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Neste trabalho desenvolveu-se uma método auxiliar para a detecção de mangas

com presença de distúrbios internos para emprego em packinghouses.

Foi implementado um arranjo para obtenção de imagens, a partir de um espectro

de raios X na faixa de 18 - 20 keV em paralelo a uma rotina de processamento de

imagens, concebida como auxiliar à detecção de frutos lesionados.

A análise ROC aplicada à validação da rotina de processamento mostra que a

rotina é capaz de identificar, em relação à presença de danos, 88% dos distúrbios

verdadeiro-positivos contra 7% de falso-negativos identificados para a ausência de

danos. Identificou, ainda, 22% de falso - positivos contra 87% de verdadeiro-negativos.

A análise cognitiva de 76 imagens, associada à análise de concordância

realizada entre observadores, mostra que as imagens geradas oferecem informações

suficientemente boas para interpretação dicotômica dos principais distúrbios internos

presentes nos frutos, mesmo àqueles de dificil observação no ensaio invasivo.

O estudo mostra que a boa performance da rotina de processamento e as imagens

geradas para interpretação subjetiva são um importante processo não invasivo de

detecção de frutos com presença de distúrbios internos.
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This work proposes a methodology aimed to be an adviser system for detection

of internaI breakdown in mangoes during the post-harvest phase to packinghouses.

It was arranged a set-up to product digital images from a X-ray spectrum in the

range of 18 and 20 keV, where the primary irnages acquired were tested by a digital

image processing routine for differentiation of seed, puIp, peeI and injured zones.

The analysis ROC applied to a only cut point on a sample of 114 primary

irnages generated, showed that digital image processing routine was able to identifY

88% of true-positive injuries and 7% of false-negatives. When tested against the

absence of injuries, the DIP routine had identified 22 % of false-positives and 88% of

true-negatives.

Besides, a cognitive analysis was aplied to a sample of 76 digital images of

mangoes. Results showed tOOt irnages offer enough information for dichotomic

interpretations about the main injuries in the fruits, inc1uind those of dificuIt diagnosis

under destructive assay. Measurements of observer agreement, perforrned on the same

group of readers showed themseIves in the range of fair and substantial strenght of

agreement.



CAPÍTULO I

INTRODUÇÃO

A humanidade preserva uma forte relação de aproveitamento de árvores

frutíferas. Frutas como o figo e a uva, bem como o vinho, resultante da fermentação do

seu suco são citadas com freqüência na Bíblia [1]. A sabedoria dos eruditos da Índia era

nutrida pela banana, conhecida como Musa sapientum, " a fruta do sábio". O caqui,

conhecido como Diospiros kaki , "a fruta dos deuses". Todas, produzidas por plantas

muito bem adaptadas às condições semi-áridas e sub-tropicais do Oriente Médio e

Grécia antiga.

A palavra fruta, segundo AWAD [2], é derivada do latimfructa, do verbo fruor

eri, que significa desfrutar, deleitar-se, apreciar. Na linguagem comum, é sinônimo de

fruto comestível, exprimindo uma ou várias características sensoriais (sabor, aroma,

firmeza e cor) que despertam atração à mastigação e ingestão. A palavra fruto tem

sentido botânico mais amplo e preciso. O mesmo autor descreve-a não somente como

um ou vários ovários desenvolvidos, com ou sem sementes aos quais podem associar-se

outras partes da flor. Estende sua descrição mostrando que sua principal função na

natureza é a propagação da espécie, já que trazem em seu interior as sementes e o

embrião, planta em miniatura, que em condições favoráveis se desenvolverão para

formar nova planta que, por sua vez, produzirão frutos de características semelhantes

àquela da planta-mãe.

Como estrutura Viva, CONN [3] descreve-a como composta de células

metabolicamente ativas que, enquanto está ligada à árvore-mãe, recebe água, nutrientes,

sais minerais, hormônios e outros compostos. Quando é separada, após atingir a

maturidade fisiológica, fica dependente de suas próprias reservas para manutenção das

atividades metabólicas, integridade fisiológica e até mesmo reparos em eventuais danos

em sua estrutura. Algumas variedades colhidas após a maturidade fisiológica,

promovem uma fase de maturação rápida de metabolismo complexo e acelerado,

resultando no aparecimento do sabor característico com transformação de amido em

açúcares solúveis, diminuição da acidez com desaparecimento da adstringência.
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Em especial, a manga, fruto da Mangifera indica 1., como parte de nossa

alimentação, é consumida tanto in natura quanto processada em praticamente todos os

hábitos mundiais de alimentação. Fornece variedade de cor, sabor, aroma e textura à

alimentação e é fonte de calorias (açúcares), vitaminas e pequenas quantidades de

proteína, fibras e elementos minerais (Ca, K e baixos teores de Na). É, ainda,

empregada em regimes alimentares devido ao seu alto teor de água . Por fim, graças a

sua forma arredondada, sua curva suave e cor viva, é fonte de beleza na apresentação

dos alimentos. A cor típica entre exemplares e mesmo entre variedades deve-se, em

geral, ao desaparecimento da clorofila e à síntese de pigmentos, enquanto a presença do

aroma característico decorre da síntese de compostos voláteis.

A pesqUIsa sobre composição, estrutura, fisiologia, genética de mangas e a

relação das diversas variedades com o ambiente é um fator de impacto sobre a

quantidade e qualidade da produção, sobre a incidência de lesões internas e doenças e

pragas de diversas origens, tanto no emprego e substituição de agentes tóxicos, nas

mudanças de sistemas de cultivo e fatores pré-colheita como o tipo de solo, adubação,

irrigação, manejo, etc.

o documento Manual de Exportação de Frutas, do Ministério da Agricultura e

do Abastecimento I Embrapa, por CARRARü E FILGUElRAS [4], registra alguns

fatores que parecem influenciar no crescimento do cultivo de mangas para exportação:

• o bom nível tecnológico alcançado em regiões do Vale do São Francisco

(Petrolina-Juazeiro) e polo agrícola de Mossoró, influenciaram

marcadamente o rendimento de cultivo de mangas para crescimento de até

9,6 ti ha nos últimos anos e,

• o Brasil, por conseguir produzir em época de pouca oferta, obtém preços

médios melhores que outros competidores.

Segundo o mesmo documento, alguns obstáculos ainda devem ser superados

para consolidação da sua presença na União Européia:

• os produtores devem, em curto prazo, encontrar novas formas de adicionar

valor ao produto;
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• a necessidade do desenvolvimento de novas tecnologias e/ou aprimoramento

das existentes, principalmente nas áreas de pós-colheita e processamento e,

ainda,

• produtores devem diversificar o produto, oferecendo frutos de qualidade, e

de acordo com exigências do mercado consumidor.

o documento está dividido em cmco capítulos: no prltnerro, é feito urna

referência ao fruto, que é o objeto de estudo do trabalho. No segundo capítulo estão

apresentados os fundamentos dos instrumentos empregados no desenvolvimento do

trabalho. Explora-se algumas características fisico-quírnicas da manga, sua natureza e os

principais distúrbios que a desprestigiam para consumo, no contexto da agricultura de

exportação, do comércio mundial de frutas e a importância da qualidade para aumento

do valor agregado.. Esta é a base da revisão bibliográfica. Sobre ela são analisadas

várias frentes de pesquisa sobre técnicas de imageamento, com especial incursão para os

fundamentos da imagem digital e processamento digital de imagem com vistas ao

controle da qualidade de frutos no processo pós-colheita.

o terceiro capítulo é dedicado à discussão dos materiais e método aplicados ao

desenvolvimento do trabalho. Finalmente, o quarto capítulo e quinto referem-se,

respectivamente, à apresentação e discussão dos resultados e conclusão, com proposta

de inserção do método ao processo de controle e separação de frutos em centrais de

abastecimentos e packinghouses.



CAPÍTULO 11

FUNDAMENTOS TEÓRICOS

11.1. Características Gerais da Manga

Por pertencer à classe de frutos climatéricos, a manga exibe, após a colheita,

uma evolução na taxa de CO2 e diminuição do consumo de oxigênio que lentamente

declina para um mínimo chamado de "minimum pré-climatérico", logo antes do

momento que antecede o amadurecimento, conforme pode ser visto na figura lI.I.

100

80

°2
consumo

relativo 60
Linha c1imatérica

Máximo
climatérico

40 .- Frutos c1imatéricos

Mínimo pré-climatérico
~--_.-

L Frutos não c1imatéricos

20 r-
i
i

L.
O 2 4 6 8 10 12

Dias
14

Figura 11.1. Padrão respiratório de frutas pós-colheita. Adaptado de DE BIALE [5].

Segundo DE BIALE [5], em frutos c1imatéricos, quando o amadurecimento se

UllCIa, a taxa de respiração aumenta rapidamente acompanhada por mudanças de

pigmentos, do verde para o amarelo ou vermelho, devido à degradação de clorofila e

desenvolvimento de carotenóides e antocianina. Nessa fase, de amadurecimento,

ocorrem simultaneamente mudanças de textura devido ao amolecimento da polpa,

(produzidas por alterações dos constituintes pécticos a partir da transformação da

protopectina insolúvel em pectinas solúveis e ácidos pécticos e de componentes do
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aroma e "fiavour" devido à síntese de constituintes voláteis que acentuam o aroma e,

ainda, modificações na taxa de açúcar. Simultaneamente ao aumento da taxa de

açúcares, devido à hidrólise das reservas polissacarídicas, inicia-se o decréscimo da

adstringência, devido à polimerização de polifenóis de baixo peso molecular em formas

insolúveis e evolução da taxa de etileno).

A análise da figura lI.I, permite ver que a taxa respiratória alcança um máximo,

ou pico climatérico, em poucos dias, e a duração para alcançá-lo, bem como a

intensidade de respiração para esse ponto, é fortemente dependente do grau de

maturidade do fruto na época de colheita além da temperatura de armazenamento. A

maioria dos frutos climatéricos são considerados próprios para consumo logo após o

pico climatérico.

A perda da firmeza durante a maturação decorre devido à solubilização

da lamela média e da parede celular, provocada por enzimas sintetizadas no início da

maturação. Mesmo que algumas variedades promovam mudanças mais lentas durante a

maturação, esta uma vez iniciada, não pode ser revertida, e quanto mais avançado o

processo, mais dificil será retardá-lo. A complexidade do fenômeno de

amadurecimento nos diversos planos de organização biológica do fruto é a fase mais

estudada do desenvolvimento das mangas, por impor maiores perdas ao produtor por

manuseio impróprio. Maiores beneficios econômicos são alcançados com a limitação

das perdas do que com o aumento de produção.

A rapidez da maturação de mangas leva-as, em curto espaço de tempo, à

senescência, à invasão por patógenos sec\}ndários e à morte, seguida da liberação das

sementes de seu invólucro natural para assegurar a continuidade da espécie. No

interesse de sua utilização para alimentação, observou-se, entretanto, que a conservação

em condições próprias para o consumo envolve uma forte desaceleração e, até mesmo, a

inibição temporária de seu metabolismo, com desencadeamento de inúmeras e

complexas reações bioquúnicas de síntese e degradação sob controle genético

enzimático e transferências de energia quínúca proveniente da respiração. Assim, em

relação à velocidade, inibição e desativação da atividade enzimática, a refrigeração para

frutos in natura, o congelamento e esterilização para frutos processados, têm sido os

métodos mais empregados na sua conservação.
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Tomando como base que a respiração é essencial para a liberação da energia

necessária à sua maturação, foram desenvolvidas técnicas de inibição da perda de água,

para manutenção de firmeza bem como a modificação da atmosfera gasosa ao redor

(baixos teores de O2) com suplemento da baixa temperatura para alongar ainda mais o

seu tempo de vida útil para comercialização.

11.2. O Comércio Mundial de Mangas

A exportação de mangas brasileiras, mesmo tendo crescido bastante nos últimos

anos, está distante de atingir o seu potencial. Segundo dados da Organização Mundial

para Agricultura e Alimentos (FAO) registrados no ano de 2000 por PIMENTEL et aI

[6], no ano de 1997, a exportação de mangas, somente o cultivar Tommy Atkins, atingiu

o patamar de cerca 23 mil toneladas, tendo em 1998 aumentado para cerca de 39 mil

toneladas e, logo, em 1999, tendo atingido cerca de 54 mil toneladas. Esse padrão, além

de mostrar modificações crescentes em tonelagem exportada no período, sugere uma

importante tendência de crescimento no consumo dos países desenvolvidos com

demanda de mangas de maior qualidade.

No mesmo documento, os autores descrevem que o Brasil planta 2 milhões de ha de

frutas como um todo (papaya, abacaxi, manga etc) e colhe, aproximadamente, 30

milhões de toneladas I ano, o que representa cerca de 9% da safra mundial. No período

1997-1998, nossa produção foi de 23.063.943 toneladas com a exportação de cerca de

460.115 toneladas representando uma participação na produção mundial de 1,99%.

Dados da FAO [7] mostram a ambigüidade brasileira no comércio de frutas: o Brasil é

o maior produtor mundial de frutas tropicais do mundo, no entanto, alcança menos de

I% do comércio internacional.

