0.3010),1,6); 

///////////////////////////////////////////////////////////// 

   Bitmap := TBitmap.Create; 

   Bitmap.Width  := Image3.Width; 

   Bitmap.Height := Image3.Height; 

   Rect_Origem := Rect(Image4.Left,Image4.Top,Image4.Left+Image4.Width, 

                                     Image4.Top+Image4.Height); 

   Rect_Destin := Rect( 0, 0, Bitmap.Width, Bitmap.Height); 

   Bitmap.Canvas.CopyRect(Rect_Destin,FFractal.Canvas,Rect_Origem); 

   Bitmap.SaveToFile('Figure4.bmp'); // A IMAGEM RESULTANTE É SALVA 

   Bitmap.Free;                                   // COM O NOME FIGURE4.BMP. 

   StatusBar1.Panels[0].Text := 'Calculada a dimensão fractal para a célula da amostra.  d = ' 

                                                  +Edit6.Text; 

end; 

 

procedure TFFractal.Sair1Click(Sender: TObject); 

begin 

   DeleteFile('Figure2.bmp'); 

   DeleteFile('Figure3.bmp'); 

   DeleteFile('Figure4.bmp'); 

   Application.Terminate; 

end; 

 

procedure TFFractal.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction); 

begin 

   DeleteFile('Figure2.bmp'); 

   DeleteFile('Figure3.bmp'); 

   DeleteFile('Figure4.bmp'); 



 

111 

   Application.Terminate; 

end; 

 

procedure TFFractal.Abrir1Click(Sender: TObject); 

begin 

   If OpenDialog1.Execute Then 

   Begin 

      Image1.Picture.LoadFromFile(OpenDialog1.FileName); 

   End; 

end; 

 

procedure TFFractal.PassoI1Click(Sender: TObject); 

var 

   Bitmap: TBitmap; 

   Rect_Origem, Rect_Destin: TRect; 

begin 

   If SaveDialog1.Execute Then 

   Begin 

      Bitmap := TBitmap.Create; 

      Bitmap.Width  := Image2.Width; 

      Bitmap.Height := Image2.Height; 

      Rect_Origem := Rect(Image2.Left,Image2.Top,Image2.Left+Image2.Width, 

                                         Image2.Top+Image2.Height); 

      Rect_Destin := Rect( 0, 0, Bitmap.Width, Bitmap.Height); 

      Bitmap.Canvas.CopyRect(Rect_Destin,FFractal.Canvas,Rect_Origem); 

      Bitmap.SaveToFile(SaveDialog1.FileName); 

      Bitmap.Free; 

   End; 

end; 

 

procedure TFFractal.PassoII1Click(Sender: TObject); 
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var 

   Bitmap: TBitmap; 

   Rect_Origem, Rect_Destin: TRect; 

begin 

   If SaveDialog1.Execute Then 

   Begin 

      Bitmap := TBitmap.Create; 

      Bitmap.Width  := Image3.Width; 

      Bitmap.Height := Image3.Height; 

      Rect_Origem := Rect(Image3.Left,Image3.Top,Image3.Left+Image3.Width, 

                                       Image3.Top+Image3.Height); 

      Rect_Destin := Rect( 0, 0, Bitmap.Width, Bitmap.Height); 

      Bitmap.Canvas.CopyRect(Rect_Destin,FFractal.Canvas,Rect_Origem); 

      Bitmap.SaveToFile(SaveDialog1.FileName); 

      Bitmap.Free; 

   End; 

end; 

 

procedure TFFractal.PassoIII1Click(Sender: TObject); 

var 

   Bitmap: TBitmap; 

   Rect_Origem, Rect_Destin: TRect; 

begin 

   If SaveDialog1.Execute Then 

   Begin 

      Bitmap := TBitmap.Create; 

      Bitmap.Width  := Image4.Width; 

      Bitmap.Height := Image4.Height; 

      Rect_Origem := Rect(Image4.Left,Image4.Top,Image4.Left+Image4.Width, 

                                         Image4.Top+Image4.Height); 

      Rect_Destin := Rect( 0, 0, Bitmap.Width, Bitmap.Height); 
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      Bitmap.Canvas.CopyRect(Rect_Destin,FFractal.Canvas,Rect_Origem); 

      Bitmap.SaveToFile(SaveDialog1.FileName); 

      Bitmap.Free; 

   End; 

end; 

 

end. 
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