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RESUMO 
 
 
 

Neste trabalho, o processamento digital de imagens é aplicado como uma técnica 
de exploração de imagens radiológicas. Implementou-se uma rotina automática, a partir 
das técnicas de segmentação e pós-processamento a imagens radiológicas adquiridas 
de um arranjo, consistindo de um tubo de raio X, alvo e filtro de molibdênio, de 0,4 mm 
e 0,03 mm, respectivamente, e detector CCD. A eficiência da metodologia desenvolvida 
é demonstrada neste trabalho, através de um estudo de caso, empregando-a como 
método auxiliar para detectar distúrbios internos em mangas, no processo pós-colheita 
a ser realizado em packinghouses. Um teste dicotômico foi aplicado para avaliar a 
eficiência do método. Os resultados apresentam um acerto no diagnóstico de 87,7% e 
um erro de 12,3% com uma sensibilidade de 93% e especificidade de 80%. 
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ABSTRACT 
 

 

 

In this work, digital image processing is applied as a automatic computacional 
method, aimed for exploring of radiological images. It was developed an automatic 
routine, from the segmentation and post-processing techniques to the radiology images 
acquired from an arrengement, consisting of a X-ray tube, target and filter of molibdênio, 
of 0.4 mm and 0.03 mm, respectively, and CCD detector. The eficiency of  the 
methodology developed is showed in this work, through a case study, where internal 
injuries in mangoes are automatically detected and monitored. This methodology is a 
possible tool to be introduced in the post-harvest process in packinghouses. A 
dichotomic test was applied to evaluate a efficiency of the method. The results show a 
success of 87.7% to correct diagnosis and 12.3% to failures to correct diagnosis with a 
sensibility of 93% and specificity of 80%.  
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1  INTRODUÇÃO 
 
 

 
1.1  HISTÓRICO 

 

 

Aspectos da vida pessoal e profissional, incluindo “hobbies” são via de regra, 

mediados pela necessidade de se estabelecer padrões para o que julgamos a priori 

acontecerem ao acaso, evitando-se perda de tempo e ocasionalmente insucessos. Para 

isso, freqüentemente filtra-se e seleciona-se informações, bem como comportamentos 

em muitos aspectos do quotidiano, sem se pensar no “processo de filtragem e seleção”, 

tão inserido na natureza humana.  Em relação à ciência, o “processo de seleção” tem 

sido utilizado particularmente, como instrumento na solução de problemas relacionados 

com o fator da qualidade.   

A técnica de processar imagens digitais teve início no final da Primeira Guerra 

Mundial e tem progredido muito com os avanços da informática. Atualmente vem sendo 

aplicada em muitas áreas, desde publicidade, jornalismo, propaganda, ciência dos 

materiais, medicina, agricultura, meio ambiente, etc. 

A técnica de processamento e análise digital de imagens (PADI) sofreu grande 

expansão a partir do final do século passado, destacando-se na área médica, onde foi 

empregada para diferentes finalidades, sendo hoje considerada uma poderosa 

ferramenta de diagnóstico assistido por computador, como os sistemas CAD, “computer 

– aided diagnosis”, (DOI, 1998). 

Recentemente as técnicas de processamento digital foram empregadas para analisar 

mutagênese em Tradescantia, que é um reconhecido sistema bioindicador de 

genotoxicidade ambiental. A análise da mutagênese é feita tradicionalmente de forma 

visual, através da observação por microscópio óptico das células do pêlo estaminal da 

flor de Tradescantia. No entanto, recentemente GOMES (2001) desenvolveu uma 

metodologia automática assistida por computador para a realização desta análise.   
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Na agricultura, embora de uso recente, técnicas de diagnóstico começam a ser 

empregadas para a investigação e monitoramento de danos internos em frutos, visto que 

permite a visualização não-invasiva de atributos do interior dos mesmos, normalmente 

não detectados por técnicas convencionais. Como exemplo, BISCEGLI e CRESTANA 

(1997), mostraram resultados da avaliação não-destrutiva do interior de frutas usando a 

técnica de ressonância magnética para observação de detalhes da parte sadia da polpa, 

dos tecidos danificados e do caroço. 

Atualmente a aquisição da imagem por raios X ou por outra técnica, diretamente na 

forma digital, permite que esta seja processada e analisada posteriormente, com 

finalidade de auxiliar na quantização da imagem e tratamento, para extração de 

informações. Assim, a partir de um critério bem definido e previamente escolhido, a 

aplicação do PADI modifica a imagem, de forma que alguns aspectos desta se tornam 

inteligíveis, evidentes e interpretáveis.   

Na medicina, GERALDELI e colaboradores (2002), descreveram que o Serviço de 

Radiologia do Hospital Clementino Fraga Filho (HUCFF) era realizado com certa 

dificuldade, porque além de todo o trabalho destinado para arquivar os exames, existia 

também a questão de que parte desses exames tinha sido perdida, em decorrência de 

apresentações em congressos, discussões, publicações científicas, utilização para o 

ensino e decorrentes de problemas com a sua conservação, como mofo, umidade e 

manuseio inadequado.  Para solução, os pesquisadores conseguiram elaborar um 

sistema de armazenamento digital das radiografias, de baixo custo e de fácil 

manipulação por parte dos usuários.  

Os sistemas de PADI, ou, simplesmente analisadores de imagem, são programas 

de computador que executam, em imagens digitais, rotinas de procedimentos baseados 

em operações matemáticas. Essas rotinas seguem uma seqüência padrão 

normalmente dividida em três blocos básicos: aquisição de imagem digital, 

processamento digital de imagem (PDI) e análise digital de imagem (ADI). 

Como pode ser observado na FIG. 1.1, o bloco de aquisição da imagem descreve 

duas etapas, a formação da imagem e a digitalização. Neste trabalho foram utilizadas 

imagens digitais cedidas pelo Dr. Rubemar S. Ferreira. 
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FIG. 1.1: Seqüência padrão de PADI.  

 

O tratamento da imagem realizado no segundo bloco da rotina de PADI, denominado 

processamento digital de imagens (PDI), tem uma seqüência lógica em três níveis de 

igual importância: o pré-processamento, o processamento e o pós-processamento. A 

primeira etapa é executada a partir de operações de convolução, processo a ser 

aprofundado à diante, que aplica um filtro espacial, também denominado kernel ou 

máscara, realizando importantes modificações sobre a imagem, principalmente redução 

de ruído, detecção de bordas e realce de bordas. A segunda etapa, de segmentação, 

visa reproduzir digitalmente a tarefa de reconhecer regiões de uma imagem, como 

objetos de interesse, executando um processo extremamente sofisticado realizado pela 

visão humana. Essa operação tem como produto, uma imagem binária, onde os pixels 

brancos representam o fundo e as regiões formadas por pixels pretos são consideradas 

os objetos de interesse, ou vice-versa.  A terceira etapa, de pós-processamento, se faz 

necessária quando o resultado da segmentação não é suficientemente bom para 

finalizar o processo. Esta etapa realiza operações denominadas de lógicas e 

morfológicas. 

Técnicas de PDI, como realce de bordas e segmentação, foram sugeridas na 

literatura (NETO, 2002) com sucesso, visando ao desenvolvimento do sistema 

computacional para análise de mamogramas – SCAM, a fim de auxiliar o médico 

especialista a identificar e analisar lesões em mamografias digitais.  
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A técnica de análise digital de Imagens (ADI), apresentada no último bloco da 

seqüência padrão de PADI, tem importância, quando se tem o objetivo de extrair 

atributos e reconhecer padrões, em imagens. MARQUES e colaboradores (2002) 

desenvolveram um trabalho que também auxilia o médico especialista em lesões de 

mama, mediante comparação de imagens com padrões. O método se baseia no 

reconhecimento de padrões a partir de atributos da imagem desconhecida. Quando uma 

imagem desconhecida é analisada, o sistema extrai um vetor de atributos de textura, 

armazenados em um banco de dados previamente estabelecido de imagens com 

características semelhantes, para classificá-la. Por isto, esta etapa também é dita como 

de classificação. 

Em geral, o PADI tem despertado grande interesse, porque a partir de critérios bem 

definidos, é possível manipular a aparência de uma imagem, tornando aspectos da 

cena inteligíveis, evidentes e interpretáveis. Um aspecto que torna o PADI muito 

interessante é que distintas técnicas de processamento digital podem ser empregadas 

para a mesma finalidade, obtendo resultados semelhantes. Assim, a partir do momento 

que se detém o domínio das técnicas, a criatividade e a ousadia se tornam pré-

requisitos do programador, quando este tem o desafio de propor uma rotina empírica e 

satisfatória. 

 

 

1.2  OBJETIVO 

 

 

O objetivo deste trabalho é explorar a técnica de PDI, propondo uma metodologia 

automática de reconhecimento de regiões como objetos de interesse específico, em 

imagens radiológicas e testar a eficiência do método, em função da especificidade e 

sensibilidade obtidas. Para isto é apresentado um estudo do caso no CAP. 3. 
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1.3  IMPORTÂNCIA 

 

 

Além de não ser uma tarefa de fácil execução, a interpretação cuidadosa de 

imagens radiológicas consome tempo, principalmente em se tratando de um grande 

número de imagens. Assim, pesquisadores em todo o mundo vêm trabalhando no 

desenvolvimento de programas de computador que auxiliam na interpretação dessas 

imagens. Por isso, o processamento digital de imagens por computador é no momento, 

um dos ramos da computação que mais tem crescido.  

A técnica de processamento teve origem, na necessidade de aplicação em projetos 

espaciais da NASA. Atualmente, sua diversificação tende para a produção de métodos 

automáticos para detecção de objetos de interesse específico, principalmente 

anomalias em estruturas anatômicas. Como objeto de interesse específico, tem se 

expandido para outras áreas da ciência. Por exemplo, para a biotecnologia, visando o 

reconhecimento de células. De forma semelhante, recentemente na agricultura, a 

investigação não destrutiva sobre a qualidade de frutos para exportação, é o principal 

motivo para o desenvolvimento de trabalhos neste campo. A implementação de um 

método automático para análise de imagens radiológicas diminui a probabilidade de 

distintas interpretações realizadas pelos profissionais e permite que uma maior 

quantidade de amostras sejam analisadas no mesmo intervalo de tempo exigido pelo 

método visual.     
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1.4  JUSTIFICATIVA 

 

 

Apesar do imageamento por raio X ser pouco empregado em escala comercial, 

alguns países aplicam esta técnica como medida de controle de qualidade interna de 

alguns produtos.   

No Brasil, pesquisas vêm sendo realizadas para a produção de imagens de alta 

resolução, visando a investigação de anomalias cada vez menores. Por isto, neste 

trabalho, sugere-se o desenvolvimento de uma rotina automática assistida por 

computador, capaz de auxiliar na interpretação dessas imagens. Essa rotina funciona 

como um sistema CAD (DOI, 1998), muito utilizado na medicina, que é um programa de 

computador que auxilia no diagnóstico médico, evidenciando as anomalias em 

estruturas anatômicas.  

A vantagem da análise automática da imagem sobre a visual, é que uma grande 

quantidade de imagens podem ser analisadas com maior segurança em um intervalo 

menor de tempo, tendo em vista que após analisar apenas visualmente uma grande 

quantidade de imagens, a chance de cometer erros aumenta de forma diretamente 

proporcional ao cansaço visual.    

 

 

1.5   ORGANIZAÇÃO 

 

 

O trabalho está dividido em cinco capítulos: após a introdução, o segundo capítulo 

apresenta, a partir dos Fundamentos Teóricos, uma reflexão estritamente acadêmica 

sobre os fundamentos empregados para elaboração da metodologia. Dentro dessa 

lógica são apresentados os formalismos científicos básicos sobre a imagem digital, 

desde o pré-processamento, processamento, pós-processamento até o teste 

dicotômico de significância estatística para as imagens processadas.   

No terceiro capítulo são apresentados os materiais empregados e o método 

desenvolvido, bem como a exibição de um estudo de caso. O quarto capítulo é 
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dedicado à apresentação dos resultados e discussão, com críticas e argumentos sobre 

a pertinência do método, e contra-argumentos a partir da validação dos resultados. 

Ao final, o quinto capítulo conclui, mostrando a eficiência do método como técnica 

auxiliar de reconhecimento para imagens radiológicas sem invasão do objeto de estudo. 

Sugere ainda, como o método pode ser aperfeiçoado e a eficiência do método 

otimizada.   
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2  FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
 
 
 
2.1  AQUISIÇÃO DA IMAGEM  

 

 

O sistema de aquisição de imagem descreve o processo no qual uma imagem 

oriunda de um sistema de detecção analógico é convertida em imagem digital. O sinal 

elétrico é gerado através da interação dos fótons de raios X com o detector e em 

seguida, convertido em formato digital (FILHO, 2003). 

Os sistemas de detecção de radiação podem diferir de uma técnica radiográfica 

para a outra, assim como seus mecanismos de conversão da radiação em sinal elétrico. 

Assim, é introduzida uma breve descrição do sistema de detecção empregado nas 

técnicas do trabalho.  

 

 

2.1.1 CCD–DISPOSITIVO DE ACOPLAMENTO DE CARGA OU CÂMARA     

ELETRÔNICA 

 

 

Atualmente, o dispositivo de maior emprego na conversão de fótons de raios X em 

sinal elétrico para formação de imagens digitais é a CCD (Charge Coupled Device) - 

dispositivo de acoplamento de carga. Esta câmara, formada por detectores de silício 

dispostos em forma de matriz tem como maior vantagem a quantização imediata do 

sinal de entrada, oferecendo a possibilidade de tratamento matemático deles. Por ser 

de natureza eletrônica, diferindo de outros dispositivos radiográficos e intensificadores 

de imagem, possui um ruído eletrônico associado pequeno, que pode ser ainda 

reduzido, resfriando-se o detector através de procedimentos termoelétricos (FILHO, 

2003).  
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 A CCD possui características de imagem semelhantes as dos filmes sensíveis e de 

pequena granulometria. Uma das grandes vantagens em relação aos filmes, é que sua 

resposta aos raios-X é linear, como pode ser visto na FIG. 2.1, adaptada de 

BUSHONG, 1998. 

 

 

 
FIG.2.1:  Resposta linear da CCD e não-linear do filme radiográfico.  

 

 

Os fotoelétrons são presos no detector de Si(Li), que funciona como um poço de 

potencial, assim os fotoelétrons incidem sobre o poço mais próximo e são transportados 

como um pacote de carga até um terminal externo, um circuito eletrônico chamado de 

ADC – conversor analógico digital, que quantifica esses pacotes. Isto se repete até que 

todos os pacotes de carga sejam transportados e quantificados totalmente. A interação 

do raio X com o detector produz pares elétron-buraco, e cada poço de potencial, que 

forma essa câmara eletrônica pode acumular cerca de 800 elétrons por uma área de 
2mµ , ou até mesmo 105 à 106 elétrons por pixel, em chips (CASTLEMAN, 1996), como 

apresentado na FIG. 2.2, adaptada de http://micro.magnet.fsu.edu. 
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FIG. 2.2: Anatomia de uma CCD.  

 

 

A capacidade de um poço está associada à quantidade de elétrons gerados pela 

radiação e o ruído, que também são elétrons. A superexposição de um poço gera 

excesso de elétrons que podem ser espalhados para poços vizinhos, causando uma 

contaminação (borramento e perda de contraste) da imagem.  

A energia térmica também causa quebra das ligações, gerando novos pares 

elétron-buraco randomicamente, esses elétrons ocasionais são indistinguíveis dos 

fotoelétrons. Isto dá um aumento à corrente chamada de corrente escura que é 

conseqüência da mobilidade dos íons do lítio, isto é, uma corrente gerada até mesmo 

na ausência de radiação. A corrente escura é sensível à temperatura, dobrando a 

sensibilidade para cada incremento de 6 °C na temperatura. Em grandes tempos de 

integração que são exigidos para detectar baixa quantidade de radiação/luz, os poços 

podem se encher com elétrons térmicos ao invés de fotoelétrons (CASTLEMAN, 1996). 

A refrigeração aumenta a resistividade do poço e por isso é freqüentemente 

empregada para reduzir a corrente escura, ou seja, a mobilidade dos íons de lítio e para 
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aumentar o tempo de operação. Resfriando-se o poço do detector de silício, reduz-se a 

corrente escura  de milhares de elétron/s  à  temperatura  ambiente para um elétron/s à 

–60 °C e se melhora ainda mais a relação sinal/ruído (CASTLEMAN, 1996).   

 

 

2.1.2  LIMITAÇÕES DA CCD 

 
 

A maior limitação das câmaras digitais, comparando com as placas radiográficas, é 

seu pequeno tamanho. Considerando-se uma CCD de 2.048 x 2.048 pixels, cada pixel 

com 22 µm, que mede 4,5 cm em cada lado, enquanto que uma placa radiográfica 

torácica mede facilmente 50 cm x 50 cm.  

Atualmente fabricam-se CCD com 4.096 pixels x 4.096 pixels, mas seus preços 

ainda não são comerciais (FILHO, 2003).  

 

 

2.1.3  RAZÃO SINAL / RUÍDO 

 

 

A CCD possui a melhor relação sinal/ruído quando comparada à câmara de 

ionização e ao detector cintilador. Por isso tem sido utilizada como um componente 

essencial para o desenvolvimento dos sistemas de imagens por raio X (BUSHONG, 

1998). Esta converte 80% dos fótons incidentes em corrente elétrica, enquanto que os 

demais detectores só convertem 30% (FILHO, 2003). 

O ruído pode ser tão baixo quanto 5 – 10 elétrons por pixel para aparelhos de alta 

qualidade e se o detector for resfriado, a relação sinal/ruído melhora ainda mais, pois a 

resistividade do poço de potencial aumenta e a corrente escura chega a apenas um 

elétron/s (CASTLEMAN, 1996). 
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2.2  A IMAGEM DIGITAL 

 
 

A imagem digital é representada por uma matriz de intensidades, onde cada célula 

da matriz corresponde a uma posição em relação ao eixo das abscissas e das 

ordenadas ( )yx, . Cada célula é representada por uma intensidade que está 

compreendida dentro de um intervalo de tons. Uma imagem digital pode ser 

monocromática e referir-se à função bidimensional de intensidade da luz f(x,y), onde x e 

y denotam as coordenadas espaciais e o valor f em qualquer ponto (x, y) é proporcional 

ao brilho (ou níveis de cinza) da imagem naquele ponto. O brilho varia desde o preto 

até o branco. Para imagens digitais coloridas, cada posição é representada por três 

intensidades de brilho, a do vermelho, a do verde e a do azul, estas podem variar desde 

sua intensidade mínima até a máxima de cada cor (PACIORNIK, 2003). A quantidade 

de intensidade atribuída a cada célula indica o brilho naquela posição, esse brilho é 

representado por um número que é armazenado pelo computador. 