No caso de mangas, o volume exportado pelo Brasil no ano de 1998 aumentou na

ordem de 67,68% em relação ao ano anterior. Nesse mesmo período, o valor total

exportado foi de US$ 32.517.407, representando um aumento de 61,12%. No mesmo

documento da FAO, é possível ver que o aumento das exportações da manga brasileira

nos últimos cinco anos deve-se à melhoria da qualidade da fruta. Contudo, estes

números poderiam ser expressivos com programas rigorosos de controle de qualidade.
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Do conjunto de frutas atualmente comercializado no mundo, a manga é uma das

mais populares, devido ao prestígio iniciado pelo amplo consumo nos países asiáticos e

da América Latina. Com razoável valor agregado em relação às demais frutas tropicais,

o Brasil conta com uma produção de 600 mil toneladas anuais e uma área plantada de

62 mil hectares, ocupando a nona posição entre países produtores. Considerando-se as

importações mundiais e as projeções da FAO, FILGUElRAS et aI [8], revelam que, de

um aumento na demanda mundial de mangas de 34%, era esperado para o ano de

2003, um aumento de 134 000 toneladas na sua procura pelos mercados dos Estados

Unidos e União Européia como um todo.

II.3. Requisitos de Exportação da Manga Brasileira

Os frutos do CV Tommy Atkins são largamente cultivados no Brasil, em especial na

região nordeste, nas cidades de Petrolina e Juazeiro. A completa exploração do

potencial econômico deste cultivar é, entretanto, obstaculizada pela necessidade de

expOliação em grandes quantidades para o mercado nOlie-americano e europeu em

condições de competitividade igualou superior a outros países exportadores.

A aparência da manga é o fator mais impOliante do sucesso na sua comercialização.

Entretanto, por vezes, fi'utas de aparência atraente apresentam características intemas

não aceitáveis, inviáveis para consumo. Segundo GAYET [9], a partir da figura II.2 é

possível ver as principais exigências dos consumidores de manga.

No documento elaborado pelo MhJistério da Agricultura e Abastecimento /

Embrapa, no ano de 2000, PIMENTEL et ai [10] mostr.am que a intensificação do

comércio internacional a partir da década de 80, com o surgimento de diversos blocos

econômicos e a consolidação dos já existentes, tem proporcionado uma redução das

barreiras tarifárias.

Concomitantemente, tem-se observado l.illl aumento das barreiras não tarifárias,

sobretudo nos países de maior renda per capita. No caso brasileiro, as maiores barreiras

são as exigências relacionadas com aspectos fito-sanitários, que vão desde a proibição,

aplicados por China e Coréia, a imposição de inspeção na origem e destino, certificação

sanitária e de qualidade, tratamentos especiais, e outras relativas às embalagens.
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CASCA

Há muito pouca tolerância .A casca

deve ser perfeita até chegar ao consumidor final,

sendo o maior desafio para o comércio intemo e de

exportação da fruta. Sua fragilidade permite que em

suas lenticelas abriguem-se esporos de

Colletotrichum gloesporoides, responsável pela temid

Antracnose, de difícil controle quando o pomar está
Infectado.

QUALIDADE INTERNA

Frutos da variedade

"Tommy Atkins" podem apresentar

grave lesão intema, de dificil

detecção externa na colheita e

preparo, denominada "colapso

intemo" . De agente biótico

desconhecido é classificada como

distúrbio fisiológico e é um dos

grandes obstáculos e desprestígio

para a expansão do mercado para

Europa e Estados Unidos pela
possibilidade de presença da anomalia.

MATURAÇÃO

A maturação no transp0l1e

é um desafio que o agricultor enfrenta,

pois mesmo 'a temperatura de

resfriamento, o processo de

amadurecimento persiste.

POLPA

Consumidores em

geral, incluindo europeus e o

americanos preferem mangas com

polpa de fibras curtas, com

sprestígio das fibras longas

COR

A atração pela

ência é tão importante e tão

poi\to conhecida que os

consumidores a utilizam como o

primeiro parâmetro de escolha,

prestigiando as frutas vistosas em

relação às saborosa, justificando a

maior procura por frutas

avermelhadas, quando existem

frutas amarelas com melhor sabor e

textura de polpa. Esse futor,

inclusive, e),:plica a maior procura

das variedades avermeIhads, com

no minimo 50% de coloração

("Tommy Atkins", "Haden")

como as mais procuradas nos

mercados.

Figura 11.2. Principais exigências dos consumidores de manga. Adaptado de GAYET,

[9].

Segundo PIMENTEL ef ai [10] deve se considerar que o aumento global de

exigências não tarifárias é um inlportante instrumento de pressão sobre países em

desenvolvimento, e que, por isso, algumas políticas neutralizadoras devem ser iniciadas

de imediato.

A exportação de manga brasileira não encontra barreiras quarentenárias nos

países da Europa, pois as condições climáticas adversas naquele continente impedem

ou dificultam o estabelecimento de pragas tropicais ou sub-tropicais.

11.4. Distúrbio Fisiológico Interno: Desprestígio no Comércio de Mangas

Um dos principais problemas fisiológicos que afetam a manga é o chamado

colapso interno ou internai breakdown com suas diferentes manifestações. De origem
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desconhecida, o termo é empregado para se referir a um distúrbio fisiológico

caracterizado pelo amadurecimento desigual da polpa e formação de cavidades próximo

à semente, desprestigiando-a para comercialização e conswno.

Figura 11.3. Sintoma generalizado de colapso interno em mangas. Adaptado de

FILGUElRAS et aI [11].

Alguns outros distúrbios fisiológicos como "nariz mole" (soft nose), ilustrado na

na figura lIA, "semente gelatinosa" (jelly seed"), na figura 11.5, tecido esponjoso

(spongy tissue) na figura 11.6 e "cavidade na extremidade do pedúnculo" (stem end

cavity), são outros distúrbios fisiológicos generalizado apresentado na figura 11.3.

Figura 11.4. Colapso interno do tipo ''Nariz mole" (soft nose). Adaptado de

FILGUElRAS et aI [11].
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No Brasil, o colapso interno é um problema relativamente recente, mas tem se

agravado progressivamente. FERREIRA el aI [12] relatam que, embora não se

conheçam dados precisos sobre o problema, grandes perdas são estimadas com até

100% para variedades mais suscetíveis. Sua ocorrência tem sido constatada em diversas

regiões brasileiras: nos cerrados da região Centro-Oeste (DF e Goiás), no Estado de São

Paulo e em vários municípios produtores de manga, entre eles os de Minas Gerais,

Paraná e os da região Nordeste.

Estes distúrbios são caracterizados pela desintegração da polpa, que ao perder

sua consistência natural é totahnente depreciada. Pode ocorrer tanto na fase de

desenvolvimento fisiológico corno no início de sua maturação, iniciando-se com a

desintegração do sistema vascular, na região de ligação entre o pedúnculo e o

endocarpo. Com o decorrer do tempo vai formando urna cavidade abaixo do pedúnculo

e, gerahnente, o tecido em volta dessa cavidade começa a descobrir-se. Em frutas "de

vez", o amarelo-claro passa para alaranjado e, à medida que vai amadurecendo, pode

ocorrer necrose, ou formação de tecido seco circundando o espaço vazio.

Figura 11.5. Colapso interno do tipo" Jelly seed" . Adaptado de FILGUElRAS et aI

[11 ].

Segundo LIZADA [13], no distúrbio "semente gelatinosa", o tecido fibroso não

é desintegrado, porém, a polpa amolece e adquire um aspecto aquoso, que pode
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desprender odor característico de tecido lesionado. Sua característica principal é que no

processo de seleção os sintomas não são evidentes externamente.

A parte carnosa e comestível do fruto é geralmente composta de células de

parênquima, que por possuú-em paredes primárias sem lignina e sem tecidos duros,

acumulam água e compostos orgânicos e inorgânicos. Ou seja, um mesocarpo carnoso

que oferece pouca resistência à mastigação e um endocarpo lenhoso (caroço).

Figura 11.6. Distúrbio do tipo " Spongy tissue". Adaptado de FILGUElRAS et ai

[11 ].

lI. 5. Imageamento por Raios X para Investigação de Distúrbios Internos

Um dos desafios da busca de estruturas em imagens complexas é a identificação

de um padrão radiológico para o objeto examinado. No caso do fi'uto, para os distúrbios

internos apresentados no capítulo anterior, a base para reconhecimento parece ser

determinada pela característica de que qualquer nível de infiltração no corpo do fi'uto,

devido à degeneração das células da polpa, é acompanhada de grande concentração

aquosa mas que não se estendem ao tecido fibroso que é preservado. Essa característica

se mantém durante todo o estágio de arnaurecimento do fruto. Porém, a medida que o

amadurecimento avança, estas áreas perdem firmeza enquanto que nas áreas adjacentes

o tecido permanece com boa textura. Esse padrão, quando interpretado sobre imagens

radiológicas responde como a visualização e discriminação de zonas hipodensas

deterioradas em relação à periferia de fibras do rnesocarpo e/ou lignina do caroço, de
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maior densidade. Como ambos os meios são de baixa densidade, essa é a referência

para indicação do espectro de raios X que ao interagir com ambos os meios (fibra +

líquido e polpa sadia) seja capaz de produzir contraste entre zonas, com atenuação

suficientemente diferenciada para que seja registrada como pontos de imagem

distinguíveis pelo sistema de registro.

A combinação de instrumentos e técnicas aperfeiçoados para produção de

imagens, ou imageamento, tem sido analisada por DOI [14] que a descreve como,

talvez, um dos mais importantes mecanismos de exploração não invasiva no mundo

moderno. No nosso caso, acompanhando essa tendência, a técnica é dirigida à

agricultura pós-colheita, com o objetivo de revelar a presença de distúrbios internos no

corpo do liuto que se manifestam independentemente da habilidade humana em

percebê-los, possibilitando observá-los, descrevê-los, analisá-los estática ou

dinamicamente, quantitativa e/ou qualitativamente e modificá-los na sua

correspondência com o mundo.

A técnica, no seu emprego com raios X associado a computadores e redes de

informação, vem se sofisticando, principalmente, as que envolvem tecnologias

computacionais e sistema de aquisição digitais em diversas áreas. Suporta aplicações

em representações tridimensionais, superposição de inlagens a partir de diferentes

equipamentos, criação de ambientes de realidade virtual, diagnóstico supervisionado por

computador (CAD) e transporte de Ín1agens em tempo real (PAC).

Na agricultura, os primeiros ensaios tiveram início no final do século passado,

quando FINNEY e NüRRIS [15] em 1978, investigavam o monitoramento de danos

internos em leguminosas através da visualização não-invasiva de atributos,

normalmente, não detectados por técnicas convencionais. Nesse trabalho, os

pesquisadores buscavam empregar um sistema de raios X para separação de batatas

com distúrbio fisiológico do tipo "colapso interno" . Empregavam feixe fixo e um

detector móvel. A comparação entre a variação das densidades radiográficas do objeto

submetido ao feixe em relação à curva de densidade de um objeto sadio, previamente

submetido ao mesmo feixe, era o parâmetro empregado para detectar a lesão.
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CRESTANA ef aI [16] demonstraram que o potencial de aplicação da técnica de

imageamento por ressonância magnética para algumas variedades de interesse da

Agricultura e Engenharia de Alimentos era bastante atraente.

JOYCE ef aI [17], utilizando a mesma técnica de ressonância, avaliaram danos

internos em mangas após tratamento hidrotérmico e SONEGO ef aI [18], a partir da

mesma técnica, utilizaram-na para avaliar características químicas e fisicas em frutos de

nectarina, Prunus persica com desordens fisiológicas.

CHEN ef aI [19] desenvolveram um equipamento semi-industrial por raios-x

para avaliar o grau de maturação em frutos de abacate (Persia americafa) em

movimento, em tempo real, a uma velocidade de 250 mm/s.

BISCEGLI ef ai [20] mostraram resultados da avaliação não-destrutiva do

interior de frutas usando a técnica de ressonância magnética. Segundo os autores,

produziam-se imagens que possibilitavam a observação de detalhes da parte sadia da

polpa, dos tecidos danificados e do caroço.

A tentativa de correlacionar indicadores fisico-químicos a tons de cinza em

imagens (valores de pixel) foram marcados por trabalhos de BACELON ef ai em 1999

[21] que, a partir de técnicas de tomografia computadorizada, monitorava indicadores

fisico químicos (densidade, conteúdo de sólidos solúveis e acidez total) de pêssegos,

relacionando-os à atenuação dos raios X, expressos como nO de CT na escala Housfield

de densidades.

Afora as iniciativas apresentadas, um dos grandes desafios da pesquisa pós

colheita no comércio mundial são os de ordem prática. Como exemplo, dificuldades de

associar ao ritmo de packinghouses e centrais de abastecimento, tecnologias para

melhoria da eficiência de separação de frutos. Poucos trabalhos têm sido divulgados

nessa linha, e os de relevância esbarram, via de regra, no compromisso de pouca

sofisticação e fácil operação.