A FIG. 2.3 mostra uma imagem, adaptada de FILHO (2003), que é na verdade uma 

matriz de números. Cada célula da matriz da imagem se denomina pixel (uma 

contração da expressão inglesa picture element). Desta forma, esta matriz constitui-se 

num mapa que reproduz a imagem pixel a pixel.      
 

                
 

 
FIG. 2.3:  Exemplo de uma imagem digital. 
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2.3  PROCESSAMENTO  DIGITAL DE IMAGENS 

 

 

O processamento digital de imagens é uma poderosa tecnologia capaz de 

transformar a imagem, gerando resultados mais apreciáveis em relação à imagem 

original. O termo se refere à duas técnicas, a de processamento digital de imagens 

(PDI) e a análise digital de imagens (ADI). Isto é justificado porque geralmente as duas 

técnicas se intercalam e interagem, ou seja, uma imagem após ter sido processada 

pode passar por uma análise e de acordo com o resultado da análise, pode voltar a ser 

processada (PACIORNIK, 2003). No entanto, a técnica de ADI não é usada neste 

trabalho porque no estudo de caso não será verificado o tamanho da região danificada. 

Por isso, todas as vezes que o processamento digital de imagens for mencionado, 

estará restrito apenas ao PDI. 

Uma imagem digital deve ser obtida com resolução e profundidade processáveis 

pela tecnologia informática disponível, o “software”. Existem alguns menos e outros 

mais sofisticados que são capazes de processar imagens digitais com alto nível de 

qualidade, e nesse caso quanto maior for a resolução e a profundidade, mais acurado 

será o processamento digital. As técnicas de PDI são aplicadas de forma satisfatória, às 

imagens de 8 bits por byte, 256 tons de cinza, porque não são destinadas ao 

diagnóstico médico. Assim, fica estabelecido que este trabalho trata somente de casos 

onde as imagens adquiridas têm esta profundidade. 

O processamento digital de imagens é uma ferramenta capaz de transformar a 

imagem digital através de operações matemáticas, que alteram os valores dos pixels e, 

portanto facilitam e melhoram a visualização da imagem pelo observador. Os sistemas 

de PADI, ou, simplesmente analisadores de imagem, são basicamente programas de 

computador que executam, em imagens digitais, rotinas de procedimentos baseados 

em operações matemáticas, onde qualquer rotina implementada segue a seqüência 

padrão, ilustrada na FIG. 2.4 e adaptada de GONZALEZ e WOODS (1992), que é 

dividida em três blocos básicos: aquisição de imagem digital, processamento digital de 

imagem (PDI) e análise digital de imagem (ADI). 
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FIG. 2.4:  Seqüência padrão de PADI. 

 
 

O bloco de aquisição da imagem descreve duas etapas, a formação da imagem e a 

digitalização. Neste trabalho foram utilizadas imagens digitais cedidas pelo Dr. 

Rubemar S. Ferreira. 

Os instrumentos utilizados para a aquisição das imagens são: um tubo de raio X e 

uma CCD acoplada à um ADC. É importante ressaltar que o bloco aquisição não faz 

parte do objetivo deste trabalho, mas como técnica radiológica foi descrita 

anteriormente, na seção 2.1, pela sua importância científica.  O processo a partir desse 

bloco torna-se inteiramente digital e, portanto processável. 

A imagem digital obtida no bloco aquisição é comumente chamada de imagem 

original, que passa a ser a imagem de entrada no bloco PDI, onde é processada 

através de suas três etapas, pré-processamento, segmentação e pós-processamento, 

constituindo-se como a fase qualitativa do processo. A etapa de segmentação é a etapa 

de processamento propriamente dita e é, portanto a etapa mais importante deste bloco. 
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Enquanto que as etapas de pré e pós-processamento apesar de importantes, nem 

sempre são obrigatórias. 

Nas etapas de pré-processamento e segmentação opera-se diretamente sobre os 

pixels da imagem. A etapa de pré-processamento é a etapa que visa melhorar a 

imagem, corrigindo defeitos gerados durante sua aquisição e/ou realçando detalhes de 

interesse específico. 

A imagem de saída da etapa de pré-processamento é segmentada, e a imagem de 

saída dessa etapa é uma imagem binária formada por objetos que são de interesse 

específico. Essa imagem é representada por regiões formadas por pixels contíguos de 

mesmo valor. Nas etapas de pós-processamento e extração de atributos, trabalha-se 

diretamente sobre os objetos.  Na etapa de pós-processamento se corrige defeitos 

ocorridos na etapa de segmentação, extraindo-se objetos que não são de interesse, e 

até mesmo juntando ou separando-os (GOMES, 2001).  

Enquanto que o objetivo da etapa de extração de atributos é medir esses objetos, 

no reconhecimento de padrões e classificação, trabalha-se com essas medidas, 

gerando dados sofisticados (PACIORNIK, 2003). 

Neste trabalho será estudado as operações matemáticas que descrevem o bloco de 

processamento digital de imagens e portanto, pré-processamento, segmentação e pós-

processamento. 

 

 

2.3.1  RESOLUÇÃO E PROFUNDIDADE  

 
 

A resolução espacial ou simplesmente resolução consiste no tamanho da matriz 

da imagem digital. A resolução pode ser representada pela quantidade de pontos por 

polegada, do inglês dpi (dots per inch), e por isso descreve a capacidade máxima de 

discriminação de dois pontos na imagem digital. Ou, simplesmente pode ser 

representada pelo tamanho da matriz.   

A profundidade, resolução espectral ou quantização de uma imagem digital consiste 

no número máximo de intensidades que esta imagem pode apresentar. Quando o 
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intervalo tonal é pequeno, as intensidades são mais bem definidas, mais gradativa é a 

escala de intensidade e representada por um maior número de intensidades. Já no 

caso contrário, quando o intervalo tonal é muito grande, as intensidades são 

grosseiramente definidas, menos gradativa é a mudança de tons e a escala é 

representada por um número menor de intensidades (BUSHONG, 1998). Desta forma, 

uma imagem digital é dita como binária, quando apresenta apenas duas intensidades, 

cada pixel utiliza apenas 1 bit / byte, ou seja, 21 = 2 tons, o branco (1) ou o preto (0). No 

entanto, a profundidade de 8 bits / byte = 28 gera 256 tons ou intensidades, esta é a 

profundidade mais comum e satisfatoriamente obtida (PACIORNIK, 2003). 

A resolução espectral de imagens radiológicas pode chegar à 1.024 tons de cinza 

(BUSHONG, 1998) e  apesar de não ser possível visualizar diretamente o intervalo, de 

0 à 1.023 tons de cinza, porque o olho humano só é capaz de distinguir cerca de 56 

tons (FILHO, 2003), um quantizador (ADC) é capaz de interpretar seu conteúdo de 

informação e o computador de armazená-lo. Quanto maior for a profundidade, maior 

será a escala de cinzas representativa da imagem, cujos limites são os valores máximo 

e mínimo de intensidade de raio X, que chega ao sistema receptor de imagem. 

Portanto, um aumento na profundidade melhora a resolução do contraste ainda que o 

olho humano não seja capaz de ver (CASTLEMAN, 1996). 

A FIG. 2.5, aqui adaptada (PACIORNIK, 2003), apresenta quatro imagens digitais, 

com diferentes resoluções e profundidades, obtidas a partir da fotografia da Lena, 

tradicionalmente utilizada em livros de PADI. Pode-se observar a variação de resolução 

entre imagens da direita e da esquerda, as da direita apresentam maior resolução (512 

pixels x 512 pixels) do que as da esquerda (128 pixels x 128 pixels). Da mesma forma, 

as imagens de cima que apresentam profundidade, de 4 tons de cinza, menor do que 

as de baixo, que apresentam 256 tons de cinza. A imagem, que apresenta maior 

resolução espacial e espectral, é facilmente percebida como a de melhor qualidade. 
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FIG. 2.5:  Resolução e Profundidade. 
 

 

 

 

2.3.2  BRILHO E CONTRASTE  

 

 

O brilho e o contraste são características da imagem facilmente percebidas pela 

visão humana. Uma imagem formada predominantemente por pixels com tons de cinza 

altos, valores próximos a 255 (branco), é percebida como uma imagem clara, ou seja, 

de alto brilho. Já uma imagem que contém predominantemente pixels com tons de 

cinza próximos à 0 (preto), é considerada uma imagem escura, ou seja, de baixo brilho. 

Da mesma forma, quando uma imagem apresenta pixels com uma grande variação de 

tons de cinza no espaço, isto corresponde a regiões de alta derivada espacial, e a 

imagem é percebida como de alto contraste. Enquanto, que uma imagem que 

apresenta pequena variação de tons de cinza no espaço, ou seja, regiões de baixa 
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derivada espacial, é percebida como uma imagem de baixo contraste. 

Uma imagem digital, também é chamada de imagem discreta, porque é uma 

representação matemática de uma imagem real e por isso, características como brilho e 

contraste podem ser descritas matematicamente.  

Dada uma imagem ( )yxf ,  de dimensões YX × , o número total de pixels da 

imagem é representado por n e pode ser obtido como: 

 

YXn ⋅=                                                         (1) 

 

 O brilho da imagem pode ser definido então, como a média dos tons de cinza de 

todos os pixels da imagem.  

 O contraste de uma imagem digital pode ser definido como o desvio padrão dos 

tons de cinza de todos os pixels da imagem (WEEKS, 1996).  Portanto, quando uma 

imagem apresentar um histograma com dois ou mais pontos de máximo largos e 

afastados, porém bem definidos, melhor é o contraste da imagem. Já no caso contrário, 

quando o histograma de uma imagem apresentar pontos de máximo muito finos e 

próximos, menor é o contraste da imagem.  

 

 

2.3.3  HISTOGRAMA  

 
 

O histograma de uma imagem fornece informação útil para se fazer realce e uma 

análise da imagem. O histograma de uma imagem monocromática revela a distribuição 

estatística dos níveis de cinza da imagem. É representado por um gráfico que fornece o 

número de pixels na imagem para cada nível de cinza. Dada uma imagem 

monocromática ( )yxf ,  de dimensão YX × , seu histograma é definido pela função:  

 

( )
n
n

rp r=                                                               (2) 
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onde r representa os níveis de cinza, e pode variar de 0 a 255, ou de 0 a 1.023, ou 

ainda de 0 a 2.047, como foi discutido anteriormente na seção 2.3.1; rn  é o número de 

pixels com o tom de cinza r ; e o n é o número total de pixels da imagem ( )yxf , . 

O histograma de uma imagem adaptada do Image Tool 3.0 (UNIVERSIDADE DO 

TEXAS, 2003) e processada neste, é apresentada na FIG. 2.6, onde a escala de cinza 

(r) está representada no eixo das abscissas e a estatística de ocorrência dos níveis de 

cinza na imagem é o eixo das ordenadas [p(r)].  

 

 

 

   
                                        (a)                                                       (b) 
 

FIG. 2.6:  Imagem (a) e seu histograma (b). 

 

 

O histograma fornece uma descrição global da aparência da imagem, através dele 

é possível perceber se a imagem é clara, escura, de alto contraste, ou até mesmo de 

baixo contraste. No entanto, o histograma não fornece nenhuma informação sobre o 

conteúdo da imagem (GONZALEZ e WOODS, 1992). Inclusive, pode-se sugerir 

comparar os histogramas de imagens que têm o mesmo conteúdo, mas em distintas 

posições, como mostra a FIG. 2.7. 
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FIG.2.7:  Comparação de histogramas de duas imagens diferentes, mas com mesmo conteúdo. 

 

A partir da definição de histograma, pode-se escrever as equações que definem, 

respectivamente, as propriedades de brilho (B) e contraste (C). Assim:  

 

                             ( )∑
=

⋅=
255

0r
rprB  ;                                                     (3) 

[ ] ( )∑
=

⋅−=
255

0

2

r
rpBrC                                               (4) 

 

A FIG. 2.8 mostra quatro imagens ao lado de seus respectivos histogramas. Trata-

se obviamente da mesma imagem, adaptada do Image Tool 3.0 (UNIVERSIDADE DO 

TEXAS, 2003), que é apresentada aqui com diferentes níveis de brilho e contraste para 

fins de comparação. 

As imagens mostradas na FIG. 2.8-a, na FIG. 2.8-b e na FIG. 2.8-c têm mesmo 

nível de contraste e diferentes níveis de brilho. Como pode ser visto nestas figuras, 

ambos os histogramas têm a mesma forma e largura, mas o da FIG. 2.8-b está 

deslocado para a direita em relação ao da FIG. 2.8-a, ou seja, onde apresenta maior 

média, o que implica maior brilho na imagem da FIG. 2.8-b. E o histograma da FIG. 2.8-

c está deslocado para a esquerda em relação ao da FIG. 2.8-a, onde apresenta menor 

média e conseqüentemente menor brilho que a FIG. 2.8-a e que a FIG. 2.8-b. 
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(a) 

    
(b) 

    
(c) 

    
(d) 

FIG. 2.8:  Apresentação de histogramas diferentes da mesma imagem. 

Já quando se compara a imagem da FIG. 2.8-b com a FIG. 2.8-d, percebe-se que 

têm o mesmo nível de brilho, mas diferentes níveis de contraste. Como se pode 

observar, os histogramas têm forma semelhante e mesma média, porém o histograma 

da FIG. 2.8-d é mais largo, denotando o maior contraste desta imagem. 
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Embora o histograma forneça uma descrição global da imagem que nada diz sobre 

seu conteúdo, sua forma constitui-se em informação crucial para o processamento 

digital da imagem (GONZALEZ e WOODS, 1992). 

 

 

2.3.4  PRÉ-PROCESSAMENTO  

 
 

O objetivo da etapa de pré-processamento é melhorar a imagem, corrigindo defeitos 

presentes que foram gerados durante a etapa de aquisição. A correção dos defeitos 

aumenta a probabilidade de obter sucesso nas etapas posteriores. Essa etapa envolve 

tipicamente técnicas de realce de contraste, remoção de ruído, manipulação de brilho e 

contraste, correção de iluminação irregular e detecção de bordas. 

Os métodos de aquisição da imagem e os defeitos deles decorrentes são muito 

variados, e tão mais variados são os procedimentos empregados para corrigi-los. Da 

mesma forma, os detalhes que se deseja realçar podem ser muitos. Por isso, existem 

diversos procedimentos característicos da etapa de pré-processamento, onde cada um 

desses procedimentos é em geral específico para uma situação.  

Os procedimentos da etapa de pré-processamento podem ser realizados em dois 

domínios, no domínio das freqüências e no domínio do espaço real.  Os procedimentos 

realizados no domínio das freqüências são feitos através da modificação da imagem 

original pela transformada de Fourier, de onde se obtém um mapa dos sinais periódicos 

da imagem original, isto é, um mapa das altas freqüências, e após a aplicação dos 

procedimentos de pré-processamento diretamente sobre as freqüências, modifica-se 

novamente a imagem, já pré-processada, através da transformada inversa de Fourier. 

Quando no domínio das freqüências, cada pixel de uma imagem, com 256 tons de 

cinza, é representado por um número complexo que ocupa 8 bytes. Os procedimentos 

realizados no domínio do espaço real são geralmente mais empregados, porque são 

menos custosos computacionalmente, visto que para uma imagem com 256 tons de 

cinza, cada pixel ocupa apenas 1 byte. Para imagens com tons de cinza de alta 

qualidade, no estudo de densitometria, cada pixel ocupa 2 bytes e para imagens 
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coloridas cada pixel ocupa 3 bytes, um byte para cada cor básica (verde, azul e 

vermelho) (PACIORNIK, 2003).   

Os procedimentos de pré-processamento no domínio do espaço real são realizados 

através de operações matemáticas que operam diretamente sobre os pixels das 

imagens. Essas operações podem ser divididas em quatro tipos principais: 

(i) Operações pontuais; 

(ii) Operações entre imagens; 

(iii) Operações locais; e  

(iv) Operações geométricas. 

As operações pontuais são feitas ponto-a-ponto, onde a intensidade de cada pixel 

na imagem de saída depende única e exclusivamente da intensidade de seu 

correspondente na imagem de entrada e da função que modifica as intensidades da 

imagem de entrada. 

As operações entre imagens são realizadas quando uma operação matemática é 

feita entre os pixels de duas ou mais imagens de entrada para gerar uma imagem de 

saída. 

As operações locais ou por filtragem são feitas entre a imagem de entrada e um 

filtro espacial, conhecido como kernel, quando este é aplicado sobre uma vizinhança da 

imagem para gerar a imagem de saída. 

As operações geométricas são realizadas com imagens que precisam sofrer 

interpolação para efeito 3D e estão com distorções rotacionais e de translação. 

 

 

2.3.4.1  OPERAÇÕES PONTUAIS 

 

 

Operações pontuais são operações onde para cada tom de cinza na imagem de 

entrada é retornado um único tom de cinza na imagem de saída. As operações pontuais 

podem ser definidas de acordo com a seguinte expressão: 
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( ) ( )[ ]yxfMyxg ,, =                                                    (5) 

 

onde ( )yxf ,  é a imagem de entrada, ( )yxg ,  é a imagem de saída, ( )yx,  são as 

coordenadas dos pixels nas imagens e M é a função transformação que designa a 

operação. 

As coordenadas de uma imagem de dimensão 55× ,  podem ser melhor entendidas 

observando a FIG. 2.9, onde o pixel central tem coordenada ( )yx, . As coordenadas no 

eixo x crescem da esquerda para a direita e no eixo y, crescem de cima para baixo. 

  

 
FIG. 2.9:  Coordenadas de uma imagem bidimensional de dimensão 55× . 

 

A função transformação M mapeia um tom de cinza s na imagem de saída ( )yxg ,  

para cada tom de cinza r da imagem de entrada ( )yxf , . Desta forma, a função 

transformação M é chamada função de mapeamento, isto faz com que as operações 

pontuais também sejam chamadas de operações de mapeamento (GONZALEZ e 

WOODS, 1992). 

Assim cada pixel com tom de cinza r na imagem de entrada ( )yxf ,  recebe o tom de 

cinza s na imagem de saída ( )yxg , , de modo que as operações pontuais podem ser 

expressas, de forma mais simples, como: 

 

( )rMs =                                                            (6) 

x+2, y+2 x+1, y+2 x, y+2 x-1, y+2 x-2, y+2 

x+2, y+1 x+1, y+1 x, y+1 x-1, y+1 x-2, y+1 

x+2, y x+1, y x, y x-1, y x-2, y 

x+2, y-1 x+1, y-1 x, y-1 x-1, y-1 x-2, y-1 

x+2, y-2 x+1, y-2 x, y-2 x-1, y-2 x-2, y -2 

y 

x 
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onde M é a função de mapeamento e r e s representam, respectivamente, os tons de 

cinza na imagem de entrada ( )yxf ,  e na imagem de saída  ( )yxg , . 

A função de mapeamento de uma operação pontual pode ser linear ou não-linear. 

Uma função de mapeamento linear modifica o brilho e o contraste de uma imagem, sem 

alterar muito a forma de seu histograma. Como foi visto na FIG. 2.8, na seção 2.3.3, 

uma manipulação de brilho, em função de um mapeamento linear, apenas provoca um 

deslocamento lateral do histograma e uma manipulação de contraste modifica sua 

largura. No entanto, as funções de mapeamento não-lineares alteram mais 

acentuadamente a forma do histograma da imagem, modificando prioritariamente 

alguma região do histograma ou visando dar a ele uma determinada forma, como será 

apresentado na seção 2.3.4.1.2. 

 

 

2.3.4.1.1  MAPEAMENTO LINEAR 

 

 

Uma generalização da função de mapeamento linear pode ser feita utilizando–se a 

equação da reta: 

 

lras +⋅=                                                     (7) 

 

onde a é o coeficiente angular e l é o coeficiente linear. O coeficiente linear afeta 

somente o brilho da imagem, um valor positivo faz o brilho aumentar, um valor negativo 

o reduz. O coeficiente angular afeta, conjuntamente, o brilho e o contraste da imagem. 

Ao se aplicar uma função de mapeamento linear numa dada imagem de entrada ( )yxf ,  

para obter uma imagem de saída ( )yxg , , com coeficiente linear igual à zero e com 

inclinação de 45°, onde o coeficiente angular dessa função é obtido pela tangente da 

inclinação e portanto, é igual à 1, a expressão que representa essa função pode ser 

escrita como: 
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rs =                                                        (8) 

 

A FIG. 2.10 mostra como uma operação de mapeamento linear com coeficiente 

angular igual a 1 e coeficiente linear nulo age sobre uma imagem e seu histograma. 

Nesta situação, pode-se notar que os histogramas e as imagens são iguais.  

 

 

    
 

 
 

    
FIG. 2.10: Comparação de duas imagens e seus histogramas após uma operação de 

mapeamento linear. 

 

 

Quando o coeficiente angular for igual à 1 e o coeficiente linear for maior que 1 ou 

negativo, a função de mapeamento apenas se deslocará para cima ou para baixo e 

0                                     255      r      

s 
255

0
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provocará uma saturação de pixels brancos e pretos, nesses casos, o brilho aumenta e 

diminui, respectivamente.   

Exemplos muito comuns de operações com função de mapeamento linear são as 

operações de expansão e redução de contraste e brilho. A operação de expansão de 

contraste e brilho mapeia os tons de cinza de médio à claros. Por exemplo, uma 

imagem de entrada, cujo histograma está compreendido desde 0 até uma intensidade 

média de 150, ao ser mapeada pela função apresentada na FIG. 2.11, passará a 

apresentar pixels mais claros, na imagem de saída. Isto ocorre quando o coeficiente 

angular é maior que 1 e o coeficiente linear é igual à 0. A expressão que representa 

essa função pode ser escrita como: 

 

ras ⋅=       ;   1>a    ;  0=l                                              (9) 

 

A FIG. 2.11 mostra a função de mapeamento da operação de expansão de 

contraste e brilho. 

 

 
FIG. 2.11:   Função de mapeamento linear para expansão de brilho e contraste. 

 

 

Enquanto que a operação de redução de contraste e brilho mapeia os tons de 

cinza de claros à mais escuros. Isto pode ser ilustrado, quando se tem uma imagem, 

cujo histograma varia de 0 à 255, que ao ser mapeada pela função apresentada na FIG. 

2.12 passará a apresentar pixels mais escuros, na imagem de saída. Isto ocorre 

quando o coeficiente angular for menor do que 1 e o coeficiente linear igual à 0, ambos, 

0                                     255      r     

s 
255

0
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brilho e contraste, diminuem.  

 

 

 
FIG. 2.12:   Função de mapeamento linear para redução de brilho e contraste. 

 

 

Uma outra função que pode ser usada para a redução de contraste e brilho pode 

ser entendida, quando se tem uma imagem, cujo histograma varia de 0 à 255, que ao 

ser mapeada pela função apresentada na FIG. 2.13, passará a apresentar pixels tanto 

menos escuros quanto menos claros, na imagem de saída. Isto ocorre quando o 

coeficiente angular for menor que 1 e o coeficiente linear for maior que 1, ambos, brilho 

e contraste diminuem. A expressão que representa essa função pode ser escrita como: 

 

lras +⋅=       ;   1<a    ;        1>l                                      (10) 

 

 Uma operação de redução de contraste e brilho é representada na FIG. 2.13, onde 

se pode comparar os histogramas da imagem original e modificada, e notar uma 

contração do histograma da imagem de saída, denotando menor brilho e contraste, 

bem como uma maior quantidade de pixels dentro desse novo intervalo tonal.  

0                                     255      r     

s 
255
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FIG. 2.13: Operação de mapeamento para redução de brilho e contraste. 

 

 

Um outro exemplo de operação com função de mapeamento linear é a operação de 

negativo (FIG. 2.14), que mapeia os tons de cinza claros na imagem de entrada como 

escuros na imagem de saída e vice-versa, fornecendo, como imagem de saída, um 

negativo da imagem de entrada. Para isto, esta função tem, como coeficientes angular 

e linear, respectivamente, os valores –1 e 255, conforme a expressão: 

 

rs −= 255      ;    1−=a      ;   255=l                                (11) 
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FIG. 2.14:  Operação de negativo. 

 

 

Um outro exemplo de operação com função de mapeamento linear é a operação de 

aplicação de tabela de cores, que mapeia cada tom de cinza na imagem de entrada 

como uma cor na imagem de saída, fornecendo, como imagem de saída, uma imagem 

colorida.  

A FIG. 2.15, adaptada de PACIORNIK (2003), mostra a transformação de uma 

imagem com tons de cinza em uma imagem colorida, quando se realiza uma operação 

de mapeamento linear com aplicação de uma tabela de cores.   
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FIG. 2.15:  Operação de aplicação de tabela de cores. 

 

 

Uma forma mais específica de função de mapeamento linear ocorre na operação de 

normalização (WEEKS, 1996). Esta operação pontual é composta por uma função que 

mapeia a faixa de tons de cinza da imagem de entrada para uma faixa desejada na 

imagem de saída. Assim, nesta operação, os coeficientes angular e linear da função de 

mapeamento não são escolhidos diretamente, mas calculados a partir dessas duas 

faixas de tons de cinza. Desta forma, a função de mapeamento de uma operação de 

normalização é definida como: 

 

( ) minmin
minmax

minmax gfr
ff
gg

s +−
−
−

=                                      (12) 

 

onde minf  e maxf são, respectivamente, o tom de cinza mínimo e máximo na imagem de 

entrada ( )yxf , ; ming  e maxg designam a faixa de tons de cinza desejada para a imagem 

de saída ( )yxg , , sendo portanto, respectivamente, seu tom de cinza mínimo e máximo. 

Como pode ser visto na EQ. 2.12, o coeficiente angular a de uma função de 

normalização, aqui chamado fator de escala, é calculado como: 

 

minmax

minmax

ff
gg

a
−
−

=                                                              (13) 

 

Caso o fator de escala, calculado pela EQ. 2.13  para uma determinada operação 

de normalização em uma determinada imagem, seja menor do que 1, trata-se de uma 

0                                     255      

s 
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FIG. 2.16:  Exemplo de operação de normalização para expansão do contraste. 

operação de redução do contraste, caso contrário, é uma operação de expansão de 

contraste. 

A FIG. 2.16 mostra um exemplo de operação de normalização para expansão do 

contraste. Uma imagem do Image Tool 3.0 (UNIVERSIDADE DO TEXAS, 2003), 

contendo tons de cinza compreendidos entre 55 e 155 conforme seu histograma, é 

mapeada para uma imagem com tons de cinza em toda escala de 0 a 255, como pode 

ser visto em seu histograma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Nas funções de mapeamento linear, o contraste é função do coeficiente angular, e 

o brilho é função dos coeficientes angular e linear, ou seja, o coeficiente angular afeta, 

conjuntamente, o brilho e o contraste da imagem, enquanto que o coeficiente linear 
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afeta somente  seu brilho: 

( )aCC =′                                                            (14) 

( )laBB ,=′                                                           (15) 

 

onde C’ é o contraste da imagem de saída; B’ é o brilho da imagem de saída; e a e l 

são, respectivamente, os coeficientes angular e linear da função de mapeamento. 

No entanto, o contraste e o brilho podem ser considerados independentes, desde 

que se utilize uma variável b de manipulação do brilho. Assim, tem-se:  

 

( )aCC =′                                                           (16) 

( )bBB =′                                                           (17) 

 

E a EQ. 2.7 pode ser reescrita de acordo com a seguinte expressão (WEEKS, 

1996): 

( ) ( )BbBras ++−⋅=                                                (18) 

 

onde B é o brilho da imagem de entrada; e a é o coeficiente angular; e b a variável de 

manipulação do brilho. 

Quando a função de mapeamento calcula s  fora do domínio, ou seja, [255< s <0] 

ou [1024< s <0], s precisa ser ajustado. Isto quer dizer que as equações que definem 

funções de mapeamento, onde as propriedades de brilho e contraste podem ser 

considerados independentes, são válidas somente para s no domínio de r, ou seja, [0, 

255] ou [0, 1023]. Caso a função de mapeamento calcule algum s fora deste domínio, o 

ajuste fará com que as propriedades de brilho e contraste não possam ser tratadas de 

maneira independente uma da outra. O modo de ajuste mais comum consiste em 

saturar a imagem de saída nos níveis de cinza extremos da escala, igualando s a 0, 

caso ele seja calculado menor do que 0, e igualando-o a 255 ou 1.023, caso seja 

calculado  maior do que 255 ou 1.023, respectivamente. 
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2.3.4.1.2  MAPEAMENTO NÃO-LINEAR  

 

 

As operações pontuais de mapeamento não-linear alteram a forma do histograma, 

visando dar a ele uma determinada forma ou modificando prioritariamente alguma 

região específica na escala de cinza.   

As operações de mapeamento não-linear podem ser executadas através de duas 

formas, utilizando uma função de mapeamento não-linear ou diretamente sobre o 

histograma. Apesar de existirem diversos tipos de mapeamento não-linear, as mais 

comumente utilizadas são as funções logarítmica e exponencial (WEEKS, 1996). 

Dada uma imagem de entrada ( )yxf , , a aplicação de uma operação pontual de 

mapeamento logarítmica sobre esta, gera uma imagem de saída ( )yxg , , onde essa 

imagem de saída tem um aumento no contraste das regiões escuras e uma  redução no 

contraste das regiões claras, aumentando, conseqüentemente, o brilho da imagem 

como um todo.  Já a aplicação de uma função de mapeamento exponencial, provoca o 

efeito inverso na imagem de saída ( )yxg , , e por isso há um aumento no contraste das 

regiões  claras e uma redução no contraste das regiões escuras, diminuindo, assim o 

brilho da imagem como um todo. A FIG. 2.17 representa as funções de mapeamento 

não-lineares mais utilizadas. 

 

 

 

 

 

 

 
FIG. 2.17:  Funções de mapeamento logarítmica (a) e exponencial (b). 

 

 

As funções de mapeamento logarítmica e exponencial podem ser definidas, para 
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imagens de 256 níveis de cinza, respectivamente, como: 

( ) ( )1ln98,45 +⋅== rrMLs                                               (19) 

( ) 198,45 −==
r

erMEs                                                   (20) 

 

onde r e s representam respectivamente os tons de cinza na imagem de entrada e na 

imagem de saída; ML é a função de mapeamento logarítmica e ME é a função de 

mapeamento exponencial. O fator de 45,98 foi calculado para que não haja saturação e 

para que toda a escala de tons de cinza seja usada. 

As funções podem ser definidas em outras bases, desde que seja escolhida 

criteriosamente, a fim de solucionar o problema em questão. Neste trabalho, as funções 

foram definidas na base e, para que o efeito de saturação seja evitado e para que toda 

a escala de cinza seja utilizada. 

Um caso bastante particular de mapeamento não-linear são as operações 

realizadas diretamente sobre o histograma. Neste caso, a função de mapeamento não-

linear é calculada a partir do histograma da imagem de entrada, ou até mesmo, que a 

função seja estabelecida, visando dar uma forma específica ao histograma da imagem 

de saída. 

A equalização do histograma é também comumente chamada de linearização, 

apesar de sofrer uma operação não-linear, é assim chamada porque gera um 

histograma uniformemente distribuído, com a forma de uma linha horizontal, de modo 

que o número de pixels em qualquer nível de cinza seja o mesmo.  

A operação de equalização de histograma é baseada na utilização da função de 

distribuição acumulada do histograma como função de mapeamento (GONZALEZ e 

WOODS, 1992). A função de distribuição acumulada calcula, para cada tom de cinza r 

na imagem de entrada, um tom de cinza s na imagem de saída, de modo que: 

 

( ) ( )∑∑
==

===
r

i

r

i

i ip
n
n

rMs
00

                                         (21) 

 

onde r e s representam respectivamente os tons de cinza na imagem de entrada e na 
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imagem de saída; in  é o número de pixels com o tom de cinza i  na imagem de entrada; 

n  é o número total de pixels da imagem de entrada; e ( )ip  é a função de distribuição de 

probabilidades de tons de cinza i  que define o histograma da imagem de entrada. 

Na FIG. 2.18, apresenta-se um exemplo de operação de equalização de 

histograma. 

 

 

    

    
FIG. 2.18:  Equalização do histograma de uma imagem com saída uniforme. 

 

 

Ao observar a FIG. 2.18, nota-se que esta operação de equalização de histograma 

produziu uma imagem com histograma uniforme, como se fosse representado por uma 

linha horizontal. No entanto, o que geralmente acontece, com a aplicação desta 

operação, é um histograma de saída não uniforme, como é apresentado na FIG. 2.19, e 

que mesmo apesar disso, apresenta melhor distribuição do que o histograma da 

imagem original. 
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FIG. 2.19:  Equalização do histograma de uma imagem com saída não uniforme. 

 

 

Devido à escala de tons de cinza nas imagens de 8 bits ser discreta, composta por 

valores inteiros no domínio [0; 255], podem ocorrer arredondamentos no mapeamento, 

fazendo com que o histograma da imagem não seja uniforme.  

A especificação do histograma altera a imagem, buscando dar ao seu histograma 

de entrada uma determinada forma, a partir de um histograma especificado, cuja forma 

é uma estimativa do que se deseja para o histograma da imagem de saída (GONZALEZ 

e WOODS, 1992). 

As operações, que geram imagens com histogramas lineares, equalizados, ou com 

uma forma específica, são utilizadas principalmente quando se deseja processar 

automaticamente várias imagens com a mesma rotina, operando assim como uma 

medida para padronização das imagens a serem processadas.  

A vantagem da equalização do histograma, quando comparada à operação de 

mapeamento linear de normalização, visto na FIG. 2.16 da seção 2.3.4.1.1, é que a 

equalização de histograma é uma operação, comumente disponível nos ambientes de 

processamento, totalmente automática. Enquanto que a normalização do histograma 

não é automática na maioria dos ambientes de processamento, havendo, portanto, a 

necessidade de se estipular um nível de brilho e contraste manualmente. 
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FIG. 2.20:  Operações entre imagens. 

2.3.4.2  OPERAÇÕES ENTRE IMAGENS 

 

 

As operações entre imagens são realizadas através da aplicação de um operador 

matemático, entre duas ou mais imagens de entrada, ponto-a-ponto. 

Qualquer operador matemático pode ser aplicado entre pixels correspondentes de 

cada uma das imagens de entrada, ou seja, entre pixels de diferentes imagens e 

mesmas coordenadas. 

Assim, as operações entre imagens podem ser definidas como: 

 

  ( ) ( ) ( ) ( )[ ]yxfyxfyxfTyxg n ,,...,,,,, 21=                             (22) 

 

onde ( ) ( ) ( )yxfyxfyxf n ,,...,,,, 21 são as n imagens de entrada; ( )yxg ,  é a imagem de 

saída e T é um operador aritmético ou lógico. 

Este operador T, ilustrado na FIG. 2.20, pode ser aritmético (soma, subtração, 

multiplicação e divisão) ou lógico (AND, NOT, OR), de modo que, as operações 

derivadas dele são conhecidas como operações aritméticas e lógicas, respectivamente. 

As operações lógicas são realizadas entre imagens binárias, imagens que contém 

somente dois tons, preto (0) e branco (1), e devido a sua importância para a etapa de 

pós-processamento serão objeto de estudo mais a diante.  
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Apesar da simplicidade, deve-se ter cuidado na utilização de operações aritméticas, 

pois, ao se fazer uma operação deste tipo, é comum se obter, para a imagem de saída, 

pixels com valores de tons de cinza muito próximos, no caso de uma operação de 

divisão, e pixels com valores de tons de cinza fora da escala (0 a 255), ou seja, valores 

negativos ou maiores do que 255. Para resolver isso, os analisadores de imagem 

geralmente oferecem pelo menos duas opções, que são: 

(i) normalizar a faixa de valores obtidos para a escala original (0 a 255); ou 

(ii) saturar nos tons de cinza limites da escala, ou seja, qualquer valor calculado 

abaixo do limite inferior da escala (0) é igualado a 0, e qualquer valor maior 

que o limite superior (255) é igualado a 255. 

 

 

2.3.4.3  OPERAÇÕES LOCAIS 

 
 

 As operações locais são também conhecidas como operações de vizinhança, isto é 

justificado, porque são operações que calculam a intensidade de um determinado pixel 

na imagem de saída ( )yxg , , em função não apenas da intensidade do seu 

correspondente na imagem de entrada ( )yxf , , mas também em função da intensidade 

dos pixels vizinhos, como ilustrado na FIG. 2.21. 