Dentre todos os trabalhos da busca realizada, o maIS próximo do método

proposto, exceto por não apresentarem sistema de aquisição digital é atribuído a



14

THOMAS et aI [22]. Os autores propunham um sistema de detecção não destrutivo com

aquisição por filme radiográfico de grão fino, para observação de sementes de mangas

infestadas pela larva do inseto Criptoyncus {Sternochetus} mangiferae "bicudo da

semente", exótico no Brasil. Segundo os autores, os resultados mostram diferenças

claras de densidades para os frutos infestados demonstrando um bom potencial para

aplicação em escala industrial para fins de controle de qualidade pós-colheita.

Os vários tipos de distúrbios internos apresentados anteriormente, por não serem

observáveis externamente, apresentam baixas taxas de acerto na simples observação

durante o processo de seleção de mangas. Abrem campo para introdução da técnica de

imageamento, para identificação de frutos danificados, sob condições que não alterem o

ritmo de processamento do packinghouse e/ou central de abastecimento.

I1.6. Influência da Radiação Sobre a Imagem

Na interação do feixe primário de radiação com matéria viva para produção de

imagens radiológicas, as interações fotoelétricas e processo Compton têm destaque

devido as suas fortes influências sobre a imagem final.

No processo fotoelétrico, a ação de expor um meio biológico aos raios X faz

com que fótons interajam com elétrons das camadas internas dos átomos do alvo

(tecido), desaparecendo completamente. O fenômeno é produto da interação no átomo

como um todo, visto não ocorrer com elétrons livres. Para a faixa de energias dos raios

X empregados na produção de imagens radiográficas, as camadas K e L do átomo são a

origem mais provável do fotoelétron. O fotoelétron surge com a energia dada por:

( ILI )

Onde Eb representa a energia de ligação do fotoelétron na sua camada de origem
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o processo fotoe1étrico é predominante para a faixa de baixas energias de raios

X, bem corno para materiais absorvedores de alto número atômico (Z). Nenhuma

expressão analítica trivial é válida para a probabilidade de absorção fotoelétrica por

átomo sobre todas a faixas de energia (Ex e Z). Urna boa aproximação é dado por [23]:

r ~ (k)
zn
E 3,5

x

(l1.2)

onde k é constante e n varia entre 4 e 5 na faixa de energia de interesse. A grande

dependência da probabilidade de interação fotoelétrica em relação ao número atômico

do absorvedor é a principal razão para o aumento do contraste em imagens produzidas

com baixa energia.

o processo de interação Compton tem lugar entre os raios X incidentes e o

elétron da camada mais externa do meio absorvedor e tem extrema importância na faixa

de energia de operação de obtenção de imagens de tecido biológico. Nesse processo, o

fóton de radiação de entrada, ao colidir com o elétron, é defletido em um ângulo e em

relação à direção original, transferindo uma porção de sua energia para o elétron

(assumido ser inicialmente corno energia de repouso), conhecido corno elétron de recuo.

Corno são possíveis todos os ângulos de espalhamento, a energia transferida para o

elétron pode variar de zero a uma grande quantidade de energia. A expressão que

relaciona a transferência de energia e o ângulo de espalhamento para qualquer interação,

pode genericamente ser obtida a partir de equações simultâneas de conservação de

energia e momento. Empregando-se a simbologia da figura II.8., pode-se demonstrar

que:

elétron de recuo

jóton incidente

energia = h u

jóton espalhado

Figura II.S. Ilustração do espalhamento Compton. Adaptado de KNüLL [23].
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h
' hv
v=-------

hv
1+ J (1- cos O)

moc

( lU )

onde mo C é energia de repouso do elétron (0,511 MeV). A energia cinética para o

elétron de recuo é, portanto:

E _ =hv - hv' =hv ( (hv / moc
2

) (1- cosO) J
e 1+ (hv / moc 2

) (1- cosO
(lIA)

A distribuição angular dos fótons espalhados pode ser predito pelo emprego da

expressão de Klein - Nishina para seções de choque da / dw a partir da expressão:

da Z2( 1 )2 (1+COS
2

0J(1 a
2
(1-cosaY J (11.5)

dm = ro l+a(l-cosO) 2 + (1+cos 2 O)[l+a(l-cose)]

Onde a == hv / moc2 e ro é o raio do elétron no modelo atômico clássico.

Para pequenos ângulos de espalhamento e, muito pouco energia é transferida.

Algo da energia original é sempre retida pelo fóton incidente, mesmo na situação

extrema de e = 1t .

A probabilidade de interações Compton não dependem do número atômico do

alvo para a faixa de raios empregados. Assim, na produção de imagens radiológicas

qualquer fóton pode produzi-lo com igual probabilidade, a partir da sua interação com

tecido mole (água, ácidos graxos) até tecidos mais densos (cálcio, fibras etc). A maior

importância do espalhamento Compton sobre a imagem, ainda que em sentido adverso,

é que competem com a informação levada pelos fótons primários até o sistema de

registro. Corno conseqüência, podem ser obtidas imagens ruidosas.
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11.7. O Diagnóstico Assistido por Computador (CAD)

Nos últimos dez anos, diversos grupos têm trabalhado no desenvolvimento de

sistemas computadorizados para detecção automática e análise quantitativa de

anormalidades em imagens radiológicas, notadamente na área médica. Estes sistemas,

conhecidos como CAD (Computer Aided Diagnosis), incluem técnicas de modelagem

computacional, análise de imagem, desenvolvimento de algoritmos e estudos de

desempenho de observadores. KOBAYASHI et ai [24] descrevem-na como sendo a

interpretação radiológica realizada por um observador levando em consideração o

resultado computacional como uma segunda opinião. É importante notar que o

computador é empregado somente como uma ferramenta de informações adicionais ao

observador, diferindo radicalmente da técnica do diagnóstico automático largamente

pesquisada na décadas de 60 e 70.

Normalmente duas abordagens são enfatizadas na construção de CAD: a primeira

visa a encontrar zonas de lesões a partir da pesquisa de padrões anormais isolados sobre

a imagem enquanto a segunda busca quantificar atributos da imagem a partir de padrões

de reconhecimento pré-estabelecidos.

Os sistemas CAD em geral são baseados em três diferentes tecnologias:

• processamento de imagem para extração de atributos.

• quantização dos atributos da imagem adquiridos no passo anterior e,

• processamento de dados para distinção entre padrões de normalidade e

anormalidade adquiridos no segundo passo.

O processamento de imagem no sistema CAD é visto como elemento facilitador,

no sentido de que o computador, e não o elemento humano, sugere imagens candidatas

como portadoras de lesões. Numa abordagem sobre o assunto, GIGER et ai [25]

descrevem o sistema CAD como executado em três etapas: o primeiro envolve a escolha

e aplicação de técnicas de fIltragem baseada no domínio espacial ou de freqüências,

fIltragens morfológicas e redes artificiais neurais. O segundo passo é associado à

defInição matemática de atributos da imagem previamente identificados e descritos
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subjetivamente pelo observador. Finalmente, o terceiro passo está relacionado ao

processamento de dados para distinção entre padrões normais e anormais obtidos no

segundo passo.

o conceito de CAO é amplo e geral, sendo aplicado em praticamente todos os

sistemas de imageamento, incluindo radiografias convenCIOnaiS, tomografia

computadorizada, ressonância nuclear magnética, ultra-som e medicina nuclear,

expandindo-se nos últimos anos para diversos ramos da ciência.

11.8. A Imagem Digital

A imagem digital pode ser definida corno urna função bidimensional de

intensidades de luz f (x,y), onde x e y são coordenadas espaciais e f proporcional ao

brilho (níveis de cinza) para qualquer ponto da imagem. É o que se chama de domínio

espacial.

Origem

y

f (x,y)

x

Figura 11.9. Convenção de eixos para representação de imagens digitais. Adaptado de

GONZÁLES, R., WOODS, R.E [26].

Métodos nesse domínio são procedimentos que operam diretamente sobre estes

pixels. Via de regra é útil a visualização da função da imagem em perspectiva com um

terceiro eixo representando o brilho. Visto dessa forma, a figura 11.9 apareceria corno
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uma série de picos em regiões onde o nível de brilho fosse mais intenso e regiões planas

ou platôs em que os níveis de brilho variariam pouco ou seriam constantes.

Assim, uma imagem digital f(x,y)é discretizada tanto em coordenadas espaciais

quanto em brilho, podendo ser considerada como uma matriz cujos índices de linhas e

colunas identificam um ponto na imagem e o correspondente valor do elemento da

matriz identifica o nível de cinza naquele ponto.

A habilidade do olho em discriminar mudanças em brilho e contraste é de

considerável interesse, especialmente na detecção não destrutiva. Como uma imagem

digital é uma representação matemática de uma imagem real, estas características,

intuitivamente percebidas, podem ser matematicamente descritas.

o brilho, defmido como a média dos tons de cinza de todos os pixels da imagem.

Para uma imagemf(x,y) de dimensão X e Y, pode ser:

1 y-l x-I

B =-2:2:f(x,y)
n y=o x=o

onde n é o número total de pixels da imagemf(x,y) de dimensão X e Y.

( Il.6 )

o contraste de uma imagem pode ser definido como o desvio padrão de todos os

tons de cinza da imagem. Para uma imagemf(x,y) de dimensão X e ~ é dado por:

1 y-1 x-I 2 ( 11.7 )

c= -L:L:[f(x,y)-B]
n )'=0 x=O

onde B é o brilho da imagemf(x,y), calculado de acordo com a equação Il.9 e n é

o nº total de pixels.

Um dos atributos de imagens digitais é que sua aparência pode ser modificada

após a aquisição. Na figura 11.10 estão representadas duas imagens radiológicas

digitais, os histogramas e duas curvas, A e B, relacionando os valores originais dos
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pixels das imagens com seus valores de exibição, numa" janela de exibição" ou a look

up-table. A aparência das imagens pode ser modificada pela manipulação da look-up

table em tempo real.

Uma das características das imagens digitais é que o contraste e brilho podem ser

manipulados durante a exibição, através modificação dos valores da escala de cinza.

Aqui a mesma imagem é exibida com dois diferentes look-up-table (linhas A e B do

gráfico inferior).

Brilho

Relativo

Valores de escala de cinza.

Figura 11.10. Ilustração do histograma de duas imagens digitais e duas diferentes

curvas de exibição. Adaptado de BUSHBERG et ai [27 ].

Ainda que as imagens radiológicas de uso médico sejam, em geral, de 12 bits,

apresentando faixa dinâmica entre Oe 4095 tons de cinza, frequentemente as condições

de exposição ocasionam uma faixa dinâmica sem uso. Por exemplo, no histograma da
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figura 11.1 0, não são encontrados valores de cinza abaixo de 550 na imagem do fruto. A

look-up-table rejeita uma fração (cerca de 15%) do brilho relativo disponibilizado pelo

sistema, o qual não existe na imagem. A imagem digital bi-dimensional apresenta um

componente adicional, além da altura e largura, que é a escala de cinza, profundidade,

resolução espectral ou quantização. Este parâmetro consiste no número máximo de

intensidades que esta imagem pode apresentar. Ela é dita binária quando apresenta

apenas duas intensidades, em cada pixel utiliza apenas 1 bit I Byte, ou seja, 21 = 2 tons,

o branco e o preto, a profundidade de 8 bits I Byte gera 256 tons ou intensidades etc.

Esta é a resolução em contraste mais comum e satisfatoriamente obtida para trabalhos

regulares.

11.9. O Processamento Digital de Imagens (PDI)

o Processamento Digital de Imagens, como parte das ferramentas aqui empregadas,

é uma operação capaz de transformar a imagem, gerando resultados diferenciados em

relação à imagem originaL É normalmente empregado como técnica de Processamento

(PDI) e Análise Digital de Imagens (ADI).

p.quisição ela Imagem
PDI

Dados
!. d ~Sistema e Sistema de

Exposição Registro

• ! Pré-processamento
i

•
ri"-

~ 1Segmentação

~
/

PiXe!S~:
. / Reconhecimento

Pos-processamento de padrões e
Classificação

~

Regiões

Figura 11.11. Seqüência padrão de processamento e Análise Digital de Imagens.

Adaptado de CASTLEMAN [28].

Esta nomenclatura é, em princípio, justificada pela intercalação e interação entre as

duas técnicas, visto que uma imagem após ter sido processada pode ser analisada e, de

acordo com o resultado da análise, vir a ser reprocessada.

Neste trabalho, a rotina de processamento implementada seguiu a lógica ilustrada

na figura 11.11, considerando-se, ainda, a importância da identificação dos danos

internos presentes nos frutos, independente de tamanho e lou forma.
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A imagem digital obtida no bloco Aquisição é comumente chamada de imagem

original ou primária. É a imagem de entrada no bloco PDI, onde é processada através

das etapas de pré-processamento, segmentação e pós-processamento. É a fase

qualitativa da rotina de PDI.