 

 

 
FIG. 2.21:  Operação local. 
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 Cada vizinho tem um peso associado, definido pelos elementos que formam um 

filtro espacial, denominado kernel, que representa uma matriz geralmente quadrada de 

dimensão ímpar, de pesos. Também conhecido como máscara, janela, ou elemento 

estruturante, que é na verdade, o delimitador de uma vizinhança. 

 A vizinhança de um pixel consiste na região onde se localizam os pixels que o 

cercam. Como o kernel é um delimitador de uma vizinhança, então a menor vizinhança 

que o kernel pode delimitar, possuindo um pixel central, é uma vizinhança  33× . O 

kernel varre a imagem de entrada, como mostra a FIG. 2.22, pixel por pixel, incluindo 

suas vizinhanças, e atribuindo, na imagem de saída, o valor da média ponderada a 

cada pixel de posição correspondente à do pixel central da vizinhança analisada. 

 

 

 
FIG. 2.22:  Operações locais em uma imagem mostrando a aplicação de um kernel. 

 

 

O processo de aplicação de um kernel sobre uma imagem é equivalente a uma 

operação de convolução entre a imagem de entrada ( )yxf ,  e o kernel ( )jik , . E 

descreve um processo de transformação que a imagem de entrada sofre após ser 

aplicado um filtro espacial, ou seja, um kernel. 

A FIG. 2.23 ilustra o processo de transformação da imagem de entrada da FIG. 

2.22, ou melhor, ilustra a operação de convolução sobre uma imagem, ponto-a-ponto, 

isto é, pixel por pixel, ao aplicar um filtro média, que será melhor abordado a seguir.  
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FIG. 2.23:  Ilustração da operação de convolução sobre uma imagem com kernel de dimensão 

33× .  

 

A operação de convolução entre a imagem de entrada e o kernel  é 

matematicamente definida como: 

 

 ( ) ( ) ( )∑ ∑
−= −=

⋅++=
m

mi

m

mj
jikiyixfyxg ,,,  ;                                   (23) 

 

10 −≤±≤ Xmx  ;                                                (24) 

 

10 −≤±≤ Ymy  ;                                                (25) 

 

2
1−

=
Km  ;                                                    (26) 

 

( ) ∗ℵ∈+⋅= aaK 12  ;                                              (27) 

 

onde ( )yxf ,  é a imagem de entrada, de dimensão YX × ; ( )yxg ,  é a imagem de saída, 

de mesma dimensão; ( )jik ,  é o kernel, de dimensão KK ×  e ∗ℵ  é um número natural 

positivo. 
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Ao analisar as equações (24), (25), (26) e a imagem de saída da FIG. 2.22, se 

percebe que o kernel não pode operar sobre as m primeiras e últimas linhas e colunas 

da imagem, ou seja, nas extremidades, isto é devido ao fato de que, o kernel só pode 

operar sobre uma vizinhança completa. Apesar da imagem filtrada apresentar menor 

dimensão do que a imagem de entrada (FIG. 2.22), a perda de informação não é 

significativa na maioria dos casos, considerando que as informações mais importantes 

estão geralmente no centro das imagens. No entanto, os analisadores de imagem 

adotam nenhuma ou alguma medida para correção desse problema em questão. 

Existem quatro principais formas de como os analisadores tratam esta questão 

distintamente. Por isso, é importante ter o cuidado em saber com qual destas quatro 

formas o analisador de imagem, em uso, resolve esta questão. 

As formas, dos analisadores tratarem a questão da imagem filtrada ter menor 

dimensão que a imagem de entrada, são: 

(i) Não adotam nenhuma medida e consideram na imagem de saída somente os 

pixels filtrados, obtendo uma imagem de saída com dimensão  ( ) ( )mYmX ⋅−×⋅− 22 . 

Apesar da imagem filtrada ter menor dimensão, esta é a única opção que não introduz 

erro, apenas perda de informação das extremidades da imagem de entrada; 

(ii) Replicar os pixels das extremidades para fora da imagem de entrada, gerando 

uma imagem intermediária com dimensão ( ) ( )mYmX ⋅+×⋅+ 22 , que após ser filtrada 

gera uma imagem de saída com dimensão YX ×  , como a imagem de entrada; 

(iii) Atribuir o valor 0 aos pixels não filtrados da imagem de entrada, na imagem de 

saída; ou 

(iv) Repetir os pixels não filtrados da imagem de entrada, na imagem de saída.  

As operações locais são muito utilizadas em PDI, pois, a partir da escolha do kernel 

adequado, diversos procedimentos podem ser implementados. Os kernels podem ser 

classificados, conforme o procedimento que se deseja realizar sobre uma imagem e os 

principais procedimentos são: redução de ruído, correção de iluminação, detecção de 

bordas, realce de bordas e detalhes, como mostra a FIG. 2.24: 
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FIG. 2.24: Classificação dos kernels.  

 

 

 

2.3.4.3.1  REDUÇÃO DE RUÍDO 

 
 
 Os filtros mais utilizados em PDI para redução de ruído são os filtros passa-baixa 

de média e gaussiano, e o filtro mediana. 

 

(i)  PASSA-BAIXA 

 

Os filtros passa-baixa são definidos por kernels formados por pesos positivos.  São 

chamados de passa-baixa por privilegiarem a passagem dos componentes de baixa 

freqüência espacial, que também podem ser definidos como componentes de baixa 

derivada espacial, atenuando os componentes de alta freqüência espacial, como ruídos 

e bordas.   

Básicos 
Direcionais 
Laplaciano 
Diferenciais Parciais 

PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOO  KKEERRNNEELL  

RReedduuççããoo  ddee  
RRuuííddoo  

CCoorrrreeççããoo  ddee  
IIlluummiinnaaççããoo  

DDeetteeccççããoo  ddee  
BBoorrddaass  

RReeaallccee  ddee  BBoorrddaass  ee  
DDeettaallhheess  

Passa-baixa

Passa-alta

Passa-alta

Passa-baixa

Mediana 

Média

Gaussiano

Média

Alto Reforço
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MÉDIA 

 

 O filtro média é assim chamado porque atribui ao pixel filtrado na imagem de saída, 

a média dos valores de nível de cinza dos pixels da vizinhança analisada. A FIG. 2.25 

mostra kernels  de dimensões  33× ,  55×   e  77× . 

 

 
FIG. 2.25:  Filtros passa-baixa de média  33× ,  55×   e  77× .  

 

Os escalares que multiplicam os filtros, como pode ser observado na FIG. 2.25, são 

na verdade fatores de escala, para que não seja calculado nenhum valor de nível de 

cinza acima de 255, na imagem de saída. Os fatores de escala, que multiplicam 

qualquer tipo de filtro, são geralmente calculados como o inverso da soma dos pesos 

positivos do kernel. 

A FIG. 2.26, adaptada de PACIORNIK (2003), mostra a imagem de saída (FIG. 

2.26-b) resultante de uma aplicação do filtro de média, de dimensão 33× , sobre a 

imagem de entrada (FIG. 2.26-a) que apresenta um ruído tipo “spike” , ruído localizado 

com intensidade muito diferente da vizinhança (GONZALEZ & WOODS, 1992).  A FIG. 

2.26-c é a imagem resultante de cinco aplicações desse filtro. Percebe-se, ao se 

comparar as duas imagens filtradas, que a imagem que mais teve o ruído reduzido, foi 

a que ficou mais borrada.  E por isso, nem sempre esse filtro é o mais indicado para 

esse tipo de ruído. 

1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 
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                      (a)                                                 (b)                                               (c) 

FIG. 2.26: Redução de ruído tipo “spike’: (a) Imagem de entrada; (b) Imagem filtrada uma vez; e 

(c) Imagem filtrada cinco vezes. 

 

 

GAUSSIANO 

 

 O filtro gaussiano é um filtro média ponderada, que preserva mais a imagem que o 

filtro média, pois a borra menos. É circularmente simétrico, como pode ser visto na FIG. 

2.27, possui um maior peso no seu centro e diminui gradativamente em direção as 

extremidades, ou seja, os pesos variam como uma função gaussiana, e por isso é 

chamado de filtro gaussiano. A  FIG. 2.27 apresenta um filtro gaussiano de dimensão  

99×   e sua função. 

 

   
FIG. 2.27:  Filtro gaussiano e sua função gaussiana. 

 

 

0 0 1 1 1 1 1 0 0 
0 1 2 3 3 3 2 1 0 
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0 1 2 3 3 3 2 1 0 
0 0 1 1 1 1 1 0 0 
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(ii)  MEDIANA 

 

 O filtro mediana é aquele que reduz o ruído de uma imagem produzindo um 

resultado melhor do que os filtros passa-baixa média e gaussiano. É especialmente 

indicado para reduzir ruído tipo “spike”, ruído localizado com intensidade muito diferente 

da vizinhança (GONZALEZ & WOODS, 1992).  

 O filtro mediana é um filtro diferente dos que já foram apresentados nesse trabalho, 

onde o kernel só define o tamanho da vizinhança. Este filtro faz uma análise estatística 

da vizinhança para identificar a intensidade mediana da vizinhança.  Isto é possível, 

porque o filtro mediana ordena os pixels da vizinhança em ordem crescente de nível de 

cinza e determina a intensidade mediana, como mostra a FIG. 2.28. 

 

 
FIG. 2.28: Ilustração da aplicação do filtro mediana, de dimensão 33× , sobre uma imagem. 

 

A FIG. 2.29 mostra o resultado da aplicação do filtro mediana, de dimensão 33× , 

sobre a imagem da FIG. 2.26-a. É possível constatar uma melhor redução do ruído, 

sem causar o efeito de borramento da imagem de saída, ao comparar com as  FIG. 

2.26-b e FIG. 2.26-c.  

 
FIG. 2.29: Redução de ruído tipo “spike”: imagem filtrada por um filtro mediana.  
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2.3.4.3.2  CORREÇÃO DE ILUMINAÇÃO IRREGULAR 

 
 

A correção de iluminação irregular ocorre quando se aplica um filtro passa-baixa de 

média, de grande dimensão, ou melhor, de tamanho maior que os objetos presentes na 

imagem, e tantas vezes quanto forem necessárias para gerar uma imagem de saída 

totalmente borrada. Esta imagem borrada equivale, na verdade, ao fundo irregular da 

imagem de entrada. Realiza-se então a subtração entre a imagem de entrada (FIG. 

2.30-a) e o fundo calculado (FIG. 2.30-b), obtendo assim, a imagem com o fundo 

corrigido (FIG. 2.30-c). 

A FIG. 2.30-a, adaptada de PACIORNIK (2003), trata-se de uma imagem de areia 

obtida em microscópio óptico, e mostra um exemplo do procedimento de correção de 

iluminação irregular. Este procedimento é tipicamente empregado em imagens de 

microscopia óptica, onde obter imagens com o fundo uniforme não é uma prática trivial.   

 

     
                                   (a)                                    (b)                                   (c) 

FIG. 2.30: Correção de iluminação irregular a partir da aplicação do filtro passa-baixa de média. 

 

 

 

2.3.4.3.3  DETECÇÃO DE BORDAS    

 
 
 Os filtros mais utilizados para a detecção de bordas em PDI são os filtros básico, 

laplaciano, direcionais e os diferenciais parciais, todos do tipo passa-alta.   
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(i)  PASSA-ALTA 

 
 
 Os filtros passa-alta são definidos por kernels formados por pesos positivos próximo 

ao centro e pesos negativos nas extremidades. São chamados de filtros passa-alta, 

porque provocam o efeito inverso dos filtros passa-baixa, isto é, privilegiam a passagem 

dos componentes de alta freqüência espacial, ou seja, de alta derivada espacial, como 

as bordas. 

 Os filtros passa-alta são muito sensíveis a pixels brilhantes circundados por pixels 

escuros ou vice-versa, ruído do tipo “spike”, não sendo, portanto, adequados para 

detecção de bordas em imagens com este tipo de ruído.  

 Os fatores de escala utilizados pelos filtros passa-alta são definidos da mesma 

forma que para os filtros passa-baixa, como o inverso da soma dos pesos positivos do 

kernel. 

 

 

BÁSICO 

 

 

 O filtro passa-alta básico é formado por um peso central positivo igual a 8 e pelos 

pesos negativos localizados na periferia igual a -1 (GONZALEZ e WOODS, 1992).  

 A FIG. 2.31 mostra o resultado da aplicação do filtro passa-alta básico, de 

dimensão 33× , sobre a fotografia da Lena. Observa-se que a soma dos pesos do 

kernel é nula, por isso é dito como kernel que possui peso 0, retornando valores 

próximos ou iguais a 0 quando passa por regiões de baixa freqüência espacial na 

imagem de entrada, e gerando assim, uma imagem de saída com bordas aguçadas 

sobre um fundo escuro. 
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FIG. 2.31:  Aplicação do filtro passa-alta básico a uma imagem. 

 

 

FILTROS DIRECIONAIS 

 

 

 Os filtros passa-alta direcionais realçam as bordas dos objetos, segundo direções 

preferenciais de interesse, definidas pelos kernels (PACIORNIK, 2003). A FIG. 2.32 

apresenta os filtros direcionais mais utilizados em PDI para o realce de bordas nos 

sentidos indicados pelas setas. 

1-1-1

1-2-1

111

11-1

1-2-1

11-1

-1-1-1

1-21

111

-1-11

-1-21

111

111

1-21

-1-1-1

-111

-1-21

-111

111

-1-21

-1-11

111

1-2-1

1-1-1

DIREÇÕES

 
FIG. 2.32:   Filtros passa-alta direcionais de dimensão 3 x 3. 
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LAPLACIANO 

 

 

 O filtro laplaciano, como o nome sugere, simula a segunda derivada. Ele é bastante 

sensível a ruído e, por isso, apesar de ser um operador de derivada, dificilmente é 

empregado para detecção de bordas (GONZALEZ e WOODS, 1992). Quando 

empregado, é geralmente após a aplicação de um filtro gaussiano, que atenua o ruído. 

 A FIG. 2.33 apresenta o filtro passa-alta laplaciano de dimensão 33× , também 

conhecido como filtro de peso 0. 

 
FIG. 2.33:  Filtro passa-alta laplaciano de dimensão 33× . 

 

 

DIFERENCIAIS PARCIAIS 

 
 
 As bordas são regiões da imagem, caracterizadas por uma alta derivada espacial 

de intensidade, apresentando, portanto, grande variação de intensidade em um 

pequeno intervalo de espaço, numa certa direção. O vetor gradiente é normal às bordas 

em cada pixel, apontando para a direção de maior derivada espacial, e seu módulo 

equivale a esta derivada máxima (GONZALEZ e WOODS, 1992). Com isso, a detecção 

de bordas é geralmente feita através de filtros que estimam o módulo do gradiente. 

 Dada uma imagem ( )yxf , , o módulo do gradiente é definido como: 
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×
4
1
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 A EQ. 2.28 mostra que o módulo do gradiente pode ser calculado pela soma dos 

módulos das derivadas parciais em x e y. Assim, o módulo do gradiente da imagem de 

entrada  ( )yxf ,  é obtido através da soma dos valores absolutos resultantes da 

aplicação de filtros, em  ( )yxf , , que simulam estas derivadas parciais. Existem 

diversas implementações de filtros operadores diferenciais parciais, mas os kernels  

mais conhecidos são: 

TAB.2.1: Operadores diferenciais parciais. 

Operador x∂
∂

 
                                      y∂

∂
 

Prewitt 

 

3
1

x 

 

1 0 -1 

1 0 -1 

1 0 -1 

 

3
1

x 

 
 

-1 -1 -1 

0 0 0 

1 1 1 

Sobel 

 

4
1

x 

 
 

1 0 -1 

2 0 -2 

1 0 -1 

 

4
1

x 

 
 

-1 -2 -1 

0 0 0 

1 2 1 

Frei-Chen 

 
 

22
1
+

x 

1 0 -1 

2  0 - 2

1 0 -1 

 
 

22
1
+

x 

-1 - 2  -1 

0 0 0 

1 2  1 
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 Uma imagem de saída, calculada como o módulo do gradiente, é uma imagem 

formada, pixel a pixel, pela máxima derivada local na imagem de entrada. Regiões 

homogêneas na imagem de entrada, com pequena ou nenhuma variação de tom de 

cinza, terão intensidades próximas ou iguais a 0 na imagem de saída. Enquanto que as 

bordas serão tão mais brilhantes, quanto mais abruptas e acentuadas forem as 

diferenças de intensidade entre as regiões que essas bordas separam na imagem de 

entrada. 

 

 

2.3.4.3.4  REALCE DE BORDAS E DETALHES 

 

 

 O filtro mais utilizado em PDI para realçar bordas e detalhes é o filtro passa-alta de 

reforço, também chamado de filtro de alto reforço. 

 

 

(i)  ALTO REFORÇO 

 

 

 O filtro de alto reforço é um filtro passa-alta que privilegia a passagem dos 

componentes de alta freqüência espacial, ou seja, de alta derivada espacial, permitindo 

a passagem dos componentes de baixa freqüência espacial parcialmente. 

  O filtro de alto reforço é formado por um peso central positivo igual a 9 que 

multiplica o parâmetro a, e pelos pesos negativos localizados na periferia igual a -1.  

Quando o parâmetro a é maior do que 1, o peso no centro do kernel aumenta, 

permitindo com que os componentes de baixa freqüência espacial passem 

parcialmente, como mostra a FIG. 2.34.  
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FIG. 2.34. Aplicação do filtro passa-alta de reforço a uma imagem. 

 

 

 De fato, a imagem resultante do filtro de alto reforço é uma adição da imagem 

resultante do passa-alta básico (FIG. 2.31) com uma fração da imagem de entrada, 

definida pela imagem de entrada multiplicada pelo fator de ganho (a-1) (GONZALEZ e 

WOODS, 1992). 

 É importante destacar que além de todos esses filtros espaciais já citados, muitos 

outros filtros podem ser definidos, tantos quantos forem necessários. 

 

 

2.3.4.4  OPERAÇÕES GEOMÉTRICAS 

 

 

As operações geométricas são operações que alteram a relação de posição entre 

os pixels. Essas operações, em geral, envolvem duas etapas. A primeira etapa consiste 

em uma transformação espacial, que pode levar a criação de pixels inexistentes na 

imagem original. O que obriga a aplicação da segunda etapa, que realiza uma 

interpolação das intensidades dos pixels. 

As transformações espaciais, ou por simplicidade, as transformações de 

coordenadas podem ser lineares e não-lineares. As transformações espaciais lineares 

-1 -1 -1 

-1 9.a-
1

-1 

-1 -1 -1 

×
−1.9

1
a
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são mais comumente empregadas e apresentam a forma geral como: 

 

012 ayaxax +⋅+⋅=′                                                    (29) 

012 bybxby +⋅+⋅=′                                                    (30) 

 

onde x′  e y′  são as coordenadas de saída; x  e y  são as coordenadas de entrada; 1a , 

2a , 1b  e 2b  são coeficientes angulares; 0a  e 0b  são coeficientes lineares.  

A operação geométrica de translação consiste numa reamostragem da imagem, 

através da transformação espacial linear de translação (GONZALEZ e WOODS, 1992), 

que, a partir das EQ. 2.29 e 2.30, assumem a seguinte forma:  

 

xTxx +=′     ;  12 =a  ;  01 =a  ;  xTa =0                                (31) 

yTyy +=′     ;  02 =b   ;  11 =b   ;  yTb =0                              (32) 

 

onde xT  e yT  são os coeficientes lineares de translação de x  e y , respectivamente. 

 A operação geométrica mais comum é certamente a reamostragem, que consiste 

numa transformação espacial linear de mudança de escala, definida como:  

 

xFx ⋅=′     ;  Fa =2  ;  01 =a  ;  00 =a                                   (33) 

yFy ⋅=′     ;  02 =b   ;  Fb =1   ;  00 =b                                  (34) 

 

onde F é o fator de escala. 
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 Uma outra operação geométrica que realiza a reamostragem, consiste na 

transformação espacial linear de rotação por um ângulo φ  (GONZALEZ e WOODS, 

1992), como segue: 

( ) ( )φφ senyxx ⋅+⋅=′ cos     ;  ( )φcos2 =a  ;  ( )φsena =1   ;  00 =a             (35) 

( ) ( )φφ cos⋅+⋅−=′ ysenxy   ;  ( )φsenb −=2   ;  ( )φcos1 =b   ;  00 =b             (36) 

 

As transformações espaciais não-lineares, ainda que não sejam tão empregadas 

quanto as transformações lineares, permitem realizar distorções mais complexas, 

porque se baseiam em equações de segundo grau e transcendentais, com termos de 

mais alta ordem, tais como: 2x , 2y , 3x , 3y .  

Um procedimento importante é realizado empregando-se transformações espaciais 

não-lineares, quando é necessário distorcer uma imagem para ajustá-la à outra 

imagem, à imagem alvo, usando pontos de referência comuns às duas imagens. Esse 

procedimento permite, no caso de duas imagens radiográficas obtidas do mesmo 

paciente e da mesma região, mas espaçadas por um intervalo de tempo significante, 

realizar o procedimento de ajuste de uma imagem à outra, usando pontos de referência 

comuns. E em seguida, realizar uma subtração entre as imagens, sendo capaz de 

observar regiões incomuns entre as imagens analisadas, indicando, por exemplo, uma 

perda óssea.   

A interpolação das intensidades dos pixels pode ser necessária, se ocorrer a 

criação de pixels inexistentes na imagem original. A interpolação pode ser realizada 

através de duas formas principais, a replicação e a interpolação bilinear, como mostra a 
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FIG. 2.35:  
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FIG. 2.35:  Operações geométricas seguidas de interpolação por replicação e interpolação 

bilinear. 

 

 

A reamostragem, visando a interpolação bilinear é particularmente útil no 

tratamento de imagens com problema de baixa resolução, pois o aumento artificial da 

resolução pode melhorar a representação dos contornos dos objetos, permitindo uma 

caracterização mais adequada de sua forma (LIVENS, 1997). 

 

 

2.3.5  SEGMENTAÇÃO  

 

 

A segmentação é a etapa de PDI que agrupa pixels contíguos em regiões e que 

distingue essas regiões como objetos independentes uns dos outros e do fundo.  

A segmentação visa reproduzir a tarefa de reconhecer regiões de uma imagem 

como objetos, de uma forma totalmente digital, é na verdade, uma visão artificial.  
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                                          (a)                                               (b) 

FIG. 2.36:   Exemplo de segmentação: (a) imagem em 256 tons de cinza; 

(b) imagem binária. 

A etapa de segmentação é a mais difícil dentre todas as etapas de PDI, porque 

além do processo de reconhecimento de regiões como objetos, numa imagem, ser um 

processo extremamente sofisticado realizado pela visão humana, é também a mais 

delicada, porque todas as medidas, como área, perímetro, circunferência e outras, 

serão realizadas sobre as regiões identificadas, nesta etapa, como objetos. Ainda que 

não haja a necessidade de se medir os objetos, como acontece neste trabalho, ainda 

assim, essa etapa é a mais difícil, porque reproduzir a visão humana não é uma tarefa 

trivial, mesmo porque não existe um modelo formal para a execução da segmentação. 

Esse processo é essencialmente empírico e deverá se ajustar a diferentes tipos de 

imagens. 

O caso mais simples de segmentação é aquele que diferencia objetos de um fundo. 

O produto dessa segmentação é uma imagem binária, onde os pixels pretos 

representam o fundo e as regiões de pixels brancos contíguos são consideradas 

objetos, ou vice-versa.  

A FIG. 2.36 mostra um exemplo de segmentação no seu caso mais simples. Uma 

imagem em 256 tons de cinza, adaptada de PACIORNIK (2003), apresenta dois tipos 

de células, um tipo de célula com tom de cinza mais claro e outro tipo com tom de cinza 

mais escuro, sob um fundo preto, tom 0.  A FIG. 2.36–a é segmentada, gerando uma 

imagem binária (FIG. 2.36–b), onde apenas um tipo de célula foi privilegiado. Isto indica 

que as células que foram segmentadas correspondem aos objetos brancos, de 

interesse específico e que distinguem-se do fundo preto. 
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2.3.5.1  LIMIARIZAÇÃO 

 
 

A técnica de segmentação mais utilizada em PDI é a segmentação por faixa tonal, 

também chamada limiarização ou thresholding. A limiarização se baseia na análise do 

histograma e usa uma intensidade como separador ou limiar, para distinguir cada pixel 

da imagem, através de sua intensidade, como objeto ou fundo. 

A análise do histograma de uma imagem é indispensável para esse processo, pois 

possibilita classificá-lo de acordo com a quantidade de fases que apresenta. Se uma 

imagem é formada por partículas claras sob um fundo preto, o seu histograma 

apresenta apenas duas fases, ou seja, duas intensidades mais prováveis, observadas 

no histograma por dois picos, um situado na parte mais clara da escala de intensidades 

e o outro na parte mais escura. Assim, o histograma dessa imagem pode ser 

classificado como bimodal. Com três fases, como trimodal, e assim por diante.    

Existem diversos tipos de limiarização, a mais simples e empregada é a 

limiarização bimodal. Esta limiarização pode ser aplicada tanto a imagens que 

apresentam histogramas bimodais, quanto multimodais. No entanto, só é capaz de 

distinguir duas fases, os objetos de interesse e o fundo. 

A limiarização bimodal usa uma intensidade como limiar, ou seja, um tom de corte, 

delimitando assim uma faixa tonal, que pode estar compreendida desde a intensidade 

máxima (255) até o tom de corte, ou desde este até a mínima (0). A FIG.2.37 mostra 

um histograma multimodal com um tom de corte aplicado em torno de 120, indicado 

pelo triângulo. A faixa tonal selecionada para a segmentação pode ser de 0 à 120 ou de 

120 à 255, conforme o ambiente de processamento disponível. 

 

 
FIG. 2.37: Histograma da imagem indicando tom de corte. 



 81

 

A limiarização bimodal é efetuada, varrendo-se a imagem de entrada, pixel por 

pixel, e rotulando-se cada pixel como objeto ou fundo. De modo que, se a intensidade 

do pixel estiver dentro da faixa tonal selecionada, então o pixel é rotulado de objeto, 

assumindo tom de cinza branco (255) na imagem binária, de saída. Já no caso 

contrário, se a intensidade do pixel estiver fora da faixa tonal selecionada, então o pixel 

é rotulado de fundo, assumindo tom de cinza preto (0), na imagem binária (GONZALEZ 

e WOODS, 1992), ou vice-versa dos tons, conforme foi visto na FIG.2.36. Os objetos 

segmentados pelo método desenvolvido, neste trabalho, assumiram tom de cinza preto 

(0), enquanto o fundo assumiu tom de cinza branco (255). 

Algumas vezes se faz necessário discriminar mais de um tipo de objeto na imagem, 

não sendo suficiente distinguir apenas objetos de um fundo, através de uma imagem 

binária. Neste caso, deve-se aplicar a técnica de limiarização multimodal. Essa 

limiarização permite distinguir quantas fases se queira, onde para se distinguir n fases 

presentes numa imagem, especifica-se ( )1−n  tons de corte. Cada um destes ( )1−n  

tons de corte determina o início de uma faixa tonal, caracterizando portanto uma fase, 

obtendo-se assim as ( )1−n  multifases que correspondem aos objetos, e que em adição 

a fase de fundo, definida pelos tons de cinza abaixo do primeiro tom de corte, totalizam 

n fases. Um exemplo da aplicação de limiarização multimodal é apresentado na FIG. 

2.38. 

 

 

FIG. 2.38: Ilustração de uma limiarização multimodal sobre um  histograma  

multimodal.  

Faixa tonal 2 Fundo Faixa tonal 1 

n1 n2 n3 T1 T20 255 
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Observa-se na FIG. 2.38, que o histograma apresenta 3 fases, n1 , n2 e n3 , onde 

são aplicados dois tons de corte (T1 e T2), para gerar uma imagem segmentada com 

duas fases, distinguidas do fundo. Neste caso, a imagem limiarizada, ou simplesmente, 

segmentada, não é mais uma imagem binária, mas para cada uma das ( )1−n  fases 

distinguidas do fundo  é atribuído um tom de cinza diferente do tom equivalente ao 

fundo.  

A limiarização multimodal por ser uma técnica mais sofisticada, não é comum nos 

ambientes de processamento, em geral. 

O ponto mais sensível da técnica de limiarização é a escolha do tom de corte. 

Existem processos de limiarização, onde essa escolha pode ser feita pelo método 

manual ou pelo método automático. A escolha dos tons de corte pelo método manual 

não é acurada e nem reprodutível, porque determinar o tom de cinza exato de uma 

fronteira não é uma tarefa simples, por isso, busca-se sempre um método automático 

para esta escolha.  

Existem três métodos automáticos de limiarização bimodal principais. O primeiro é o 

método dos mínimos, que na verdade, reproduz a maneira intuitiva e manual de 

escolha. Esse método realiza automaticamente a busca dos pontos de mínimo entre as 

classes do histograma, ou seja, entre as fases. É um método que apresenta resultados 

satisfatórios quando as fases estão bem definidas no histograma. No entanto, é 

insatisfatório, quando os vales entre as fases são largos e planos, fazendo com que a 

escolha de um valor mínimo seja simplesmente arbitrária. O mesmo ocorre quando os 

vales são muito baixos, o método se torna extremamente sensível a ruídos. O segundo 

método automático é de minimização da variância intraclasse, conhecido como 

segmentação de Otsu (OTSU, 1979). No entanto, esse método calcula a maximização 

da variância interclasse para determinar os tons de corte, porque é mais facilmente 

calculado e  equivale a minimização da variância intraclasse. O método de Otsu é 

extremamente eficiente, de fácil implementação e obtém resultados mais interessantes, 

quando o histograma da imagem apresenta vales entre as classes largos e planos, por 

isso, é o método mais comum de limiarização automática bimodal. Na FIG. 2.39, 

adaptada de PACIORNIK (2003), obtida por microscopia óptica, faz-se uma 
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comparação entre os resultados aplicando limiarização pelo método dos mínimos e pelo 

de Otsu.  

Observa-se na FIG. 2.39 que a imagem limiarizada pelo método de Otsu, apresenta 

realmente melhor resultado, quando comparada com a limiarizada pelo método dos 

mínimos, pois nesta última, os grãos menores são descartados, embora fossem 

importantes para contagem de grãos e classificação da areia, em relação ao tamanho 

dos seus grãos.  

O método de Otsu pode ser estendido para mais modos do histograma, mas em 

geral os analisadores de imagem não contemplam esta opção. Apesar de poder ser 

facilmente implementado, o método é extremamente custoso computacionalmente e se 

torna inviável para imagens com mais do que 4 ou 5 modos no histograma (GOMES, 

2001). 

 

 
(a) 

   
(b)                                 (c) 

FIG. 2.39: Comparação entre métodos de limiarização automática: (a) imagem em 256 tons de 

cinza; (b) corte no ponto de mínimo e imagem segmentada pelo método dos mínimos; e 

(c) corte pelo método de Otsu e imagem segmentada pelo método de Otsu. 
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O terceiro método de limiarização é a limiarização adaptativa, que é parcialmente 

automático e parcialmente manual. A limiarização adaptativa é recomendada para 

processar imagens que apresentam muito ruído e fundo irregular, causado por 

iluminação incorreta, e muitas variações locais (PACIORNIK, 2003). Pode ser entendida 

como realizada em duas etapas, uma manual e outra automática. Esse método aplica 

um filtro passa-baixa, cujo tamanho do kernel é estipulado manualmente, para gerar 

uma imagem borrada equivalente ao fundo da imagem, essa imagem borrada é então 

subtraída da imagem de entrada, gerando uma imagem com o fundo corrigido. Esta 

imagem é subdividida e aplica-se uma limiarização automática bimodal em cada 

subdivisão, obtendo assim, um tom de corte para cada subdivisão. Em seguida, 

interpola-se estes tons de corte, a fim de se obter um tom de corte específico para cada 

pixel da imagem. Por causa disto, esse método é mais sensível a variações locais. 

O método é menos sensível à ruídos e irregularidades de fundo, porque  faz a 

correção do fundo e a remoção do ruído da imagem, aplicando o filtro passa-baixa. 

Com isso, cada subdivisão é representada por um histograma com as fases mais bem 

definidas e a limiarização automática bimodal é realizada com sucesso em cada 

subdivisão. A limiarização adaptativa é, portanto, mais sofisticada e por isso, é um 

procedimento mais lento, além de não ser comum em analisadores de imagem. 

 

 

2.3.6  PÓS-PROCESSAMENTO  

 

 

Muitas vezes o resultado da segmentação não é adequado, sendo necessário, 

aplicar os procedimentos de pós-processamento para se corrigir as imagens binárias 

resultantes da segmentação, como a separação de objetos que se tocam ou o 

agrupamento de regiões fragmentadas. Estes procedimentos são geralmente 

implementados através de operações lógicas e operações morfológicas.  
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2.3.6.1 OPERAÇÕES LÓGICAS 

 

 
As operações lógicas são operações pontuais que envolvem uma, ou mais do que 

uma imagem binária de entrada, para gerar uma imagem de saída. São realizadas por 

operadores lógicos que varrem as imagens binárias de entrada, operando pixel a pixel, 

para gerar uma imagem binária de saída, onde cada pixel é preservado ou invertido. 

Existem três operações lógicas básicas, o complemento (NOT), a interseção (AND) e a 

união (OR), a partir das quais qualquer outra operação lógica pode ser definida. A FIG. 

2.40 apresenta as três operações lógicas com suas respectivas tabelas-verdade, a 

partir de duas imagens de entrada (A e B), de 10 pixels x 10 pixels, de dimensão.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIG. 2.40:  Operações lógicas básicas (NOT, AND e OR). 

 

 

A operação de complemento (NOT), também chamada “não”, inverte todos os 

pixels da imagem de entrada, gerando uma imagem de saída que é o seu negativo. A 

operação de interseção (AND), também chamada “e”, faz a interseção das duas 

A B

NOT  A A  AND  B A  OR  B

01
10

NOT AA

010

001

111

000

A AND BBA

110

101

111

000

A OR BBA

AA BB

NOT  A A  AND  B A  OR  B

01
10

NOT AA

010

001

111

000

A AND BBA

110

101

111

000

A OR BBA

NOT  ANOT  A A  AND  B A  OR  BA  OR  B

01
10

NOT AA

01
10

NOT AA

010

001

111

000

A AND BBA

010

001

111

000

A AND BBA

110

101

111

000

A OR BBA

110

101

111

000

A OR BBA



 86

 

imagens de entrada, produzindo uma imagem de saída onde são brancos somente os 

pixels que são brancos em ambas as imagens de entrada. A operação de união (OR), 

também chamada “ou”, realiza a união das duas imagens de entrada, produzindo uma 

imagem de saída onde são brancos somente os pixels que são brancos em pelo menos 

uma das imagens de entrada. 

Uma outra operação lógica também bastante utilizada é o “ou exclusivo” (XOR), que 

é uma operação derivada das operações lógicas básicas NOT, AND e OR. A operação 

de “ou exclusivo” (XOR) gera uma imagem de saída, onde são brancos somente os 

pixels que são brancos em somente uma das imagens de entrada.  A FIG.2.41 mostra a 

operação XOR e a tabela-verdade que a define, a partir das duas imagens 

apresentadas na FIG. 2.40. 

 
A B

A  XOR  B

110

101

011

000

A XOR BBA

 
FIG. 2.41:  Operação lógica XOR. 

 

A notação matemática da operação lógica de “ou exclusivo” (XOR), é estabelecida 

usando a teoria dos conjuntos, como: 

 

{A  XOR }=B [{ A  OR ]B  AND ([ ANOT  AND )]}B                      (37) 
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2.3.6.2  OPERAÇÕES MORFOLÓGICAS  

 

 

Assim como as operações lógicas são derivadas de apenas três operações lógicas 

básicas (NOT, AND, e OR), as operações morfológicas também têm sua base, sendo 

geralmente definidas a partir de duas operações morfológicas de propagação, a erosão 

e a dilatação.  
De maneira semelhante às operações locais (seção 2.3.4.3), a erosão e a dilatação 

são operações orientadas pela vizinhança. A vizinhança, neste caso, é definida por uma 

pequena imagem binária, denominada elemento estruturante, que varre a imagem de 

entrada, preservando ou invertendo o pixel central da vizinhança, na imagem de saída, 

em função de seus vizinhos. Os elementos estruturantes também são chamados de 

filtros morfológicos e os mais comumente utilizados definem uma vizinhança 33× . No 

entanto, podem ser definidos elementos estruturantes das mais variadas formas e 

tamanhos, sendo a escolha do mais adequado determinado somente em função do 

problema. A FIG.2.42 apresenta os possíveis elementos estruturantes, ou filtros 

morfológicos, que definem uma vizinhança de dimensão 33× : 

 

 
FIG. 2.42:   Elementos estruturantes de dimensão 33× . 