Nem sempre obrigatório, o pré-processamento visa a melhorar a imagem,

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

específico para segmentação. Operando diretamente sobre os pixeIs da imagem, a

imagem de saída da etapa de pré-processamento sofre operações de segmentação, que é

o processamento propriamente dito. Disponibiliza à saída, uma imagem binária

formada por objetos de interesse.

Nas etapas de pós-processamento e extração de atributos, trabalha-se diretamente

sobre pixeIs agrupados ou objetos. Nesta etapa, as operações visam a extrair, juntar ou

separar objetos fora do interesse de observação oriundas da etapa de segmentação.

O bloco ADI (extração de atributos e reconhecimento de padrões e classificação)

recebe a imagem que sai do bloco PDI, fornecendo dados numéricos. É uma fase

quantitativa do processo. Não será abordado visto não ter sido empregado neste estudo.

Como uma imagem pode ser interpretada como uma grande coleção de pontos

individuais, ao empregarmos um sistema para a aquisição de uma imagem, a Função de

Dispersão Pontual, (PSF) age sobre cada ponto em todos os milhões de pontos que

compõem a imagem. A operação de fracionar uma imagem de entrada em seus

constituintes pontuais, corrigindo cada ponto de borramento (PSF) e apre~entando um

ponto modificado é a operação denominada Convolução, cujo fundamento é

apresentado, segundo adaptação de NIBLACK [29] no Anexo 1.

11.9.1. O Pré-processamento de Imagens

A ação de pré-processar uma imagem visa a melhorá-la, a partir da correção de

defeitos gerados durante a etapa de aquisição. Sua eficiência leva a maiores chances de

sucesso nas etapas posteriores. Envolve tipicamente técnicas de realce, remoção de
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ruído, manipulação de brilho e contraste, correção de iluminação irregular e detecção

de bordas e aplicação de filtragens específicas.

Corno os métodos de aquisição e os defeitos decorrentes são variados, os

procedimentos empregados para correção também o são. Existem diversos

procedimentos para a etapa de pré-processamento. Cada um é, em geral, específico para

cada situação.

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 pontuais, operações entre imagens, locais e

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 corno /cernel, quando este é aplicado sobre urna vizinhança da

imagem para gerar a imagem de saída. Já as operações geométricas são realizadas com

imagens que precisam sofrer interpolação para efeito 3D podendo sofrer distorções

rotacionais e de translação.

11.9.2. A Técnica de Segmentação

Geralmente este é o primeiro passo para análise de imagens. O nível para o qual

a divisão deve ser realizada depende do problema a ser resolvido.

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

distingue corno objetos independentes uns dos outros e do fundo. Visa a reproduzir a

tarefa de reconhecer regiões de urna imagem corno objetos, de uma forma totalmente

digital. É, na verdade, uma visão artificial e, talvez, a etapa mais dificil dentre todas as
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etapas de PDI, pois forma a base para a quantificação de regiões da imagem como área,

perímetro, circunferência, etc.

Não existe um modelo formal para a execução da segmentação. Esse processo é

essencialmente empírico e deve ser ajustado aos diferentes padrões de imagens. O caso

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

uma imagem binária, onde os pixels pretos representam o fundo e as regiões de pixels

brancos contíguos são consideradas objetos, ou vice-versa.

Na figura Il.14 pode ser apreciado um exemplo de segmentação no seu caso mais

simples. Numa imagem em 256 tons de cinza (I1.14. A) pode ser observado um fruto

em tons de cinza sobre um fundo branco.

A

Figura 11.14. Exemplo de segmentação: (A) imagem em 256 tons de cinza; (B)

imagem binária.

Na figura Il.14 (A), a imagem é segmentada, gerando uma imagem binária

apresentada na figura I1.14 (B), onde apenas duas regiões são privilegiadas. As zonas

segmentadas correspondem aos objetos escuros, de semente e lesão, de interesse

específico, e apresentam-se destacadas em relação ao fundo preto.

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

limiarização ou thresholding. Baseia-se na análise do histograma para emprego de

uma intensidade como separador ou limiar, tornando distingüível cada pixel da imagem,

através de sua intensidade, objeto ou fundo.
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A análise do histograma é indispensável nesse 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, com

duas intensidades prováveis. São observadas no histograma a partir de dois picos: o

primeiro, situado na parte mais clara da escala de intensidades e, o segundo, na parte

mais escura. Dependendo do número de fases, o histograma pode ser classificado como

bi-modal, tri-modal, multi-modal.

Dentre as várias possibilidades de limiarização, a mais simples e empregada é a

limiarização bi-modal. Pode ser aplicada tanto a imagens que apresentam histogramas

bi-modais propriamente dito, quanto a histogramas multi-modais. No entanto, só será

capaz de distinguir duas fases: os objetos de interesse e o fundo.

A limiarização bi-modal emprega uma intensidade como limiar, delimita uma faixa

tonal compreendida desde a intensidade máxima (255) até o tom de corte, ou desde o

tom de corte até a mínima (O). Sobre a figura I1.15 é possível observar um histograma

multi-modal com um tom de corte aplicado em tomo de 120, indicado pelo triângulo. A

faixa tonal pode ser de O a 120 ou de 120 a 255, conforme o ambiente de

processamento. A limiarização bi-modal é realizada a partir da varredura da imagem de

entrada, pixel a pixel, e rotulação de cada pixel como objeto ou fundo.

Tom de corte

Figura 11.15. Histograma da imagem indicando o tom de corte. Adaptado de

PACIORNIK [30]

Se a intensidade do pixel estiver dentro da faixa tonal selecionada, o pixel será

rotulado como objeto, assumindo tom de cinza branco (255) na imagem binária, de

saída. Ao contrário, caso a intensidade do pixel ocorra fora da faixa tonal selecionada, o
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pixel será rotulado como fundo, assumindo tom de cinza preto (O) na imagem binária,

conforme visto na figura II.14.

o ponto mais sensível da técnica de limiarização é a escolha correta do tom de

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

manual ou pelos métodos automáticos, mesmo considerando que a escolha dos tons de

corte pelo método manual é desprestigiada em relação ao método automático, por não

ser precisa e reprodutível para determinação do exato tom de cinza de uma fronteira.

A técnica de limiarização adaptativa, tem sido discutida por diversos autores [26,

29, 30, 31] sendo recomendada para segmentação de imagens com presença de ruído e

fundo irregular para geração de regiões binárias de pequenas estruturas. Neste trabalho,

é executada a partir do software KS 400, através da função disdyn.

A função gera, através da aplicação de um filtro passa-baixa com kemel estipulado

manualmente uma imagem borrada de faixa tonal equivalente ao fundo da imagem.

Essa imagem é então subtraída da imagem de entrada, gerando uma imagem com fundo

corrigido.

o tamanho do filtro, definido pelo parâmetro size oferece duas possibilidades: a

primeira é que, quando aplicado com pequenos valores, influencia a segmentação de

regiões com baixo contraste em relação ao fundo ou pequenas regiões e a segunda. A

segunda é que sua aplicação a valores maiores para o filtro, possibilitam a

segmentação de grandes regiões. A rotina é complementada pelo emprego de um

parâmetro de sensibilidade ao resultado. Este parâmetro, denominado offset, define os

valores de cinza entre regiões a serem reconhecidas e o fundo.

Somente valores de cinza compreendidos entre O a 255 são armazenados na

imagem de saída. Valores de cinza abaixo dessa região são reconhecidos como O e

acima de 255 reconhecidos como 1. Quando a opção binária é selecionada, todos os

valores de cinza na imagem de saída maiores que Osão definidos como 255. Entretanto,

quando a opção não é selecionada, os valores de cinza segmentados permanecem

imutáveis.
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Parâmetros de entrada:

Input Input image

Output Output image

Size Matrix size oflowpass filter

Offset Discrimination leveI
Binary O- Original grey values are retained

1 - Segmentedpixels are set to 255

Comandos Macro

disdyn Input, Output, Size, Offset, Binary

11.9.3. A Técnica de Pós-Processamento

A imagem binária disponibilizada como resultado da segmentação requer o

emprego de procedimentos de pós-processamento para correção, em geral de falhas de

separação de objetos que se tocam ou agrupamento de regiões fragmentadas.

A••••• ••••• ••• •• •••• •• ••• •••• •••••• ••••••••••. :...••• :..••••••••••

B••••• •••••••• ••••• •••• •••• • ••••• •••••• •••••• •••••••• ••••••••••••••••
NOT A

••·11.·•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••• ••.
A NOTA

o 1

1 o

A AND B••••• ••••••••• . c ..••••• •• ••••• •••.' .••• ••••11....1:11....... '..••••••••••
A B AANDB

o o o
o 1 o
1 o o
1 1 1

••• A OR B ••

••• •••• •••• ••• •••= .--•• •••••••••••••••••
A B AORB

o o o
o 1 1

1 o 1

1 1 1

Figura 11.18. Operações lógicas básicas (NOT, AND e OR). Adaptado de GOMES

[31 ].
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Estes procedimentos são geralmente implementados através de operações lógicas e

operações morfológicas. As operações lógicas são operações pontuais entre imagens

binárias que envolvem uma ou mais do que uma imagem binária de entrada, para gerar

uma imagem de saída. Na figura Il.18 estão representadas três operações lógicas com

suas respectivas tabelas-verdade, a partir de duas imagens de entrada (A e B).

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 operação de complemento (NOT), também denominada "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 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 bastante utilizada é o "ou exclusivo" (XOR), que é uma

operação derivada das operações lógicas básicas NOT, AND e OR.

A••••• ••••• • •• •• •••• ••I ••••• ••• •••••••••••
A XOR B

B

•••••11••••••• •••••••••••

••••••••••.; ............' ..•••••••••••...._.
A B AXORB

o o o
o 1 1

1 o 1

1 1 o

Figura 11.19. Operação lógica xüR. Adaptado de GOMES [31]
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Essa operação gera uma imagem de saída, onde são brancos somente os pixels que

são brancos em somente uma das imagens de entrada. A figura 11.19, apresentada por

GOMES [31] mostra a operação XOR e a tabela-verdade que a define, a partir das

imagens A e B.

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 [NOr(A AND B)n 11.14

As operações morfológicas são geralmente definidas a partir de duas operações

morfológicas de propagação: a erosão e a dilatação. São operações orientadas pela

vizinhança que, nesse 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 filtros morfológicos. Os mais comuns

são definidos a partir de uma vizinhança 3x 3. No entanto, podem ser definidos

elementos estruturantes das mais variadas formas e tamanhos, sendo que a escolha do

elemento estruturante adequado é determinado em função do problema.

A figura 11.20 apresenta os possíveis elementos estruturantes, ou filtros

morfológicos, que definem uma vizinhança de dimensão 3x 3 :

••• 1

•••
•
•

o O 1 1 O O O O O O 1 O O 1 O 1 1 1

O 1 O O 1 O 1 1 1 O 1 O 1 1 1 1 1 1

1 O O O O 1 O O O O 1 O O 1 O 1 1 1

(8) (b) (c) (d) (8) (f)

Figura 11.20. Elementos estruturantes de dimensão 3x 3 .
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o elemento estruturante (e) da figura Il.2ü é denominado elemento de

conectividade 4. São 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), de conectividade 8, que considera todos os 8 pixels adjacentes

como vizinhos do pixel central. É importante destacar que quanto maior for o elemento

estruturante e, ainda, quanto maior for a quantidade de pixels em 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 fazem os objetos diminuir ou aumentar de tamanho, respectivamente. 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, fazendo com que o fundo preto e os buracos

nos objetos algumas vezes aumentem. 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 (figura Il.21).

A? (e)

A (e)

1111... •• ••••• • ••• • ••• •••• • ••••••• •••• •••••••• •••••••••••............
EROSÃO / "'" ~LATAÇÃO

/ ~ A? (e)

11.11••1111111111•••••••••••••••••. r •••••.. .•••• ••••••••••.. ' ....•.••..........
••. i .••••••••••••••••...........

••• ••

Figura 11.21. Representação diagramática da técnica de erosão e dilatação.
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Sobre a figura 11.21 estão representados os processo de erosão e dilatação de uma

imagem (A), de 10 x 10 pixels, por um elemento estruturante (e), de 3x3 pixels. Pode-se

perceber, na erosão os objetos menores são realmente eliminados, enquanto que na

dilatação, objetos muito próximos se unem, formando um objeto de maior tamanho.

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 aR) e das operações clássicas de

propagação (dilatação e erosão), orientadas pelo elemento estruturante (e) da figura

Il.21.

A operação morfológica de preenchimento de buracos (hole filling), mostrada na

figura Il.22, é realizada de acordo com o seguinte algoritmo:

Xo = b(I b)

Xk = {[Xk-l AND (NOT A)] • E}

KE~'

onde I b é uma imagem com todos os pixels brancos, de mesma dimensão que A.

(H.15)

(H. 16)

(H. I?)