 

O elemento estruturante (e) da FIG. 2.42 é o mais utilizado e é chamado elemento 

de conectividade 4. São considerados vizinhos do pixel central, somente os 4 pixels 

adjacentes a ele lateral e verticalmente. Um outro elemento estruturante, também muito 

utilizado, é o elemento estruturante (f) da FIG. 2.42, de conectividade 8, que considera 

todos os 8 pixels adjacentes ao pixel central. É importante destacar que quanto maior 

for o elemento estruturante, e ainda, quanto maior for a quantidade de pixels em 
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conectividade com o pixel central, maior será a sensibilidade para inverter o pixel 

central da vizinhança da imagem de entrada, na imagem de saída. 

A erosão e a dilatação são operações de propagação opostas. Como seus nomes 

sugerem, elas, respectivamente, fazem os objetos diminuir ou aumentar de tamanho. 

Na erosão, para cada pixel branco na imagem de entrada, se houver pelo menos um 

vizinho preto, o pixel é invertido na imagem de saída. De modo que os objetos brancos 

diminuem ou são até mesmo eliminados, o fundo preto e os buracos nos objetos 

aumentam. Na dilatação, para cada pixel preto na imagem de entrada, se houver pelo 

menos um vizinho branco, o pixel é invertido na imagem de saída. Assim, os objetos 

brancos têm sua área aumentada, podendo até se unir, o fundo e os buracos nos 

objetos diminuem, sendo até mesmo eliminados, como é ilustrado na FIG.2.43. Um 

exemplo das operações morfológicas básicas, erosão e dilatação, sobre uma imagem 

(A), de 10 pixels x 10 pixels, onde é aplicado um elemento estruturante de 3 pixels x 3 

pixels, é apresentado na FIG. 2.43. Pode-se perceber que na erosão, o objeto menor é 

realmente eliminado e o buraco aumentado, enquanto que na dilatação, objetos muito 

próximos se unem, formando um objeto de maior tamanho, e o buraco é eliminado.  

 

 
FIG. 2.43:  Erosão e Dilatação.  

 

A 

EROSÃO DILATAÇÃO 

A □ (e)  A □ (e)  

(e) 
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A partir das operações lógicas básicas (NOT, AND e OR) e das operações 

morfológicas de erosão e dilatação, são definidas outras operações morfológicas 

simples, porém importantes, como o preenchimento de buracos (hole filling), a 

eliminação de objetos que tocam na borda da imagem (border object killing) e a 

eliminação de objetos por área (scrapping). 

Todas as operações morfológicas descritas e ilustradas a seguir são definidas, a 

partir das operações lógicas básicas (NOT, AND e OR) e das operações clássicas de 

propagação (dilatação e erosão), orientadas pelo elemento estruturante (e) da FIG. 

2.42, já apresentado.  

A operação morfológica de preenchimento de buracos (hole filling), mostrada na 

FIG. 2.44, é realizada de acordo com o seguinte algoritmo : 

 

X0 = b(Ib)                                                          (38) 

Xk = {[Xk-1 AND (NOT A)] □ E}                                      (39) 

k *ℵ∈                                                            (40)   

hf(A)=NOT Xk (Xk = Xk-1)                                          (41) 

 

onde Ib é uma imagem com todos os pixels brancos, de mesma dimensão que A. 

 

 
FIG. 2.44:  Preenchimento de buracos (hole filling). 

 

Utilizando-se a mesma notação matemática, a operação morfológica de eliminação 

de objetos formados por pixels brancos, que tocam na borda da imagem (border object 

killing), mostrada na FIG. 2.45, é definida como: 

A fh (A) (e)
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bok(A) = {NOT[hf(NOT A)]} AND A                                       (42) 

 

 
FIG. 2.45:  Eliminação de objetos que tocam na borda da imagem (border object killing).  

 

 

Uma outra operação, não propriamente derivada das operações já citadas, mas que 

também é muito utilizada na etapa de pós-processamento, é a eliminação de objetos 

por área (scrapping), que consiste em eliminar, na imagem, os objetos que tenham 

área, ou seja, número de pixels, dentro de uma determinada faixa de valores. A 

FIG.2.46 mostra a aplicação desta operação, tendo 0 a 10, como faixa de valores de 

área.  

 

 
FIG. 2.46:  Eliminação de objetos por área (scrapping).  

 

As operações de dilatação e erosão distorcem a imagem, aumentando ou reduzindo 

a área dos objetos, mas geram resultados mais interessantes quando essas operações 

são aplicadas de forma combinada, como operações de abertura e fechamento.  

A FIG.2.47, mostra a imagem original (FIG.2.47-a), e as imagens resultantes das 

operações de abertura (FIG.2.47-c) e fechamento (FIG.2.47-d) da mesma imagem 

A kbo (A) (e)

A scrapping  (A, 0, 10) 



 91

 

binária (FIG.2.47-b). 

 

 
FIG. 2.47:  Abertura e fechamento: (a) imagem original; (b) imagem binária ; 

(c) abertura (12 passos); e (d) fechamento (12 passos).  

 

 

A operação de abertura consiste na aplicação sucessiva de erosão e dilatação, uma 

abertura de k passos é feita através de uma erosão de k passos seguida por uma 

dilatação também de k passos. Como resultado, de acordo com o número de passos, 

pequenos objetos desaparecem durante os passos da erosão, deixando de passar 

pelos k passos da dilatação, e objetos com penínsulas finas são divididos. 

A operação de fechamento é justamente o inverso, consiste na aplicação sucessiva 

de dilatação e erosão. Um fechamento de k passos é feito por uma dilatação de k 

passos seguida por uma erosão de k passos. Como resultado do fechamento, de 

acordo com o número de passos, pequenos buracos são preenchidos e objetos 

próximos são unidos. Este último acontece, porque durante os passos da dilatação, 

objetos muito próximos se unem, formando um objeto maior, que passa, a seguir, pelos 

passos da erosão, diminuindo apenas de tamanho. 

(a) 

(d) (c) 

(b) 
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2.4  MODELAGEM ESTATÍSTICA PARA VALIDAÇÃO DO MÉTODO 

 

 

Para se propor um método de processamento digital de imagem, a etapa de 

aquisição das imagens digitais deve estar muito bem definida, e a rotina de 

processamento dessas imagens deve estar com seus parâmetros muito bem ajustados, 

a fim de se realçar detalhes na imagem e, portanto auxiliar o observador (tomador de 

decisões), a realizar a tarefa de interpretar a imagem. Esta tarefa pode ser dividida em 

classificação e estimação. A classificação consta em assumir uma imagem processada 

e decidir se a imagem mostra a presença ou ausência de uma determinada estrutura 

interna. Assim, pode ser considerada como normal ou anormal. Já a estimação consta 

em medir o valor de algum parâmetro na imagem. Como por exemplo, o grau de 

invasão de uma anomalia interna num órgão (ICRU, 1996).  

Apenas a classificação da imagem será considerada neste trabalho e por isso, a 

questão de estimação não será discutida, tendo em vista que, a partir do momento em 

que for evidenciada determinada anomalia na imagem, denotando presença de uma 

estrutura interna indesejada, independentemente do seu tamanho, isto será suficiente 

para se testar a eficiência do método proposto. 

A classificação de uma imagem como normal ou anormal é uma decisão binária de 

detecção, onde a variável de decisão que é usada para classificá-la é definida pelo 

observador. A FIG. 2.48, adaptada de ICRU (1996), mostra a aplicação de um ponto de 

corte, de forma idealizada, entre duas distribuições, da população realmente normal, à 

esquerda, e outra, da população realmente anormal, à direita. Pode-se observar que as 

duas populações se sobrepõem, e o ponto de corte define duas pequenas distribuições 

também importantes, a de falso-negativo (FN), que é a parcela da distribuição anormal 

interpretada incorretamente como normal, e a de falso-positivo (FP), que é a parcela da 

distribuição normal interpretada como anormal (ICRU, 1996).  A eficiência do método 

proposto pode ser determinada pelo grau de sobreposição destas duas populações, de 

modo que quanto menor for a sobreposição, melhor é a eficiência do método. Caso 

contrário, quanto maior a sobreposição, pior será a eficiência do método.  Porque estas 

pequenas distribuições sobrepostas (FN e FP) indicam, na verdade, que nenhum teste 
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é capaz de distinguir com exatidão de 100%, os casos normais dos anormais.   

 

 
FIG. 2.48:  Paradigma Teoria da Decisão . 

 

Para classificar a imagem processada, o tomador de decisão precisa adotar um ou 

alguns procedimentos de decisão como limiar. Sendo assim, se apenas um 

procedimento de decisão for adotado como limiar, bem como uma variável, o teste 

estatístico é dito dicotômico, onde os resultados podem ser interpretados diretamente 

como positivos ou negativos à variável escolhida, ou seja, a imagem pode ser 

classificada como normal ou anormal em relação à uma determinada variável. 

A tomada de decisão com base em imagem radiológica é um processo 

extremamente complexo. Geralmente a eficiência com que se interpreta uma imagem 

radiológica se expressa como sensibilidade e especificidade. Quando se utiliza um teste 

estatístico dicotômico, a sensibilidade é a probabilidade de se classificar corretamente 

imagens com a presença de alguma variável que se busca (por exemplo, uma 

estrutura, artefato, etc) como positivas, obtendo a fração de verdadeiros positivos 

(FVP). A especificidade é a probabilidade de se classificar corretamente imagens com a 

ausência da variável escolhida, como negativos, obtendo a fração de verdadeiros 

negativos (FVN).   

A eficiência do método, de processamento de imagem, desenvolvido não deve ser 

Eixo da decisão Ponto de Corte 

  

 

 

 

normal 

anormal 

falso-positivo 

falso-negativo 

 
Distribuição de Casos 
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julgada a partir de uma única imagem processada, mas deve ser julgada por um 

conjunto de imagens processadas. Desta forma, os dados de uma amostra de n 

imagens podem ser classificados a partir de uma tabela de contingência, estruturada 

entre a presença e ausência da variável em questão, e a resposta do método 

automático desenvolvido em detectá-la ou não. Finalmente, a especificidade e a 

sensibilidade do método proposto podem ser estimados, conforme é apresentado na 

TAB. 2.2, bem como sua eficiência. 

 

TAB. 2.2  Tabela de Contingência  para resultado de um teste  dicotômico em 

relação da presença de  uma estrutura em uma imagem 

 Resposta do Observador 

 Presença de Estrutura Ausência da estrutura 

Teste 

Positivo 

Verdadeiro Positivo 

(VP) 

Falso Positivo 

(FP) 
 

Resultado 

 Teste 

Negativo 

Falso Negativo 

(FN) 

Verdadeiro Negativo 

(VN) 

Total VP + FN FP + VN 

 

Sensibilidade FVP
FNVP

VP
=

+
= (fração de verdadeiros positivos) 

Especificidade FVN
FPVN

VN
=

+
= (fração de verdadeiros negativos) 

 



 95

3  MATERIAL E MÉTODO 
 
 
 
3.1  ESTUDO DE CASO 

 
 

Do conjunto de frutas atualmente mais comercializado no mundo, a manga é uma 

das mais populares, em função do seu amplo consumo nos países asiáticos e da 

América Latina e do seu valor agregado. O consumo per capita em alguns países 

(MANGA, 2000) é liderado pela Europa:  Espanha com 120,10 kg/ano,  Itália com 

114,80 kg/ano, Alemanha com 112,00 kg/ano e França com 81,10 kg/ano. Depois pela 

América do Norte: Canadá com 81,10 kg/ano e EUA com 67,40 kg/ano. Em seguida 

pelo Reino Unido com 68,50 kg/ano. A Ásia representada pelo Japão com 61,80 

kg/ano. E finalmente pela América Latina, representada pelo Brasil com 57,00 kg/ano. 

O Brasil com uma produção de 600 mil toneladas e uma área plantada de 62 mil 

hectares é o nono produtor de mangas, além de ser o maior fornecedor de mangas 

para o Reino Unido, cujas importações são realizadas diretamente ou via Holanda. 

Nesse mercado, seus principais concorrentes são o Peru e o Equador, cuja época de 

colheita coincide com a do Brasil. 

Para que o Brasil aumente a sua cota de exportação, assim como o valor agregado 

é necessário garantir que os frutos cheguem aos seus destinos em boas condições de 

consumo. Para que isto aconteça é recomendável que haja um processo de 

monitoramento dos frutos que garanta a qualidade destes. A inspeção visual não é a 

mais recomendável por só permitir a visualização de danos externos, por exemplo, 

apesar da aparência da manga ser o fator mais importante do sucesso na sua 

comercialização, privilegiando sempre as frutas que apresentam uma aparência 

atraente, a inspeção visual, não garante sua qualidade interna, que pode apresentar 

características internas não aceitáveis, estando até mesmo impróprias para o consumo. 

Alguns países, como a África do Sul e Austrália, têm investido nesse campo, ainda em 

nível de pesquisa, para controle de qualidade não invasiva dos frutos, adquirindo 
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imagens radiológicas para a investigação interna de frutos. Assim, é desejável que se 

disponha de um método que permita identificar danos internos automaticamente.  

 

 

3.1.1  DETECÇÃO  DE DANOS INTERNOS EM FRUTOS DE Mangifera Indica L.   

 

 

No desenvolvimento e maturação da manga podem aparecer alterações na 

consistência de sua polpa, que no decorrer do amadurecimento da fruta se decompõem 

totalmente. Estas alterações internas não são atribuídas ao ataque de fungos ou 

bactérias, pois trata-se da desintegração da polpa, considerada como distúrbio 

fisiológico de origem desconhecida. 

O dano interno da fruta é caracterizado pela desintegração da polpa, que perde a 

sua consistência natural, depreciando o fruto. Este dano pode ser do tipo podridão-

interna da fruta (FIG. 3.1), nariz mole (FIG. 3.2), semente gelatinosa (FIG. 3.3), tecido 

esponjoso (FIG. 3.4). As figuras mencionadas são adaptadas de MANGA (2000).  

 

 

 
FIG. 3.1:  Sintoma generalizado de colapso interno em mangas. 

 

 
FIG. 3.2:  Nariz mole (“soft nose”). 
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FIG. 3.3:  Semente gelatinosa (“jelly seed”) em manga. 

  

 
FIG. 3.4: Tecido esponjoso (“spongy tissue”).  

 

 

3.2  MÉTODO  

 
 

A fim de visualizar o interior dos frutos, aparentemente saudáveis, em diferentes 

estágios de amadurecimento, foi utilizada a técnica de imageamento por raio X. 

Conforme apresentado no capítulo anterior, a imagem obtida é posteriormente tratada 

pelo método desenvolvido, que é similar a outros sistemas assistidos por computador 

(CAD), onde danos internos em frutos de Mangifera Indica l. representam os objetos a 

serem reconhecidos e evidenciados em imagens digitais. A implementação deste 

método de processamento digital automático poderia complementar o controle de 

qualidade a ser realizado em “packinghouses” e centrais de abastecimento destas 

frutas, que têm como destino o consumo interno e exportação. A FIG. 3.5 exemplifica 

algumas situações encontradas em frutos aparentemente saudáveis. 
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(a)                                   (b) 

FIG. 3.5: Frutos íntegros e aparentemente saudáveis. 

 
 

Dois exemplos de imagens primárias e um histograma, que é comum à todas as 

imagens, são apresentadas na FIG. 3.6, obtidas dos frutos íntegros mostradas na FIG. 

3.5. 

 

  
                            (a)                                  (b)               

FIG. 3.6:  Imagem primária dos frutos apresentados na FIG. 3.5-a e b e histograma. 
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Essas imagens foram processadas em “software” da ZEISS (1998) dedicado à 

processar e analisar imagens, através de uma rotina desenvolvida em seu ambiente de 

programação. Uma vez desenvolvido o método, este pode ser implementado em  

“softwares” de processamento e análise de imagens que sejam, principalmente, de 

domínio público ou em outros mais sofisticados. A rotina foi implementada seguindo a 

seqüência de segmentação e pós-processamento. A partir da FIG. 3.6 é possível 

acompanhar passo a passo a rotina implementada. 

 

 

3.2.1  SEGMENTAÇÃO E PÓS-PROCESSAMENTO 

 

 

A segmentação é a etapa crítica de qualquer rotina de análise digital de imagens, 

pois visa reproduzir digitalmente a tarefa de reconhecer regiões de uma imagem como 

objetos, um processo extremamente sofisticado realizado pela visão humana. Agrupa 

pixels contíguos em regiões e distingue essas regiões como objetos independentes um 

dos outros e do fundo. No caso mais simples de diferenciar objetos de um fundo, a 

segmentação tem como produto uma imagem binária, onde pixels brancos representam 

o fundo e regiões de pixels pretos contíguos são consideradas objetos, ou vice-versa. 

Existem diversas técnicas de segmentação, a mais simples e mais utilizada é a 

segmentação por faixa tonal, também chamada limiarização global ou thresholding. A 

limiarização global usa a intensidade dos pixels para distingui-los, considerando como 

objetos, regiões de pixels contíguos com intensidade dentro da faixa tonal especificada. 

No caso mais simples, a segmentação é realizada como uma operação pontual, 

gerando uma imagem binária, onde a intensidade dos pixels na imagem de saída 

depende exclusivamente da intensidade de seus correspondentes na imagem de 

entrada, tornando assim pretos os pixels com intensidade dentro da faixa tonal 

especificada, e brancos os demais, ou vice-versa, como foi discutido na seção 2.3.5. 

Um outro tipo de segmentação é a limiarização automática, também realizada como 

uma operação pontual, e que pode ser executada através de dois métodos: O primeiro 

é o método dos mínimos, que busca automaticamente pontos de mínimo entre as 
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classes no histograma para a determinação do tom de corte. No entanto, esse método 

não apresenta resultados satisfatórios, principalmente quando os vales entre as classes 

são largos e planos ou muito baixos, porque a observação dos pontos de mínimo é 

difícil, o que torna o método muito sensível a ruídos. O segundo é o método conhecido 

como segmentação de Otsu, que para a realização do cálculo do tom de corte utiliza a 

maximização da variância interclasse, que equivale à minimização da variância 

intraclasse, sendo, no entanto, mais facilmente calculada. A segmentação de Otsu é de 

fácil implementação, extremamente eficiente e obtém resultados mais interessantes, 

quando o histograma da imagem apresenta vales entre as classes largos e planos, por 

isso dentre os diversos métodos de limiarização automática existentes, é o mais 

comum, apesar de ser mais custoso computacionalmente e inviável para imagens com 

mais do que 4 ou 5 modos no histograma.  

Um outro método de limiarização é a limiarização adaptativa, que pode ser 

entendida como realizada em duas etapas, uma manual e outra automática.  Esse 

método aplica um filtro passa-baixa, cujo tamanho do kernel é estipulado manualmente, 

para gerar uma imagem borrada equivalente ao fundo da imagem de entrada, essa 

imagem borrada é então subtraída da imagem de entrada, gerando uma imagem com o 

fundo corrigido. Esta imagem é subdividida e aplica-se uma limiarização automática 

bimodal em cada subdivisão, obtendo assim, um tom de corte para cada subdivisão. 

Em seguida, interpola-se estes tons de corte, a fim de se obter um tom de corte 

específico para cada pixel da imagem. Por causa disto, esse método é mais sensível a 

variações locais. 

A vantagem da limiarização adaptativa é que o método é menos sensível à ruídos e 

irregularidades de fundo, porque  faz a correção do fundo e a remoção do ruído da 

imagem, aplicando o filtro passa-baixa. Com isso, cada subdivisão é representado por 

um histograma com as fases mais bem definidas, e a limiarização automática bimodal é 

realizada com sucesso em cada subdivisão. No entanto, é um procedimento mais lento 

e não é muito comum em analisadores de imagem. Como o objetivo desse trabalho é 

evidenciar automaticamente os danos internos (“Internal Breakdown”) em imagens que 
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possuem irregularidades de fundo (FIG. 3.6), a limiarização adaptativa é a mais 

adequada, visto que realiza a segmentação como uma operação local e automática. 

A limiarização adaptativa gera uma imagem binária, como observada na FIG. 3.7, 

que apresenta regiões contíguas formadas por pixels pretos sobre um fundo branco. 

Essas regiões escuras passam a representar objetos que podem ser ou não de 

interesse. Assim, os objetos maiores correspondem à parede da fruta, a casca, e aos 

danos internos. Enquanto que os objetos menores e espúrios correspondem às regiões 

de retenção de líquido. É importante destacar que essa fase não é facilmente 

executada, porque as massas específicas das estruturas que compõem o fruto são 

muito próximas, e por isso vários parâmetros requisitados para a segmentação foram 

testados, a fim de que a segmentação fosse realizada criteriosamente e capaz de 

selecionar somente as regiões que correspondem aos danos internos. Infelizmente, 

outras regiões, como pode ser visto na FIG. 3.7, que não são de interesse também são 

selecionadas, porque estão parcialmente compreendidas dentro da faixa tonal de 

interesse.  Daí a necessidade de aplicar a etapa de pós-processamento.  

 

 
(a)                               (b) 

FIG. 3.7:  Aplicação da operação de segmentação para estimativa dos danos internos: 

(a) limiarização adaptativa da imagem primária apresentada na FIG. 3.6-a; 

(b) limiarização adaptativa da imagem primária apresentada na FIG. 3.6-b. 
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No pós-processamento, utilizam-se basicamente operações lógicas e técnicas de 

morfologia matemática, onde um pixel na imagem de saída é função do seu valor e dos 

valores de seus pixels vizinhos na imagem de entrada, respectivamente, como foi 

discutido na seção 2.3.6.  
As operações morfológicas básicas são a erosão e a dilatação, que, como os 

nomes sugerem, tornam os objetos menores ou maiores. Classicamente, as operações 

de erosão e dilatação são orientadas a partir de um elemento estruturante, que através 

de sua forma, define a vizinhança do pixel. As operações morfológicas são operações 

locais entre a imagem de entrada e o elemento estruturante, e causam distorções nas 

áreas dos objetos. No entanto, como não se tem o interesse em medir a área do dano, 

mas apenas evidenciá-lo e distinguí-lo, essas operações são usadas na rotina 

desenvolvida com sucesso. 

Na imagem binária (FIG. 3.7) formada pelas regiões de danos internos, de retenção 

de líquidos e parede do fruto (casca), foi aplicada a operação morfológica, que tem 

como finalidade eliminar objetos formados por pixels brancos, que tocam na borda de 

toda a imagem. Essa operação tem como conseqüência, o desaparecimento da região 

que caracteriza a parede do fruto, a casca, como pode ser visto na FIG. 3.8.  

 

 
(a)                               (b) 

FIG. 3.8:  Aplicação da operação morfológica que elimina objetos brancos que tocam nas 

bordas das imagens (a) e (b) da FIG. 3.7. 
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A nova imagem binária é então formada pela região preta que corresponde ao 

fundo, aos danos internos e as regiões de retenção de líquido e a branca que 

corresponde à região que não foi segmentada.  Essa imagem passa por sucessivos, 

porém poucos, ciclos de dilatação e erosão, e as regiões formadas por pixels brancos 

criam conexões, por isso a combinação dessas duas operações morfológicas é 

denominada de fechamento. Observa-se na FIG. 3.9, uma fragmentação dos danos. No 

entanto, é importante notar que os objetos espúrios pretos desaparecem nessa etapa. 

 

 

 
(a)                               (b) 

FIG. 3.9:  Aplicação da operação morfológica que gera um fechamento dos objetos brancos das 

imagens (a) e  (b) da FIG. 3.8 e eliminação de objetos pretos espúrios. 

 

 

A imagem obtida dessa operação de fechamento passa por uma operação pontual 

de inversão, gerando a FIG. 3.10. 
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FIG. 3.10: Aplicação da operação lógica que inverte as imagens (a) e  (b) da FIG. 3.9. 

 

 
(a)                               (b) 

 

 

Como resultado da etapa anterior obtemos uma imagem binária, agora formada 

pelas regiões brancas que correspondem aos danos internos e outros objetos, e objetos 

brancos que tocam nas bordas da imagem. Faz-se, portanto, necessário aplicar 

novamente a operação morfológica que elimine objetos brancos que tocam na borda da 

imagem, cujo resultado pode ser observado na FIG. 3.11. 

 
(a)                               (b) 

FIG. 3.11: Aplicação da operação morfológica que elimina objetos brancos que tocam nas 

bordas das imagens (a) e  (b) da FIG. 3.10. 
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Pode-se ainda, observar a presença de objetos espúrios brancos, resultantes da 

etapa anterior, que não devem ser evidenciados, visto que representam regiões de 

retenção de líquidos. Por isso, é necessário aplicar uma operação morfológica que 

suprima regiões cujos tamanhos estejam compreendidos numa escala, de área mínima 

e máxima selecionada. Essa operação tem como resultado a FIG. 3.12, onde 

praticamente é reduzida a quantidade de objetos espúrios brancos, e a imagem é 

formada apenas pelos objetos que caracterizam os danos internos nas imagens. 

 

 

 
(a)                               (b) 

FIG. 3.12:  Aplicação da operação morfológica que elimina objetos espúrios compreendidos 

dentro de um intervalo de área nas imagens (a) e  (b) da FIG. 3.11. 

 

 

Para reconstruir as regiões de danos, que foram fragmentadas pela operação 

morfológica de fechamento (FIG. 3.9-b), aplicada no início do processo, e como mostra 

a FIG. 3.12-b, é então aplicada novamente a operação de fechamento, criando assim 

conexões entre os objetos brancos, visto na FIG. 3.13. 



 106

 

 
(a)                               (b) 

FIG. 3.13:  Aplicação da operação morfológica que gera um fechamento dos objetos brancos 

das imagens (a) e  (b) da FIG. 3.12. 

 

 

Aproximadamente 20% das imagens binárias obtidas na etapa anterior 

apresentaram buracos após a criação de conexões, como mostra a FIG. 3.13-b, e 

conseqüentemente necessitam ser submetidas a operação de preenchimento de 

buracos, para uma melhor estimativa das regiões que correspondem ao dano. Embora 

80% das imagens binárias restantes não necessitem de preenchimento, estas também 

são submetidas à operação de preenchimento sem sofrer qualquer alteração. 

Essa imagem passa, a seguir, por uma etapa onde se ajusta aos valores de pixels 

brancos, uma cor ou tom de cinza, e finalmente os planos gráficos que representam os 

danos internos são copiados para dentro da imagem original, de forma realçada, a fim 

de facilitar a visualização do observador, como mostra a FIG. 3.14. 
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(a)                                 (b) 

FIG. 3.14:  Imagens (a) e (b) pós-processadas. 

 

 

 

No final da rotina de processamento digital, usa-se um comando que conta os 

danos presentes na imagem em análise. De forma que os danos de todas as imagens 

pós-processadas são somados, a fim de se obter simultaneamente, um número total de 

danos identificados numa dada amostragem.  

Todos os frutos, após serem submetidos ao raio X, para aquisição das imagens, 

foram submetidos à um ensaio destrutivo (corte na secção sagital) para inspeção visual 

interna, visando a elaboração de uma tabela (TAB. em anexo) para posterior 

comparação dos resultados, do fruto fechado e aberto, bem como da imagem digital e a 

imagem processada. 

A FIG. 3.15 mostra as fotografias dos frutos da FIG. 3.5, obtidas após o ensaio 

destrutivo para a inspeção visual, de onde é possível confirmar as anormalidades 

evidenciadas nas imagens processadas.  
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(a)                                 (b) 

FIG. 3.15:  Frutos apresentados na FIG. 3.5 após ensaio destrutivo para inspeção visual. 

 

A FIG. 3.15-a evidencia a suspeita de soft-noses, que foi confirmado pelo 

processamento digital. Enquanto que na FIG. 3.15-b, o fruto superior evidencia um 

nódulo claro próximo ao caroço, que foi confirmado pela rotina, e o fruto inferior não 

evidencia dano interno.  

Foi montada uma tabela de contingência para mangas com e sem danos internos 

em cada etapa, com a finalidade de realizar o teste estatístico e verificar o grau de 

eficiência do método desenvolvido, mediante a sensibilidade e especificidade obtidas. 
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4  RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 

 

O trabalho foi desenvolvido em quatro etapas, diferenciadas desde a aquisição até 

o pós-processamento. A etapa de aquisição não pode deixar de ser mencionada neste 

trabalho, por ser um requisito fundamental usado como argumento na questão da 

qualidade das imagens. 

As imagens adquiridas contêm dois frutos por cena, ou seja, duas imagens de 

mangas. Isto é justificável pela possibilidade de o método desenvolvido ser estendido 

para um maior número de frutos, tantos quanto o receptor de imagem (CCD) seja capaz 

de abranger, para a investigação no mesmo intervalo de tempo.  

Na primeira etapa, 8 imagens digitais no formato JPEG foram adquiridas, a partir de 

um feixe de raio X com energia em torno de 30 keV. Todos foram submetidos a um 

ensaio destrutivo (corte na secção sagital) para inspeção interna. Desta forma foi 

possível concluir sobre o que a rotina segmenta como dano e testar sua eficiência. 

Essas imagens foram então processadas a partir da seguinte rotina: limiarização 

adaptativa, eliminação de objetos brancos em contato com as bordas da imagem, 

eliminação de objetos espúrios, fechamento, inversão, eliminação de objetos brancos 

em contato com as bordas da imagem, eliminação de objetos espúrios, inclusão do 

plano gráfico realçado à imagem original. Dentre as 8 imagens, 4 imagens eram de 

frutos com anormalidades do tipo soft-nose e as outras 4, do tipo semente gelatinosa.  

O resultado do método automático é apresentado na linha (I) da coluna (I) da TAB. 

4.1, onde se observa que todas as imagens foram positivas ao teste, ou seja, dentre 8 

imagens de frutos que apresentavam anormalidades, referentes aos danos internos, 

todas foram evidenciadas.  

A eficiência da rotina automática proposta não pode ser discutida, visto que o 

número de imagens de frutos sem anormalidades era nulo, visto na linha (III) e coluna 

(II), por isso, a especificidade não pode ser calculada. Na verdade, nenhuma 

informação com relação ao número de verdadeiro-negativos foi obtida. 
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TAB. 4.1:  Tabela de Contingência  para resultado de um teste  

dicotômico em relação à presença de dano interno em imagens 

digitais obtidas na etapa 1. 

Resultado Etapa 1 

  
Presença de  

Dano Interno (I) 
Ausência de 

Dano Interno (II) 

 POSITIVO (I) VP = 8 FP = 0 

 NEGATIVO (II) FN = 0  VN = 0 

 Total (III) VP + FN = 8 FP + VN = 0 

Total de Amostras (IV) 8 

Sensibilidade (V) 1 

Especificidade (VI) 0 

 

Na segunda etapa, 20 imagens digitais no formato TIFF foram adquiridas, a partir 

de um feixe de raio X com energia em torno de 20 keV. Todos os frutos foram 

submetidos ao ensaio destrutivo (corte sagital) para inspeção interna e posterior 

conclusão sobre a eficiência da rotina proposta. Essas imagens foram então 

processadas pela mesma rotina apresentada na primeira etapa. No entanto, os 

parâmetros utilizados nas rotinas eram distintos. Isto é justificado, pela etapa de 

aquisição das imagens ter sido realizada usando-se feixes de raio X com energias 

diferentes, denotando assim distintas qualidades às mesmas, além dos formatos dos 

arquivos, JPEG e TIFF, onde se pode lembrar que o formato JPEG armazena um 

arquivo de menor resolução e o TIFF guarda melhor os detalhes da imagem, por 

armazenar um arquivo de maior resolução. Dentre as 20 imagens, 6 imagens eram de 

frutos com anormalidades do tipo soft-nose, 2 imagens eram de frutos com 

anormalidades do tipo soft-nose e lesão no pedúnculo, uma do tipo semente gelatinosa 

e as outras 11 eram de frutos sem anormalidades, ou seja, um total de 9 imagens de 

frutos com anormalidades, como pode ser observado na linha (III)  da coluna (I) na 

TAB.4.2, e o número total de imagens de frutos isentos de anormalidades é igual à 11, 

como mostra a linha (III) da coluna (II).  

O resultado do método automático é apresentado na TAB. 4.2. Pode-se observar 

que 7 imagens foram verdadeiro-positivos ao teste, significa dizer que dentre 9 imagens 
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de frutos que apresentavam anormalidades, 7 imagens foram evidenciadas, como 

mostra a linha (I) da coluna (I). Já na linha (II) da coluna (II), mostra que 9 imagens 

foram verdadeiro-negativos ao teste, ou seja, dentre 11 imagens de frutos que não 

apresentavam anormalidades, 9 imagens não foram evidenciadas. Houve um número 

de falso-negativos bem pequeno e igual à 2, ou seja, dentre 9 imagens de frutos que 

apresentavam anormalidades, 2 imagens não foram evidenciadas, como mostra a linha 

(II) da coluna (I). Da mesma forma, houve um número de falso-positivos bem pequeno e 

igual à 2, ou seja, dentre 11 imagens de frutos que não apresentavam anormalidades, 2 

imagens foram evidenciadas, como mostra a linha (I) da coluna (II). O método acerta no 

diagnóstico de 16 imagens e erra em 4 imagens, gerando um acerto e erro de 80% e 

20%, respectivamente. 

A eficiência da rotina automática pode ser discutida, visto que a sensibilidade e 

especificidade do teste podem ser calculadas. O método apresentou alta sensibilidade 

e especificidade, mas observando as linhas (V) e (VI) da TAB. 4.2, se percebe que a 

especificidade é maior que a sensibilidade, traduzindo uma maior capacidade de 

diagnosticar corretamente os frutos isentos de danos internos do que os frutos com 

danos internos. Assim, como os resultados obtidos nesta etapa foram interessantes, 

uma terceira etapa mostrava-se necessária para confirmação dos resultados.  

 
TAB. 4.2:  Tabela de Contingência  para resultado de um teste  

dicotômico em relação à presença de dano interno em imagens 

digitais obtidas na etapa 2. 

Resultado Etapa 2 

  
Presença de  

Dano Interno (I) 
Ausência de 

Dano Interno (II) 

 POSITIVO (I) VP = 7 FP = 2 

 NEGATIVO (II) FN = 2  VN = 9 

 Total (III) VP + FN = 9 FP + VN = 11 

Total de Amostras (IV) 20 

Sensibilidade (V) 0,77 

Especificidade (VI) 0,81 
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Na terceira etapa, 50 imagens digitais no formato TIFF foram adquiridas, a partir de 

um feixe de raio X com energia em torno de 20 keV e corrente instantânea de 90 mAs, 

e foram somadas à 16 imagens da segunda etapa, totalizando 66 amostras. Esses 50 

frutos foram submetidos ao ensaio destrutivo (corte sagital) para inspeção interna e 

posterior conclusão sobre a eficiência da rotina desenvolvida. Essas imagens foram 

processadas pela seguinte rotina: limiarização adaptativa, eliminação de objetos 

brancos que tocam nas bordas da imagem, fechamento, inversão, eliminação de 

objetos espúrios, fechamento, preenchimento de buracos e inclusão do plano gráfico 

realçado à imagem original. Os parâmetros desta rotina foram ajustados a fim de se 

obter maior sensibilidade do que especificidade. Dentre as 66 imagens, 12 imagens 

eram de frutos com suspeita de anormalidades do tipo soft-nose, 19 imagens de frutos 

com  anormalidades do tipo soft-nose, 4 imagens de frutos com  anormalidades do tipo 

soft-nose e lesão no pedúnculo, 3 imagens de frutos podres, 2 imagens de frutos com  

anormalidades no pedúnculo, 1 imagem de um fruto com suspeita de anormalidade do 

tipo soft-nose e no pedúnculo, 1 imagem de um fruto com anormalidade do tipo soft-

nose e nódulo claro,  1 imagem de um fruto com anormalidade do tipo soft-nose e 

nódulo escuro, 1 imagem do tipo semente gelatinosa e lesão no pedúnculo, 1 imagem 

de um fruto com anormalidade do tipo tecido esponjoso, 1 imagem de fruto com lesão 

externa visível na imagem digital, as outras 21 imagens eram de frutos sem 

anormalidades. Concentrando num número total de 45 imagens de frutos com 

anormalidades, como pode ser observado na linha (III) da coluna (I) na TAB.4.3, e. num 

número total de imagens de frutos isentos de anormalidades igual à 21, como mostra a 

linha (III) da coluna (II).  