(H.18)

A

!1II.1II111111 •••••. i... •
• o •.•.•

• ..... 11II• • •••••••• •••
• .i ••••.' .•••••• ••••••••••••••

(e)

• •• •>

fh (A)

••••• ••••• •••••••••. ..·.·.c:
• ••••• •••••• •••••• •••••.., ...•••.....•
• •..••• L.••••••••••••

Figura 11.22. Representação do recurso de preenchimento de buracos (hole filling).
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Utilizando 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 figura Il.23, é definida como:

bok(A) = {NOT[hj(NOT A)]} AND A lI. 19

A

••••• ••••• • •. .:.'• •••.. ' •.•
•••• ••••.... ' ....••••••••.. ...••.• '; ..•••••••••••

(e)

• •
• •=-

bok(A)
• ....111111111111111
••••••••• ••••• •••••• •• ••• •••••• ••••••••••• 11[ •
• .•..... ••••. C ·•
••••...11.· ..

Figura 11.23. Ilustração mostrando a eliminação de objetos que tocam na borda da
imagem (border object killing).

Uma outra operação, não propriamente derivada das operações já citadas, mas de

largo emprego na etapa de pós-processamento, é a eliminação de objetos por área

(scrapping). Consiste em eliminar, na imagem, os objetos que tenham área, ou seja,

número de pixels, dentro de uma determinada faixa de valores. A figura Il.24 mostra a

aplicação desta operação, tendo Oa 10, como faixa de valores de área.

A

••••• ••••• • •• •••• .11.• ••••••• •••· .. ' ....•• • • ••• •.. . ... '.••••••••••

scrapping (A, O, 10)

" ....111••.11111111••••• •••••• ••••• •••
• •. ! I ••· : .•••· ' .
•••• • ••••••••••••••.••.....111.....

Figura 11.24. Ilustração mostrando a 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.
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A operação de abertura geralmente suaviza o contorno de uma imagem, quebra

istmos estreitos e elimina protusões finas enquanto a de fechamento tende a suavizar os

contornos. Em oposição à abertura, a operação de fechamento geralmente funde as

quebras em golfos [mos, elimina pequenos buracos e preenche fendas em um contorno.

A abertura de um conjunto A por um elemento estruturante B , representado por

AoB é definida como:

A o B = (A ® B) EB B lI.20

Significando que a abertura de A por B é simplesmente a erosão de A por B

seguido da dilatação do resultado por B. O fechamento de A por um elemento

estruturante B , representado por A.B é definido como:

A.B=(A<:BB)@B II.2I

Significando que o fechamento de A por B é simplesmente a dilatação de A por

B, seguida da erosão do resultado por B.

(h) ,- - - -.-...-.•.•...- -, '-a.-----,:-;'-'C):j}b: ·i- --,
:'"' ?i::'---~}"-: : _ L - - -,
L I I ~

I
I
l~ __

I,- --o
I
, I
,,_~..;. 1

lh) ; - - - - - - - - ...., I' - - - - - - - - ~

I I t I
I o- I 1 __ J

I, ,
1 __ "\

I-I I

" I_'-_-_-_-_-_-_-'__ , I .... )

(I)

(d)

Figura 11.25. Ilustração de operações de e abertura e fechamento. Adaptado de

GONZALES [26].
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A figura 1I.25 ilustra a abertura e o fechamento de um conjunto A por um disco

como um elemento estruturante. A figura lI. 25 (a) mostra o conjunto, enquanto a

figura 1I.25 (b) mostra várias posições do disco (elemento estruturante) durante o

processo de erosão e dilatação que, quando completado, resulta na figura separada

mostrada na figura 1I.25 (c). Note a eliminação da ponte entre as duas seções principais.

Sua largura era fina em relação ao diâmetro do elemento estruturante, ou seja, este não

coube completamente nessa parte do conjunto.

o mesmo é, também, verdade para os dois membros à direita do objeto. A figura

1I.25 (d) mostra o processo de dilatação do conjunto erodido, enquanto a figura 1I.25 (e)

mostra o resultado final da abertura. Similarmente, as figuras Il.25 (f)-(i) mostram os

resultados do fechamento de A com o mesmo elemento estruturante.

o resultado é a eliminação da pequena (em relação a B ) baía à esquerda do

objeto. Note também a suavização resultante em partes do objeto, tanto no caso da

abertura como no caso do fechamento do conjunto A com o elemento estruturante.

A abertura e fechamento possuem interpretações geométricas simples. Suponha,

por exemplo, que o disco (elemento estruturante) seja visto como uma "bola rolante

achatada". A fronteira de AoB é então dada pelos pontos na fronteira de B que

alcançam o mais longe dentro da fronteira de A, na medida que B é rodado ao longo da

parte interna da fronteira de A. Essa interpretação resulta na figura 1I.25 (e) a partir da

figura 1I.25 (a). Note que todos os cantos que apontavam para fora foram

arredondados, enquanto que os que apontavam para dentro não foram afetados. Os

elementos protuberantes onde a bola não coube foram eliminad9s. Essa propriedade de

ajuste geométrico da operação de abertura leva a uma formulação de teoria de

conjuntos, que afirma que a abertura de A por B é obtida tomando-se a união de todas as

translações de B que caibam em A, ou seja, a abertura pode ser expressa como um

processo de ajuste, de forma que:

A oB = U{(BLi(B)x c A} Il.22

O fechamento possui uma interpretação geométrica similar, exceto que,

novamente como uma bola como elemento estruturante, rolamos B no exterior da
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fronteira ( a abertura e o fechamento são duais, o que torna esperada essa interpretação).

Nesse contexto, a figura X decorre da figura X. Observe que os cantos que apontavam

para dentro foram arredondados , enquanto os que apontavam para fora não foram

mudados. A entrada à esquerda da fronteira de A foi reduzida significativamente de

tamanho uma vez que a bola não coube lá. Geometricamente, um ponto z é um

elemento de A-B se, e somente se, (B)xn A f- 0 para qualquer translação de (B)x que

contenhaz.

1'&..•.,.t. I; • J'
I • '.I' .......,•. -I" •
rt '1. '. ~•• • •
~ .- ..'.' ....- - - -

(c)

Figura I1.25. Ilustração mostrando o recurso de abertura e fechamento: (a) imagem

original; (b) imagem binária; (c) abertura (12 passos); e (d) fechamento (12 passos).

Adaptado de GOMES [31].

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.



36

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.

11. 10. A Teoria de Decisão Binária em Imagens Radiológicas

Diversos autores têm analisado a necessidade de se quantificar o desempenho de

observadores, conjugado a medidas de desempenho de sistemas de imageamento. Essa

questão, estudada a fundo por CHESTERS [32], üHARA ef ai [33], KUNDEL ef ai

[34] e HALPERN ef ai [35], é base para a lógica de identificação de um sinal em uma

imagem, com somente duas possibilidades: Ho( sinal ausente) e H] (sinal presente).

Considerando os valores de uma imagem, X, onde X é um vetor que representa

os níveis de cinza de pixels randomicamente dispersos com diferentes distribuições de

ausência e presença de sinal e fixando-se p(X / Ho) como a densidade de prohabilidade

condicional para imagens sem sinal e p( X / H 1) a probabilidade de que a imagem

contenha o sinal procurado, a decisão de que uma dada imagem (X) contém ou não

sinal procurado (se H1 ou Ho é verdadeiro) pode ser descrito na forma :

Ho se P(HoIX>P(HjIX)

H1 se P(Hj I X> P(HoI X)

11.23

11.24

Para estimativa dessas probabilidades, o observador leva em conta não somente

as probabilidades de X, mas também qualquer informação anterior acerca das

probabilidades de Ho e H1 , P(Ho) e P(HI).

A partir do Teorema de Bayes, genericamente descrito no apêndice lII. A

expressão pode ser escrita:
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P (Ho / X) = (P(X / Ho) P (Ho )) / p (X)

E, analogamente para P (H1 / X), a regra de decisão torna-se:

Escolha Hl se p(X / H1) P(Hl) > p (XI Ho) P (Ho)

Ou p(X / H1) / pÇ( / Ho) > P (Ho) / P (Hl)

11.25

11.26

11.27

O termo p(X / Hl) / p(X / Ho) é denominado razão de semelhança [(x) e é a variável de

decisão em todas as hipóteses binárias. O termo P (Ho) / P (H1) é o limiar da razão de

semelhança.

Ao considerar-se numa imagem ( x ), a probabilidade, p(x / s) de que ela

contenha um sinal procurado e, analogamente, uma probabilidade p(x,n) de que a

imagem não o contenha, a estatística de todos os possíveis valores de x leva geração de

duas distribuições de probabilidade (figura X).

P(x/s)

Eixo de decisão x

Figura 11.26. Distribuições de probabilidade de x para sinal + ruído p(x/s) e não sinal

+ ruído, onde x é a variável de decisão para uma imagem Ils e Iln são médias de p(x/s) e

p(x/n) , respectivamente. Adaptado de CHESTERS [32].

Se as distribuições não fossem sobrepostas, a decisão de que a imagem apresenta

o sinal seria de fácil escolha. Por exemplo, uma decisão (xc ) onde todo x > Xc

pertenceria a distribuição que contivesse o sinal e todo x < Xc pertenceria a distribuição

sem a presença do sinal. Para uma decisão binária (classificação positiva ou negativa), o
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observador define a priori a variável de decisão que será usada para classificá-la. Neste

estudo, o paradigma da decisão pressupõe, dentro de uma população de frutos

colhidas ao acaso, a presença de uma amostra de frutos realmente sadios (casos

normais) e uma amostra realmente com presença de distúrbios internos (casos

anormais), ambas gerando uma distribuição de variáveis de decisão, como mostrado na

figura I1.27 . Como o objetivo é classificar as amostras a partir de interpretação de

imagens, a qualidade final da imagem é o parâmetro de maior influência sobre área de

superposição de ambas as duas amostras.

Distribuição de
Casos Normais

Fração Falso - positivo

Distribuição de
Casos Anormais

Eixo de decisão

Figura 11.27. Paradigma da Decisão. Adaptado de ICRU 54 [33]

A classificação requer a adoção de um limiar de detecção para identificação de

imagens realmente anormais sendo corretamente definidas como anormais - ditas como

fração verdadeiro-positivo e imagens normais sendo corretamente classificadas como

normais - fração verdadeiro-negativo.

Como o limiar de decisão é variáve~ frações de diagnóstico verdadeiro-positivo

e falso-positivo aumentam ou diminuem em função do ponto de corte na sobreposição

das distribuições de diagnóstico anormal e normaL A curva que mostra as frações de

achados verdadeiro-positivos como função da fração de achados falso-positivos, tem

sido largamente estudada e empregada ao longo dos últimos 30 anos no mundo.

Conhecida como análise ou curva ROC (Receiver Operator Characteristic), o teste tem
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sido empregado em diversos problemas de decisões binárias em muitos áreas da ciência.

GOODENOUGH et ai [34], OBUCHOWSKI [ 35] e WEST e LEEDER [36], por

exemplo, têm mostrado sua importância como base para decisões dicotômicas de

distribuições bi-modais de resultados.

o emprego de provas dicotômicas levam em conta a probabilidade de se

classificar corretamente urna cena com a condição real de que seja positivo, dita

sensibilidade, representado pela Fração de Resultados Verdadeiro-Positivos (FVP) e

a probabilidade de se classificar corretamente uma cena cuja condição real seja

negativa em relação à ausência da mesma variável na cena, denominada especificidade

e representado pela Fração de Resultados Verdadeiro- Negativos .

Em relação ao estudo, a tabela lI.I permite correlacionar os resultados de

distúrbios internos encontrados na análise invasiva de frutos e os resultados não

invasivos da rotina computacional.

Tabela 11.1 : Matriz de decisão para resultados de um teste dicotômico entre a
observação invasiva e a interpretação da imagem radiológica.

Resultado Computacional

Presença de Estrutura IAusência da estrutura

Teste Positivo Verdadeiro Falso Positivo

Análise Positivo (FP)
(VP)

Invasiva Teste Negativo Falso Verdadeiro Negativo
Negativo (VN)

(FN)
VP+FN FP+VN

Sensibilidade = VP / (VP + FN)

Especificidade = VN / (VN + FP)

Valor preditivo positivo = VPP = VP / (VP + FP)

Valor Preditivo Negativo =VN (VN +FN)
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Os resultados da amostra de n imagens são agrupados numa matriz de decisão,

estruturada com a presença ou ausência da variável procurada e a resposta em relação a

detectá-la ou não.

Este procedimento constitui a essência da análise ROC, uma metodologia

desenvolvida no seio da Teoria da Decisão nos anos 50, e cuja primeira aplicação foi

motivada por problemas práticos na detecção de sinais por radar na decisão do que seria

um sinal espúrio e um sinal verdadeiro.

11.11. Análise de Concordância entre Observadores

A aplicação do método neste trabalho visa a testar, a partir da força de

concordância entre observações, se as imagens radiológicas produzidas são apropriadas

à identificação categórica entre frutos sadios e com presença de distúrbios como

aprofundamento à rotina de detecção automática.