O resultado do método automático é apresentado na TAB. 4.3. Pode-se observar 

que 41 imagens foram verdadeiro-positivos ao teste, 18 verdadeiro-negativos, 4 falso-

negativos e 3 falso-positivos. O método acerta no diagnóstico de 59 imagens e erra em 

7, gerando um acerto e erro de 89,4% e 10,6%, respectivamente. 

A eficiência da rotina automática proposta pode ser discutida, visto que a 

sensibilidade e especificidade do teste podem ser calculadas. O método continuou a 

apresentar alta sensibilidade e especificidade, mas observando as linhas (V) e (VI) da 

TAB. 4.3 se percebe que a sensibilidade é, nesta etapa, maior que a especificidade, 
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traduzindo uma maior eficiência em diagnosticar corretamente imagens de frutos com 

anormalidades do que imagens de frutos isentos de anormalidades. Os resultados 

obtidos na segunda e terceira etapas mostram que a porcentagem de erro foi diminuída 

e a de acerto aumentada, devido a proposta de uma nova rotina e ajuste de 

parâmetros. Apesar da sensibilidade e especificidade continuarem a apresentar valores 

altos, uma quarta etapa mostrava-se necessária para confirmação dos resultados.  

 
TAB. 4.3:  Tabela de Contingência  para resultado de um teste  

dicotômico em relação à presença de dano interno em imagens 

digitais obtidas na etapa 3. 

Resultado Etapa 3 

  
Presença de  

Dano Interno (I) 
Ausência de 

Dano Interno (II) 

 POSITIVO (I) VP = 41 FP = 3 

 NEGATIVO (II) FN = 4  VN = 18 

 Total (III) VP + FN = 45 FP + VN = 21 

Total de Amostras (IV) 66 

Sensibilidade (V) 0,91 

Especificidade (VI) 0,86 

 

Na quarta e última etapa, 48 imagens digitais no formato TIFF foram adquiridas nas 

mesmas condições da terceira etapa. Estas 48 foram somadas às 66 imagens da 

terceira etapa, totalizando 114 amostras. Esses 48 frutos foram submetidos ao ensaio 

destrutivo (corte sagital) para inspeção interna e posterior conclusão sobre a eficiência 

da rotina proposta. Essas imagens foram então processadas pela mesma rotina 

apresentada na terceira etapa. Inclusive, os parâmetros desta rotina não foram 

ajustados mais, a fim de se confirmar as tendências da sensibilidade e especificidade. 

Dentre as 114 imagens, 17 imagens eram de frutos com suspeita de anormalidades do 

tipo soft-nose, 22 imagens de frutos com anormalidades do tipo soft-nose, 6 imagens de 

frutos com anormalidades do tipo soft-nose e lesão no pedúnculo, 3 imagens de frutos 

podres, 8 imagens de frutos com  lesões no pedúnculo, 1 imagem de um fruto com 

suspeita de anormalidade do tipo soft-nose e lesão no pedúnculo, 1 imagem de um 
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fruto com anormalidade do tipo soft-nose e nódulo claro,  2 imagem de um fruto com 

anormalidade do tipo soft-nose e nódulo escuro, 1 imagem do tipo semente gelatinosa e  

no pedúnculo, 2 imagem de um fruto com anormalidade do tipo tecido esponjoso, 3 

imagens de frutos com anormalidade do tipo semente gelatinosa e soft-nose, 3 imagens 

de frutos com lesões externas visíveis, as outras 44 imagens eram de frutos sem 

anormalidades, conforme tabela em anexo. O total de 70 imagens de frutos com 

anormalidades, pode ser observado na linha (III)  da coluna (I) na TAB.4.4, e o total de 

imagens de frutos isentos de anormalidades é igual à 44, como mostra a linha (III) da 

coluna (II).  

Os resultados da TAB. 4.4 mostram que 65 imagens foram verdadeiro-positivos, 35 

verdadeiro-negativos, 5 falso-negativos e 9 falso-positivos. O método acerta o 

diagnóstico de 100 imagens e erra em 14, gerando um acerto e erro de 87,7% e 12,3%, 

respectivamente. 

 
TAB. 4.4:  Tabela de Contingência  para resultado de um teste  

dicotômico em relação à presença de dano interno em imagens 

digitais obtidas na etapa 4. 

Resultado Etapa 4 

  
Presença de  

Dano Interno (I) 
Ausência de 

Dano Interno (II) 

 POSITIVO (I) VP = 65 FP = 9 

 NEGATIVO (II) FN = 5  VN = 35 

 Total (III) VP + FN = 70 FP + VN = 44 

Total de Amostras (IV) 114 

Sensibilidade (V) 0,93 

Especificidade (VI) 0,80 

 

Da eficiência da rotina automática proposta na terceira e quarta etapas, pode-se 

perceber que o método continuou a apresentar alta sensibilidade e especificidade, e 

mesma tendência em relação à estas, pois observando as linhas (V) e (VI) da TAB. 4.4 

se percebe que a sensibilidade é maior que a especificidade. Os resultados obtidos na 

terceira e quarta etapas mostram que as porcentagens de erro e acerto são muito 
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próximas e que praticamente o mesmo resultado foi obtido, utilizando-se metade do 

número de amostras analisadas na quarta etapa.  

As ilustrações apresentadas na FIG. 4.1 mostram a imagem dos frutos inteiros, a 

imagem digital, a imagem processada e a imagem dos frutos após ensaio destrutivo 

para inspeção visual interna.  

Observa-se que ainda que a imagem radiológica seja de alta resolução, e por isso 

os danos internos são visíveis nestas, as imagens processadas são indiscutivelmente 

melhores, em especial como mostra o primeiro exemplo, onde os soft-noses  

confundem-se com o fundo da imagem.  

 

 

 
FIG. 4.1: Imagens de mangas com soft-noses interpretadas como verdadeiro-positivas. 

 

 

 

O exemplo apresentado na FIG. 4.2 mostra exemplos de mangas isentas de 

anormalidades internas, cujos resultados foram confirmados pela rotina. 
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FIG. 4.2: Imagens de mangas isentas de anomalias internas interpretadas verdadeiro-

negativas. 

 

No exemplo apresentado na FIG. 4.3 percebe-se na imagem dos frutos após ensaio 

destrutivo, que o fruto de cima apresenta dano interno no pedúnculo, enquanto que o 

fruto de baixo nada apresenta. A lesão no pedúnculo foi confirmada pela rotina e as 

linhas visíveis na região do nariz da manga é devido ao corte sagital por fora do caroço. 

 

 
FIG. 4.3: Imagens de mangas com dano no pedúnculo isenta de dano interpretadas 

como verdadeiro-positiva e verdadeiro-negativa. 

 

Na FIG. 4.4, observa-se na imagem dos frutos após ensaio destrutivo, que o fruto 

de cima é um exemplo de um fruto completamente deteriorado internamente, ou seja, 

vulgarmente dito como podre, cujos principais pontos de realce, na imagem pós-
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processada, foram no pedúnculo e superior ao caroço (região de tecido esponjoso), as 

demais regiões centrais com anomalias foram mascaradas na imagem digital pelo 

caroço. A manga de baixo apresentava apenas um soft-nose que foi evidenciado pela 

rotina. 

 

 

 
FIG. 4.4: Imagens de mangas deteriorada e com soft-nose interpretadas como 

verdadeiro-positivas. 

 

 

No caso apresentado na FIG. 4.5 percebe-se que o fruto superior está podre e 

apenas uma pequena região próxima ao pedúnculo foi evidenciada. Isto sugere que 

imagens de frutos podres não devem ser submetidas à rotina, porque apesar dessa 

imagem ter sido dada como verdadeiro-positivo, a segmentação não ocorre com 

sucesso em frutos nesse grau de amadurecimento. O fruto de baixo apresentava soft-

nose em estágio avançado e um nódulo escuro. O nódulo apesar de ter sido 

evidenciado em junção à outra região não visível na foto da manga aberta, o mesmo 

não aconteceu com o soft-nose. Isto sugere, que frutos com soft-nose em estágio 

avançado, ou seja, já visíveis externamente, não devam estar sob investigação mais. 
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FIG. 4.5: Imagens de mangas deteriorada, com soft-nose e caroço preto interpretadas 

como verdadeiro-positivas. 

 

Na FIG. 4.6, a imagem após ensaio destrutivo mostra que o fruto de cima apresenta 

soft-nose em estágio avançado e o de baixo nenhuma anormalidade. Percebe-se que a 

rotina segmentou apenas parte do soft-nose.  

 

 
FIG. 4.6: Imagens de mangas com soft-nose e isenta de dano interno interpretadas 

como verdadeiro-positiva e verdadeiro-negativa. 

 

O exemplo apresentado na FIG. 4.7 mostra um fruto superior com soft-nose 

avançado e pedúnculo mole, e um fruto inferior sem anormalidades. Mais uma vez, 

pode-se perceber que apenas uma parte do soft-nose foi segmentada. No entanto, o 

pedúnculo mole foi evidenciado com sucesso. Há uma forte relação dos danos internos, 

em estágio inicial, serem mais facilmente evidenciados, do que os danos internos com 
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grau de invasão chegando à casca da fruta. Isto acontece, porque durante o 

processamento, tudo que está em contado com a casca é excluído. O fruto inferior, 

apesar de não apresentar anormalidades foi evidenciado numa pequena região superior 

ao caroço, constituindo num falso-positivo.  

 

 

 
FIG. 4.7: Imagens de manga com soft-nose e dano no pedúnculo e de manga sadia 

interpretadas como verdadeiro-positiva e falso-positiva. 

 

 

O exemplo da FIG. 4.8 pode ser extremamente interessante, se percebido que as 

extremidades do fruto estão perfeitas. No entanto, ao se fazer o teste destrutivo, uma 

pequena região de tecido esponjoso pode ser observada próxima ao caroço, no fruto 

superior. Esta região é satisfatoriamente segmentada. No entanto, no fruto inferior, o 

soft-nose em contato com a casca, não é segmentado por motivos já explicados 

anteriormente e uma região no pedúnculo é segmentada, denotando um grau avançado 

de amadurecimento da fruta.   
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FIG. 4.8: Imagens de mangas com tecido esponjoso e soft-nose interpretadas como 

verdadeiro-positivas. 

 

O último exemplo apresentado na FIG. 4.9 ilustra um dano interno muito comum, 

que são regiões de polpa em degeneração, visto no fruto superior. Este dano é 

facilmente segmentado pela rotina. Todas as imagens de mangas que apresentavam 

esse tipo de dano foram evidenciadas. No fruto de baixo, mais uma vez a questão do 

soft-nose já estar em contato com a casca da fruta se repete.  

 

 

 
FIG. 4.9: Imagens de mangas com anomalia interna e soft-nose interpretadas como 

verdadeiro-positiva e falso-negativa. 
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5  CONCLUSÕES 
 

 

 

Os resultados do trabalho mostram que o sistema é eficiente como método 

automático auxiliar para análise de imagens radiológicas, conforme o estudo do caso 

apresentado, visto que auxilia o profissional à interpretá-las. 

O método desenvolvido se restringe apenas à técnica de PDI. Por isso, a 

combinação apropriada das técnicas de segmentação e pós-processamento, aplicadas 

às imagens são fatores determinantes para a robustez da rotina.  

As quantidades de falso-negativos obtidas, analisando 66 e 114 imagens 

radiológicas, foram pequenas e apresentam probabilidades do método errar em 9% e 7% 

respectivamente, ao classificar imagens com presença de anomalias em negativas.     

A eficiência do método automático desenvolvido mostra que a alta sensibilidade 

favorece o método, porque somente uma pequena quantidade de objetos de estudo 

continuará a desenvolver a anomalia interna sem a intervenção do profissional.  

Como vantagens, o método desenvolvido mostra que imagens, com resolução 

espectral maior ou igual a 256 níveis de cinza, podem ser processadas e que apesar de 

toda a complexidade das técnicas de PDI empregadas, um profissional leigo neste 

assunto, pode usufruir dessa tecnologia, por se tratar de um método totalmente 

automático e exigir que operador apenas acione uma tecla para obter a imagem 

processada, em menos de 5 segundos.   

A única desvantagem do método desenvolvido é apontada, devido aos softwares de 

domínio público não disponibilizarem as técnicas de PDI empregadas neste método. Por 

isso, não podem ser implementados nestes. 

Como prosseguimento à pesquisa, sugere-se: 

Outras técnicas de PDI, em outros ambientes computacionais, deverão ser 

implementadas à rotina, visando ao aumento da eficiência para diagnóstico, diminuindo o 

número de falso-positivos.  
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7.1  APÊNDICE 1:  Tabela comparativa da classificação das imagens radiológicas 

segundo a análise do observador, a partir do ensaio destrutivo, e do método 

automático.  

 

 

 

Número 
da 

Imagem 

Lesão 
Externa 

Dano Interno Teste da 
Imagem 

Processada 

Observação 
( o que foi 

evidenciado 
pela macro) 

Classifi 
cação 

Dicotômica 

1 - Suspeita de SN P SN VP 
2 - Suspeita de SN P SN VP 
3 - Suspeita de SN P SN VP 
4 - Suspeita de SN P SN VP 
5 - Suspeita de SN P SN VP 
6 - Suspeita de SN P SN VP 
7 - - N - VN 
8 - - N - VN 
9 - - N - VN 
10 - - N - VN 
11 Lateral Suspeita de SN P SN VP 
12 Pedúnculo Suspeita de SN P SN VP 
13 - - N  VN 
14 - Semente 

gelatinosa e 
pedúnculo 

P Pedúnculo VP 

15 - - N - VN 
16 - - N - VN 
17 - - N - VN 
18 - SN P SN VP 
19 - SN P SN VP 
20 Lateral e 

Pedúnculo 
Podre P Pedúnculo e 

anomalia 
próxima ao 

caroço  

VP 

21 - SN e ponto preto 
desconhecido 

P Pedúnculo e 
ponto preto 

desconhecid
o 

VP 

22 Podre Podre P Pedúnculo VP 
23 - - N - VN 
24 - - N - VN 
25 - - N - VN 
26 - SN P SN VP 
27 - SN P Pedúnculo VP 
28 - SN P Semente 

gelatinosa 
VP 
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29 Pedúnculo Suspeita de SN e 
pedúnculo 

P SN VP 

30 Lateral Suspeita de SN P SN VP 
31 - SN N  FN 
32 Lateral e 

Pedúnculo 
Podre P Abaixo do 

caroço 
VP 

33 - - P Próximo ao 
pedúnculo 

FP 

34 - SN e pedúnculo P Parte do SN 
e pedúnculo 

VP 

35 - - N - VN 
36 - Nódulo próximo 

ao Nose 
P Nódulo VP 

37 - - N - VN 
38 Lateral SN P Pedúnculo VP 
39 - SN P SN e 

pedúnculo 
VP 

40 - Tecido esponjoso 
em volta o caroço

P Semente 
gelatinosa e 

anomalia 
próxima ao 

caroço 

VP 

41 Pedúnculo SN N - FN 
42 Lateral Anomalia 

próxima ao 
pedúnculo 

P Anomalia no 
pedúnculo 

VP 

43 - SN P SN VP 
44 Lateral SN P Pedúnculo VP 
45 - SN P SN VP 
46 - Suspeita de SN P SN VP 
47 - Suspeita de SN P SN VP 
48 - Suspeita de SN P SN VP 
49 - Anomalia no 

pedúnculo 
P Anomalia no 

pedúnculo 
VP 

50 - SN N - FN 
51 - SN P SN VP 
52 - - N - VN 
53 Lateral SN e pedúnculo P Pedúnculo e 

lesão lateral 
VP 

54 - - P Semente 
gelatinosa 

 

FP 

55 - - P Pedúnculo e 
lesão lateral 

FP 

56 - - N - VN 
57 - - N - VN 
58 - - N - VN 
59 - - N - VN 
60 - SN P SN VP 
61 - SN e pedúnculo P SN e outros VP 
62 - SN e pedúnculo P SN e outros VP 
63 - SN N - FN 
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64 Lateral SN P SN VP 
65 - SN P SN e outros VP 
66 - SN P SN e outros VP 
67 Lateral - P Lesão lateral VP 
68 - - P Pedúnculo FP 
69 - - N - VN 
70 - - p Pedúnculo FP 
71 - Suspeita de SN P SN VP 
72 - - N - VN 
73 - Pedúnculo mole P Pedúnculo VP 
74 - - N - VN 
75 - - N - VN 
76 - - N - VN 
77 - - N - VN 
78 - SN e semente 

gelatinosa 
P Semente 

gelatinosa 
VP 

79 - SN P SN VP 
80 - - N - VN 
81 - - P Fragmentos FP 
82 - Pedúnculo mole P Pedúnculo VP 
83 - - N - VN 
84 - Suspeita de SN P SN VP 
85 - Pedúnculo mole P Pedúnculo VP 
86 - - N - VN 
87 - Tecido esponjoso 

próximo ao 
caroço 

P Pedúnculo VP 

88 Lateral Nódulo escuro 
próximo ao 

caroço 

N - FN 

89 - - P Semente 
gelatinosa 

FP 

90 Pedúnculo SN e pedúnculo  P SN VP 
91 - - N - VN 
92 - Suspeita de SN P SN e 

pedúnculo 
VP 

93 - - N - VN 
94 - - N - VN 
95 - Suspeita de SN P Pedúnculo VP 
96 - - P Semente 

gelatinosa 
FP 

97 - Nódulo preto no 
pedúnculo 

P Pedúnculo VP 

98 - - N - VN 
99 Lateral Semente 

gelatinosa 
P Semente 

gelatinosa 
VP 

100 - Suspeita de SN P SN VP 
101 - - N - VN 
102 Lateral SN P SN VP 

 
 



 128

103 Lateral SN e semente 
gelatinosa 

P Semente e 
pedúnculo 

VP 

104 - - N - VN 
105 - - N - VN 
106 - SN e pedúnculo 

mole 
P Pedúnculo VP 

107 Lateral - P Pedúnculo VP 
108 - SN P SN e 

semente 
gelatinosa  

VP 

109 - Pedúnculo mole P Pedúnculo VP 
110 - - N - VN 
111 - Suspeita de SN e 

semente 
gelatinosa 

P SN e 
pedúnculo 

VP 

112 - - P Semente 
gelatinosa 

FP 

113 - Pedúnculo mole P Pedúnculo e 
semente 

gelatinosa 

VP 

114 - - P Pedúnculo FP 
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