O método tem sido tratado primeiramente por KUNDEL e POLANSKY [37] e, logo,

dada a simplicidade e facilidade, empregado por outros pesquisadores, entre eles

HALPERN e GAZELLE [38], na análise de observações médico-radiológicas voltada à

necessidade de se testar periodicamente a interpretação radiológica entre observadores,

para acompanhamento e diminuição de resultados tendenciosos produzidos pela rotina

repetitiva de interpretação, a testar os critérios empregados na classificação de

anormalidades e, por fim, de forma indireta, a analisar a qualidade da imagem a partir

da exibição dos detalhes necessários à diagnose, por comparação do desempenho

humano e diagnósticos assistidos por computador (LANGLOTZ) [39].

O método é aplicado exclusivamente a dados categorizados, tais como positivo

ou negativo; alto, médio ou baixo; classe I-V, etc.

O método considera as possibilidades de leitura de n imagens classificadas por

dois observadores como positivo e negativo em relação à determinada lesão, incluindo

os número de discordâncias. Os resultados são apresentados (tabela 1I.2) como
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concordância conjunta em formato 2x2, com as respostas de cada observador

aparecendo como total nas bordas da tabela.

Tabela 11.2. Julgamento conjunto de dois Observadores acerca de um mesmo

número n de imagens

Segundo leitor (L2)

Quantidade de Quantidade de Total de Achados

Primeiro leitor (LI) Achados positivos achados negativos

(n) (n)

Quantidade de Nº de concordâncias Nº de não

achados positivos positivas entre os concordâncias entre A+B

leitores 2 e 1 achados negativos e

positivos entre os

(A) leitores 1 e 2 (B)

Quantidade de Nº de não Nº de concordâncias

achados negativos concordâncias entre negativas entre os C+D

achados positivos e leitores 1 e 2

negativos entre o (D)

leitores 2 e 1

(C)

Total A+C B+D {(A+C) + (B+D)}

Três'índices gerais de concordância podem ser obtidos:

• a proporção global de concordância entre dois observadores, representada por po ,

calculada como o número de concordâncias positivas + o número de concordâncias

negativas / total de achados, a partir da tabela 1I.2, é dado por:

(A+D)
p = =

o (A+C)+(B+D)
II.28
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onde, Po representa o índice de concordância entre dois observadores para o total de

observações. Por exemplo, um po = 0.50 indica que dois leitores concordam em 50% de

suas interpretações.

Como este é um índice global, dois outros índices são descritos como forma a

transparecer o número de decisões que os observadores discordam e concordam entre

SI.

o primeiro, denominado concordância positiva, representado por Ppos, traduz o

número de achados positivos que ambos os observadores concordam, dividido por todas

as leituras positivas de ambos os observadores. Para os dados da tabela II.2, a

concordância positiva é dada por:

11.29
(A+A)

PpOS = (B+A)+(C+A) =

De forma análoga, a concordância negativa, representada por pneg, é calculada de forma

similar:

II.30(D+D)
Pneg = (B+D)+(C+D) =

A vantagem de calcular ppos e pneg é que qualquer desequilíbrio na proporção de

positivos e negativos toma-se aparente.

11.11.1. O Índice Cohen K

Um das tendências típicas de interpretação de imagem é a opinião baseada em

informações de prevalência e incidência quando observadores têm dúvida quanto a

decidir categoricamente. Essa tendência, denominada chance agreement, aqui traduzido

como "nível de concordância para decisões influenciadas" ou, simplesmente, nível de

influência, ocorre quando os interpretadores têm informações prévias sobre o distúrbio e

adotam a estratégia de reportar um caso segundo a tendência de surgimento, quando em

dúvida. LANDIS e KOCH [40] ao tratarem desse problema, propuseram um Úldice,
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denominado COHEN k, que estima a força de concordância corrigida, extraído da

concordância conjunta entre observadores por decisão influenciada (Pe). Ou seja,

índices k de fraca concordância são sugestivos de que os observadores não assimilaram

as mesmas informações para a interpretação, tanto em relação aos conhecimentos

prévios sobre os distúrbios, quanto em relação ao reconhecimento do padrão radiológico

exibido para frutos sadios e com presença de lesões. . Ao contrário, k de expressiva

força de concordância, mostra forte tendência de que as informações foram

suficientemente assimiladas e/ou o padrão radiológico das imagens foram

suficientemente adequados para a interpretação.

o índice é calculado pela subtração da proporção de leituras de concordância

geral po e a concordância conjunta esperada Pe dividido pelo número de casos no qual o

índice de concordância não ocorre por chance agreement, conforme a equação lI.3!.

11.31

o índice de concordância conjunta esperada (Pe), é a soma das concordâncias,

calculadas a partir da multiplicação do total de respostas de cada leitor registradas nas

margens da tabela.

Da tabela lI.I, a concordâncias conjuntas esperadas para as respostas positivas e

negativas são calculadas de acordo com a seguinte expressão:

(
(A+B) J(' (A+C) J ((C+D) (B+D) J

Pe = (A+C)+(B+D) . (A+B)+(C+D) + (A+B)+(C+D)'(A+C)+(B+D)

11.32

O desvio padrão, SE, de k para a tabela 2 x 2 pode ser estimado a partir de

SE=
11.33
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o Intervalo de confiança de k pode ser calculado como segue:

CI95% = k . 1.96. SE(k) I1.34

Segundo o autor, o valor de k pode variar de -1 aI, mas para propósitos práticos

a faixa de O a +1 é a empregada. Um índice k de zero sugere que não existe força de

concordância entre interpretações de dois observadores. Por outro lado, um k de 1

significa que existe uma perfeita concordância entre observações.

Na tabela lI.3, adaptada de LANDIS e KOCH [40], estão apresentadas as forças

de concordância entre observações e várias faixas de k, consultadas e empregadas nesse

trabalho.

Tabela n.3. Força de Concordância Entre Observações para Valores de K

Valores de k Força de concordância

<O pobre

0-0.20 leve

0.21 - 0.40 razoável

0.41 - 0.60 moderada

0.61 - 0.80 substancial

0.81 - 1.00 Quase perfeita



CAPÍTULO III

MATERIAIS E MÉTODO

111.1. A Seleção dos Frutos

Os frutos selecionados para teste foram mangas, variedade Tommy Atkins, do

micro-clima de Juazeiro e Petrolina, recebidos no CEASA- Rio de Janeiro em boas

condições de embalagem, em três períodos de experimentação. Foram obtidas da

mesma zona de colheita, por considerar-se que condições ambientais de diferentes

regiões poderiam influenciar suas características fisiológicas, com modificação do teor

de firmeza, diretamente relacionado à densidade da variedade analisada. Ao total foram

analisados 114 frutos, com produção de 114 imagens submetidas à rotina de

processamento de imagens e 76 empregada para a análise cognitiva.

111.2. A Fonte de raios X

Nesse trabalho optou-se por explorar a técnica de baixo kV, a fim de que as

interações fotoelétricas influenciassem a produção do contraste anatômico (contraste

objeto), aumentando o nível de discriminação entre estruturas adjacentes. A idéia é a de

que ao produzir-se fótons de baixa energia, a menor probabilidade de processo

Compton em relação às interações fotoelétricas, diminua a intensidade da radiação

dispersa levando à obtenção de imagens men~s ruidosas.

A fonte de radiação utilizada foi um tubo de raios X com anodo (alvo) de

molibdênio, com ponto focal de 0,4 mm operando na faixa de 14 a 35 KV. Este tipo de

tubo gera um espectro de linha característico do molibdênio, na faixa de

aproximadamente 17,9 -19,5 keV, bastante conveniente para a faixa de densidades

analisadas.
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Na figura lU. I está representado um espectro típico de radiação, gerado por um

tubo com anodo de molibdênio operando a 28 kV e com filtro de molibdênio .

k\l'

~ -,-_----l

Filtros

Figura 111.1. Espectro típico de uma emissão de raios X (normalizado para uma área

unitária) empregado no "set up" para exposição dos frutos.

o emprego do filtro de molibdênio de 0,03 mm de espessura à saída do feixe de

raios X deve-se à propriedade de que fótons de energias superiores a 20 keV são

filtrados devido ao forte pico de absorção do molibdênio em torno de 20 keV. Ao

empregá-lo, o feixe de raios X que atinge o fruto, e que é formado quase que

exclusivamente de fótons com as energias das linhas características do molibdênio (17,9

e 19,5 keV) leva a uma melhor visualização entre estruturas adjacentes. O filtro de

molibdênio associado ao tubo de raios X de anodo de molibdênio é, portanto, um fator

decisivo para a obtenção do contraste desejado.

O sistema é alimentado por um gerador de' alta freqüência que fornece uma

forma de onda de entrada praticamente constante.

111.3. O Arranjo para Aquisição das Imagens

O procedimento de obtenção de imagens baseia-se em expor o fruto à radiação,

a partir da seleção dos parâmetros de alta tensão, corrente e tempo de exposição

intrínsecos ao equipamento de raios-x. Nesse processo, a interação do feixe com as
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diferentes densidades que compõem o fruto (líquidos, fibras, semente, área de lesão,

etc) produzirão imagens em diferentes escalas de cinza, desde o branco ao preto, obtido

pela absorção seletiva do feixe de raios x em relação à opacidade do ponto de interação.

Por exemplo, zonas muito densas (caroço, p.ex) de grande absorção, produzirão

imagens em tons claros; por outro lado, zonas pouco densas (polpa), de pouca

absorção, mostrarão zonas escuras. O arranjo empregado é mostrado na figura IlI.2.

• Gerador de Alta Freqüência

• Alvo de molibdênio

• Ponto focal O, 4 mm Mo

• Filtro de 0.03 mm Mo

• 31 kVp

• 90 mAs

• Controle Automático de Exposição para compensação da
densidade do fruto.

• Distância foco - objeto - 50 cm

• Detector: mosaico ccd / área 13 x18 cm

Figura llI.2. Arranjo empregado para obtenção das imagens

"I' \

\,
! \

()\

O objetivo é atingir a penetração adequada dos componentes densos, com a

menor alta tensão no tubo possível, assegurando-se ótimo contraste sem exposição

prolongada. Este padrão está geralmente associado ao enegrecimento médio na imagem

registrada no sistema de aquisição, indicado pela quantidade de radiação que atravessou

as várias estruturas e alcançou o detector

A sub-exposição, tanto quanto a superexposição aos raios X aumenta as

chances de mascarar lesões internas devido a não diferenciação entre áreas adjacentes.

A primeira, pela ausência do sinal, proporcionando imagens claras devido ao feixe

pouco energético. A segunda, ao contrário, pela superexposição, produzindo uma

imagem escurecida devido ao ruído, produzido pela maior energia do feixe que

compete com o sinal registrado. Encontrar a exposição apropriada depende da

densidade do fruto e do equipamento, incluindo gerador, o material de anodo, a filtração

e a capacidade de aquecimento do tubo de raios X.
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A exposições ocorreram de forma seqüencial, empregando-se dois frutos por

procedimento, obtendo-se a imagem de dois frutos por cena.

Após ligado e aquecido o sistema, o tubo de raios X foi posicionado para uma

geometria de irradiação segundo o qual o feixe x emergente incidia perpendicularmente

ao plano do detector, para uma distância foco-detector de 50 em. Para toda a seqüência

de obtenção das imagens, posicionou-se duas unidades de frutos, por vez, independente

do tamanho (as amostras variaram de frutos tipo "10 ao 12" 1, sobre a superfície do

detector. Os frutos eram alinhados tendo como referência o campo luminoso projetado

sobre a área útil de aquisição do detector, fora de contacto com as bordas do campo de

irradiação e limites do detector.

No console do equipamento procedeu-se a seleção dos parâmetros de exposição

(alvo, filtro, alta tensão aplicada ao tubo), optando-se pelo emprego do controle

automático de exposição como garantia de que as imagens apresentariam escala tonal

semelhante (a eventual variação de densidade produzida por diferentes níveis de firmeza

devido a diferentes estágios de amadurecimento dos frutos era corrigido pela controle

automático de intensidade do feixe incidente sobre as amostras).

Após a exposição, a imagem é automaticamente disponibilizada na estação de

trabalho como a última imagem adquirida, ficando disponível para operações de realce.

Ao final, as imagens primárias obtidas foram acumuladas na estação de trabalho para

processamento em outro ambiente.

111.4. A Rotina de Processamento de Imagens

Foi aplicada urna metodologia de processamento como instnimento auxiliar ao

processo de decisão na separação de frutos sadios e lesionadós internamente (tipo

CAD).

Os frutos selecionados para aquisição das imagens possuíam diferentes estágios de

maturação e de aparência externa saudável, como exemplificadas nas figuras III.3 e

lUA.

1- Nomenclatura pós-colheita, referindo-se ao número de frutos ocupados por uma embalagem padrão de
(350 X 285 X 105 mm) de 4,2 kg.



Figura 111.3. (A) Frutos Últegros, firmes

e de aparência externa saudável. (B)

Após exame invasivo, mostrando a

presença de lesão interna não visível

externamente.

49

Figura IDA. (A) Frutos íntegros,

firmes e de aspecto externo saudável.

(B) Após exame invasivo: fruto superior

apresentando degeneração da polpa à

esquerda do caroço. Fruto inferior

saudável.

Dois exemplos de imagens primárias são apresentadas na figura HI.5, obtidas dos

frutos Últegros mostradas nas Figura IH.3 (A) e (B).

Figura 111.5. (A) Imagem primária dos frutos apresentados na Figura III.3., obtida por

técnica radiológica. (B) Imagem primária dos frutos apresentados na Figura IHA,

obtida por técnica radiológica.
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As imagens foram processadas em "software" KS 400 [41], dedicado à

implementação de rotinas de processamento e analise imagens. A rotina foi

implementada na seqüência apresentada:

A figura llI.5 mostra duas imagens obtidas por técnica de raios-X. A partir delas é

possível acompanhar passo a passo a rotina desenvolvida e testada para as 114 unidades

de frutos.

111.4.1. A Segmentação das Imagens

Como visto no capítulo fundamentos teóricos, a segmentação é a etapa maIS

importante de qualquer rotina de análise digital de imagens, pois visa reproduzir

digitalmente a tarefa de reconhecer regiões de urna imagem como objetos. A

segmentação subdivide uma imagem em suas partes ou objetos constituintes. O nível até

o qual essa subdivisão deve operar depende do problema a resolver. 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. Os algoritmos para segmentação de

imagens monocromáticas são, em geral, baseados em propriedades básicas de valores de

cinza: descontinuidade e similaridade. Na descontinuidade, a lógica é particionar a

imagem em mudanças bruscas de níveis de cinza. As áreas de interesse são linhas,

bordas e pontos isolados. A similaridade é baseada em lirniarização, crescimento de

regiões e fusão e divisão de regiões [26].

Para implementação da rotina, empregou-se como passo 1 a limiarização global0.u

thresholding às imagens originais, tendo em vista que a faixa tonal da imagem que

representa o fruto é, principalmente, diferenciável pela região de semente e periferia de

polpa. Como este recurso emprega a intensidade dos pixels para distinguí-Ios,

considerando como objeto as regiões de pixels contíguos com intensidade dentro da

faixa tonal especificada, na sua execução, era de se esperar a produção de urna imagem

binária, relacionada ao preto para os píxels com intensidade dentro da faixa tonal

especificada , e branco para os demais, visto que intensidade dos pixels na imagem de

saída são exclusivamente dependentes da intensidade de seus correspondentes na

imagem de entrada.
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Figura 111.6. Aplicação da operação de Segmentação para estimativa da semente por

aplicação da limiarização global das imagens primárias apresentada na figura 111.5 (A).

e (B).

A operação de segmentação das sementes é apresentada na figura 111.6. Sobre ela

pode ser observada região representada por píxe1s brancos sobre um fundo preto. As

regiões brancas são regiões que correspondem às zonas de semente dos frutos

Para o passo 2 foi aplicado recurso de limiarização adaptativa às etapas manual e

automática, devido à necessidade de correção do fundo, bastante competitivo nas

imagens primárias obtidas. Sua ação sobre a correção de fundo e remoção do ruído da

imagem, por aplicação de um filtro passa-baixa, com kernel estipulado manualmente

para aproximar a intensidade do fundo, gera uma imagem borrada equivalente ao fundo

da imagem. Conforme discutido no capítulo de fundamentos teóricos, a imagem

borrada produzida é,então, subtraída da imagem de entrada, gerando uma imagem com

o fundo corrigido. Na seqüência, esta imagem é subdividida e emprega-se a

limiarização automática bi-modal para cada subdivisão, resultando em um tom de corte

para cada subdivisão e histograma mais bem definido. A interpolação entre os tons de

corte de cada subdivisão fornece um tom de corte específico para cada pixel da

1lllagem.

Sua ação produz uma imagem binária, como observada na figura 111.7, com a

característica de regiões contíguas formadas por pixels pretos sobre um fundo branco.
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Estas regiões escuras são representantes de objetos que podem ou não ser para

identificação.

Figura 111.7. Aplicação da operação de Segmentação para estimativa dos danos

internos. (a) Limiarização adaptativa da imagem primária apresentada na Figura III.6-a.

(b) Limiarização adaptativa da imagem primária apresentada na Figura III.6-b.

Na imagem, em particular, os objetos maiores correspondem à parede da fruta, a

casca, e aos danos internos. Enquanto que os objetos menores e dispersos sobre todo o

corpo do fruto correspondem às regiões de maior concentração líquida.

Essa operação não é trivial. A difícil diferenciação entre as estruturas e massas

que compõem o corpo do fruto, respondem, via de regra, com traços semelhantes entre

frutos sadios e com presença de distúrbios. Apesar da segmentação ter sido

criteriosamente realizada e, em alguns casos, capaz de selecionar somente as regiões

que correspondem aos danos internos, outras regiões que não são de interesse, também

são selecionadas devido estarem compreendidas dentro da faixa tonal de interesse.

111.4.2. A Operação de Pós-processamento

A implementação da etapa de pós-processamento, denominada etapa 3 da rotina,

deve-se à necessidade de corrigir a etapa de segmentação, ineficiente para solucionar

todos os n casos de imagens apresentadas. Essa etapa conjugou operações morfológicas

de erosão e dilatação para exclusão ou valorização dos traços do corpo do fruto
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tomando-os menores ou maIOres através de operações lógicas entre imagens e

morfologia matemática, mesmo considerando que poderiam causar distorções nas áreas

dos objetos procurados. Porém, no estudo em questão, não há interesse na realização de

estimações de áreas de lesões; apenas distinguí-Ios de zonas adjacentes.

Figura 111.8. Aplicação da operação morfológica de erosão para estimativa da semente

em (a) e (b) da figura lII.6.

o primeiro passo da etapa de pós processamento pode ser observado na figura

III. 8. O emprego de sucessivos ciclos de erosão aplicados à imagem binária obtida na

etapa de segmentação da semente (figura lII.6) faz com que a região que corresponde a

semente diminua de tamanho, obtendo melhor representação da região. Essa etapa,

entretanto, algumas vezes produz defeitos sobre a imagem, como a falha apontada sobre

figura III.8 - A.

Figura 111.9. Operação morfológica de preenchimento de buracos em (a) e (b) da lII.8.
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Na etapa seguinte é atribuída atribui uma cor ou tom de cinza aos planos gráficos

da Figura III.8, que ao [mal do processamento são copiados para dentro da imagem

original, como região da semente.

Nesse ponto procedeu-se a etapa de pós-processamento para a região de polpa que

pode ser acompanhada a partir da imagem binária apresentada na figura IH.7, formada

por três regiões distintas: uma de dano interno, uma outra de grande concentração

líquida na região do pedúnculo e outra na parede externa do fruto (casca). A ação da

operação morfológica de erosão com a finalidade de eliminar objetos formados por

pixels brancos que tocam na borda de toda a imagem pode ser observada na figura

III.10. Essa operação tem como conseqüência o desaparecimento da região que

caracteriza a parede externa do fruto,ou seja, a casca.

Figura 111.10. Aplicação da operação morfológica que elimina objetos brancos que

tocam nas bordas das imagens (a) e (b) da Figura 1II.7.

A nova imagem binária é formada pela região preta que corresponde ao fundo,

traços pretos que correspondem ao distúrbio, uma zona periférica escurecida matizada

entre preto e branco que representa a concentração de líquidos na polpa e a região

branca não segmentada. O emprego de poucos, mas sucessivos ciclos de dilatação e

erosão à imagem, impõe que regiões formadas por pixels brancos criem conexões,

produzindo fechamentos e, como conseqüência, um desejável isolamento das regiões

de danos em relação ao fundo preto, como observado na figura IJI.11.
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Figura 111.11. Aplicação da operação morfológica que gera um fechamento dos objetos

brancos das imagens (A) e (B) da figura III.10.

Pode-se apreCiar uma imagem binária com as regiões de danos com contornos

regulares, chamando à atenção para pequenos objetos pretos que correspondiam à

região de concentração de líquidos que desapareceram nesse processo.

A imagem obtida dessa operação de fechamento passa por operação pontual de

inversão, gerando a figura III.12.

Figura 111.12. Aplicação da operação lógica que inverte as imagens (a) e (b) da figura

1I!.11.

Como resultado da etapa anterior, obtemos uma imagem binária, agora formada

pelas regiões brancas que correspondem aos danos internos, outros objetos delimitados
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por bordas pretas e objetos brancos formados por pixels brancos que tocam nas bordas

da imagem.

Figura 111.13. Aplicação da operação morfológica que elimina objetos brancos que

tocam nas bordas das imagens (a) e (b) da IlI.12.

A aplicação de nova operação morfológica para eliminação de objetos brancos que

tocam a borda da imagem pode ser observada na figura IlI.13. Pode-se observar a

presença de objetos espúrios brancos resultantes da etapa anterior competindo com

regiões que devem ser identificadas.

Figura 111.14. Aplicação da operação morfológica que elimina objetos espúrios dentro

de um intervalo de área mínima e máxima nas imagens (a) e (b) da figura IlI.13.

Nesse caso, é resultado do emprego de uma operação morfológica que suprime

regiões cujos tamanhos estejam compreendidos numa escala de área mínima e máxima
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selecionada, corno pode ser observado na figura III. 14. A quantidade de objetos

espúrios é reduzida obtendo-se apenas os objetos que caracterizam os danos internos

nas 1lllagens.

Figura 111.15. Aplicação da operação morfológica que gera um fechamento dos objetos

brancos das imagens (a) e (b) da Figura IIl.14.

A imagem binária (figura IlI.14) obtida dessa operação é então formada por

regiões brancas que correspondem aos danos internos e pelo fundo formado por pixels

pretos.

o realce dessas regiões requer a aplicação de nova operação de fechamento, a

partir de sucessivos ciclos de dilatação e erosão, para criação de conexões entre os

objetos brancos, corno observado na figura IIl.15.

Aproximadamente 20% das 1lllagens binárias obtidas na etapa anterior

apresentaram fallias após a criação de conexões. Para correção, necessitam ser

submetidas a operação de preenchimento de buracos, para mellior estimativa das regiões

que correspondem ao dano. Corno pode ser observado, embora 80% das imagens

binárias restantes não necessitem de preenchimento, também são submetidas à mesma

operação, permanecendo inalteradas.

A imagem passa por urna etapa de ajuste aos valores de pixels brancos, uma cor ou

tom de cinza e, finalmente, tanto o plano gráfico, que representa os danos internos,
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quanto o que representa a semente, são copiados para dentro da imagem original de

forma realçada, para facilitar a visualização do observador (figura Il1.l6).

Figura 111.16 . Imagens (a) e (b) pós-processadas com identificação da região de

semente e lesão.

111.5. Análise Cognitiva das Imagens

No trabalho, para uma amostra de 76 imagens procedeu-se a análise cognitiva de

imagens primárias a partir da aplicação de teste de reconhecimento de distúrbios. Na

seqüência, para o mesmo grupo de imagens, aplicou-se o teste estatístico de

concordância para análise categórica de concordância entre três observadores.

Para o primeiro teste, o grupo de 76 imagens foi submetido à identificação de

danos internos, a partir da intervenção de três analisadores que poderiam empregar

recursos de manipulação para interpretação das mesmas. Foram fornecidas as

seguintes informações:

• Apresentação fotográfica das características dos principais distúrbios

internos presentes em mangas da variedade estudada (capítulo lI, figuras

lI.3, lIA, Il.5 e 11.6).
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Apresentação de 6 imagens radiológicas que não seriam analisadas: duas

com padrão radiológico do distúrbio "soft nose" em dois estágios de

infiltração, duas imagens com presença de lesões múltiplas em todo o corpo

do fruto e duas imagens com o padrão radiológico de fruto sadio.

As imagens foram disponibilizadas em duas imagens por projeção, para análise

individual e, logo, analisadas na estação de trabalho. A finalidade do teste era analisar a

eficiência do arranjo empregado para aquisição das imagens, indicados pelos

percentuais de acertos de injúrias internas em frutos, sem conhecimento prévio das

imagens oferecidas.

No segundo caso, a análise estatística de concordância foi realizada a partir do

mesmo protocolo do teste cognitivo, atentando, entretanto para a necessidade da decisão

categórica sobre o estado do fruto a partir das imagens. O objetivo do teste é identificar

se o conteúdo das informações para diagnóstico fora assimilado e empregado pelos três

observadores no reconhecimento dos distúrbios, bem como, de forma indireta,

identificar se as imagens possuíam qualidade para interpretação categórica.



CAPÍTULO IV

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A metodologia, coadjuvante do controle de qualidade pós-colheita para detecção de

lesões internas em mangas, visa a participar do esforço de qualificar as frutas

brasileiras na superação de barreiras no comércio internacional.

Para uma amostra de 114 unidades de manga, as imagens adquiridas foram

copiadas para duas finalidades:

• cópia 1 - Imagens primárias submetidas à rotina de processamento, como

forma de testar a eficiência do método para apresentação automática dos

distúrbios internos. Embora fossem testadas em três períodos (16 , 40 e 58

imagens por período) para aprimoramento do método, ao final todas as 114

imagens foram testadas em uma só vez.

• cópia 2 - Teste de identificação de distúrbios internos, a partir da amostra

de 76 imagens, analisadas por três observadores e teste estatístico de análise

de concordância entre observadores.

IV.l. O Método Auxiliar de Processamento

o método auxiliar empregado nesse trabalho, descrito no capítulo IH, foi

analisado à luz do teste denominado curva ROC, também descrito anteriormente, para

um único limiar de decisão aplicado a um sistema lógico. Por isso, diferentemente de

uma curva ROC convencional, os resultados da análise são apresentados a partir de uma

matriz de decisão ou tabela de contingência para um único limiar de decisão. No campo

da análise de imagens, diferem de um grande número de aplicações que, em geral, o

fazem adotando vários limiares de decisão, aplicados a observadores humanos para

avaliação do desempenho ao longo de um determinado período na ação de interpretar

unagens.
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A amostra de 114 imagens de frutos, testados dois a dois na rotina de

processamento, é representada por frutos em diferentes estágios de maturação, com

variação de tamanho, desde o tipo 10 até o tipo 12, recolhidos no CEASA-RJ, oriundas

de Petrolina e Juazeiro. Os frutos das duas primeiras fases foram selecionados com o

auxílio de um especialista do comércio de frutas tropicais, para que, paralelo à

aquisição aleatória dos frutos disponíveis para comércio, fossem obtidos frutos com

presença de danos internos. Na terceira fase, realizada por leigo, os frutos foram

adquiridos, aleatoriamente, como se fossem para consumo imediato, intermediário e

longo prazo, tendo como itens de atração somente a observação, aroma e tato

O teste final de eficiência da rotina de processamento, aperfeiçoada durante a fase

de desenvolvimento, foi realizada tomando-se todas as imagens e fazendo-as "correr"

no sistema como se formasse um único grupo de imagens, analisadas duas a duas em

um único tempo de teste. Os resultados estão apresentados na tabela IV.2.

Tabela IV.2. Matriz de decisão de teste dicotômico segundo a identificação de

lesões internas de mangas a partir de imagens digitais.

Sugestão do Sistema

Presença de Dano Ausência de dano

(I) (11)

Verdadeiro Positivo Falso Positivo

Teste positivo (VP) (FP)

A) 65 C) 9

Falso negativo Verdadeiro Negativo

Teste negativo (FN) (VN)

(B) 5 D) 35

Número de imagens: 114

Sensibilidade = VP / (VP + FN) = FVP 65/ (65+5) = 0,93

Especificidade =VN / (VN + FP) = FVN 35 / (35 + 90) = 0,80

Valor Preditivo Positivo VPP = VP / (VP + FP) 65/ (65+ 9} = 0,88

Valor Preditivo Negativo VPN =VN (VN + FN) 35/(35+5) = 0,87



62

o resultado do ensaio destrutivo, realizado sobre a amostra de 114 frutos, (total

das três fases de recebimento de frutos) demonstrou que 74 frutos apresentavam algum

tipo de distúrbio interno enquanto 40 apresentavam-se sadios.

IV.!.t. A Matriz de Decisão

Na coluna I, célula A, estão representados os frutos que foram identificados

como positivos para a presença do dano e que realmente os apresentavam (Fração

verdadeiro-positivo). Ainda, na coluna I, célula B, estão representados os frutos que

comprovadamente apresentavam dano e que não foram identificados como positivos,

denominada de a fração falso-negativo.

Na coluna lI, célula C, estão representados os frutos que não apresentavam dano

mas que foram identificados pelo sistema como positivos (Fração falso-positivo).

Finalmente, na coluna lI, célula D, estão representados os frutos que foram identificados

como negativos e que comprovadamente não apresentavam qualquer dano.

Conforme apresentado, a rotina foi capaz de identificar 65 imagens, sugerindo-as

como positivas para a presença de algum tipo de distúrbio (denominado fração

verdadeiro-positiva) para um total de 74 imagens identificadas no enSaio destrutivo

como comprovadamente com distúrbio interno, ou seja, cerca de 87%.

Entretanto, o sistema não identificou 5 imagens (cerca de 7%) com presença de

distúrbios internos, considerando-os como frutos sadios (fração falso-negativo), para

um grupo de 74 imagens que comprovadamente apresentavam algum tipo de distúrbio

no exame destrutivo.

o sistema identificou como positivo, 9 imagens de frutos em 40 imagens (cerca

de 22%) que não apresentavam qualquer lesão interna demonstrada no ensaio

destrutivo (fração falso-positivo). Entretanto, identificou como negativo a amostra de

35 imagens entre 40 que realmente não apresentavam distúrbio interno (verdadeiro

negativo), ou seja, de 87%.
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o padrão de resultados mostra importantes frações de acerto para imagens que

realmente apresentavam dano (VP) e as que realmente não apresentavam dano (VN).

Mostra, ainda, baixos índices para frações falso-negativas (4%) e moderado índice de

erro em falso-positivos (22%). Embora os índices de falso-positivos sejam

acentuadamente maiores que os demais, devem ser considerados como perda assumida,

devido a que a identificação de lesão em frutos sadios leva-os invariavelmente à não

comercialização.

IV.I.2. Valores Preditivos

Em relação à probabilidade de que o fruto apresente algum distúrbio, quando a

rotina de processamento a identificou, denominado Valor preditivo positivo, Os

resultados mostram, para um percentual de 88 %, que é possível a identificação de

quase nove entre cada 10 frutos lesionados. Para o caso do Valor Preditivo Negativo,

que representa a probabilidade de que o fruto seja sadio quando o sistema não detectou

qualquer distúrbio interno na imagem, é possível observar um percentual de 87%. Ou

seja, quase 9 em 10 chances de resultados negativos para frutos sadios.

IV.I.3. A Sensibilidade e Especificidade

Estas duas variáveis, que representam as frações de achados anormais que o

sistema realmente chamou de anormal e as frações de casos normais que o sistema

realmente chama de normal, na análise, representados por valores de 0,93 e 0,80

respectivamente, os resultados mostram que a rotina de processamento é altamente

sensível à identificação de frutos lesionados.

FN
4%

VN
31%

VP
57%

FP
8%

Figura IV.l. Frações de achados (tabela IV.2), para o total de 114 imagens analisadas.
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Esses resultados são confirmados quando se testa a eficiência do sistema, a partir

das frações de achados para o total de 114 imagens apresentadas na figura IV.l os

valores mostram que o sistema é extremamente sensível para detecção de distúrbios e,

da mesma forma, de alta especificidade para a não identificação de frutos sadios.

Da mesma forma, mesmo expresso por valor levemente inferior, a análise mostra

que o sistema dada a sua especificidade, é tecnicamente apropriado para não

identificação de frutos considerados sadios, numa razão próxima de 8 frutos entre 10

frutos analisados. É sensato pensar que o fundo das imagens, bastante competitivo com

a escala tonal que representa o fruto propriamente, fora adequadamente corrigido na

construção da rotina de processamento.

IV.II. Análise Cognitiva das Imagens

Para este teste foram analisadas 76 imagens de frutos extraídas da amostra de

114 imagens e apreciadas duas a duas. Nesse grupo, constatou-se a presença de 32

frutos sadios e 44 com presença de diferentes distúrbios internos, conforme apresentado

na tabela IV.I.

Tabela IV.II. Teste aplicado a três juízes para identificação de injúrias internas,

para uma amostra de 76 imagens de manga.

" Soft nose" Lesão no Semente Múltiplas * Frutos
pedúnculo gelatinosa sadios

Prova** 20 11 3 10 32

Juiz 1 18 10 5 15 28
% acertos 90 90 66 66 87

Juiz 2 20 9 6 17 24
% acertos 100 81 50 58 75

Juiz 3 20 8 2 14 32
% acertos 100 72 66 71 100

* InJúnas múltiplas e/ou outras não Identificadas / ** Identificadas no exame mvaslvo
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Pode-se observar, a partir da tabela IV. 1,que os percentuais de acerto entre os

três juízes, expressos para as lesões registradas, são superiores para injúrias do tipo soft

nose em relação às demais. Essa tendência pode ser explicada pela facilidade de

identificação da lesão na imagem localizada no "nariz do fruto" , mais freqüente na

amostra, e que são imagens, via de regra, marcadas pela presença de uma zona anômala

localizada na extremidade oposta ao pedúnculo, com contorno regular devido à

diferença de densidades entre a zona lesionada pelo distúrbio em relação à periferia

sadia.

111 "Soft nose" n=20 o Pedúnculo n=11 m"jelly seed" n=3 O Múltiplas n=10 O Sadios n=32 I

0,8
<Il
o
t:
~ 0,6
!li
CIl
"O

,g 0,4
t>
<llu:

0,2

° Juiz 1 Juiz 2

Observador

Juiz 3

Figura IV.2. Fração de acertos sobre imagens em relação às diferentes injúrias internas

identificadas por ensaio destrutivo.

Em relação às lesões identificadas na região do pedúnculo, com boa taxa de

acertos, pode ser explicado pela fácil diferenciação entre densidades de danos naquela

região e a densidade dessa zona em frutos sadios. Como é a região de ligadura do fruto

ao pedúnculo propriamente dito e ao caule, por ela fluem os nutrientes necessários,

entre os quais o cálcio, de forte influência na trama celular, respondendo pela firmeza

do fruto. Segundo HüFMANN et aI [42] maiores concentrações de cálcio podem ser

encontrados nessa zona do fruto e a sua ausência produz uma imagem radiológica de

fácil diferenciação.
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A presença de menores taxas de aceIto para os frutos considerados sadios, em

relação às injúrias mais freqüentes na amostra, talvez seja decorrente da ausência de

zonas anômalas no fruto, com um padrão radiológico com escala tonal regular. Por

exemplo, região de caroço, de maior densidade, porém apresentando valores de pixel

intensos muito próximos; polpa, de média densidade na região do pedúnculo mas de

faixa tonal praticamente constante e nariz, de menor densidade mas também de faixa

tonal semelhante. Frações falso-positivos e falso-negativos identificados pelos juízes

para frutos sadios parece ser uma falha inerente ao processo de análise repetitiva de

tmagens.

No caso do sintoma identificado como lesões múltiplas, as taxas de acerto entre

55 e 75 % sugerem que a presença de várias injúrias no corpo do fruto, ao produzirem

níveis acentuados de variação da faixa tonal sobre a imagem, parece induzir a erros na

sua identificação. Entretanto, como o distúrbio é generalizado, ainda que não seja

identificado apropriadamente, por fugir ao padrão regular da imagem de frutos sadios

são facilmente identificados como distúrbio verdadeiro-positivo.

A análise das frações do distúrbio jelly seed é de difícil interpretação devido à

baixa freqüência de sua presença na amostra analisada. A imagem, entretanto, responde

à presença desse distúrbio, expressando uma importante variação entre a polpa e a

. semente, devido ao superamadurecimento provocado pelo distúrbio na região lateral ao

caroço, tomando a polpa escura e amolecida de consistência gelatinosa, de baixa

densidade radiológica.

A seguir, pode ser observado um grupo de imagens oferecidas aos observadores

e manipuladas empiricamente na tentativa de identificação de distúrbios internos.
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Figuras IV.3. Imagem original (A) e manipulada (B) de um mesmo fruto mostrando

nitidamente zonas hipodensas da periferia (líquido), entre a polpa e caroço.

Imagem de lesão
interna."

Figuras IV.4.4. Imagens manipuladas de mesmo fruto mostrando lesão interna de

dificil diferenciação.

Figuras IV. 5. Imagem radiológica primária de fruto sadio(A) e, em B, manipulada, de

mesmo fruto.
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Figura IV.6. A e B - Imagem radiológica primária e com manipulação de brilho e

contraste de um mesmo fruto.

IV.III. Análise de Concordância na Identificação de Distúrbios Internos

o objetivo do teste neste trabalho é testar a força de concordância no diagnóstico

realizado por três observadores a partir do mesmo grupo de 76 imagens, identificando se

os sinais presentes nas imagens remetem para a mesma interpretação e decisão

categórica de achados positivos ou negativos com base nas informações transferidas ou

se são representados por sinais espúrios de dificil interpretação categórica, mostrando

que as imagens não apresentam qualidade diagnóstica.

o teste foi realizado sobre observadores sem conhecimento prévio sobre

prevalência dos distúrbios nessa variedade vegetal, obedecendo à mesma rotina

empregada no item III.5 para as análises cognitivas de imagens, exceto que, nesse caso,

os observadores deveriam identificar categoricamente a ausência ou presença de

distúrbios internos, independentemente de qualquer tipo de padrão radiológico que

sugerisse determinada anomalia.·

A força de correlação, descrita por LANDIS e KOCH [42] e empregada neste

trabalho, tem como premissa que índices crescentes de k são representativos da força de

concordância na interpretação de achados entre os observadores.

Os resultados são apresentados a seguir:
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Tabela IV. 3. Resultados do Julgamento Conjunto entre dois Observadores sobre

76 imagens Apresentadas para Análise.

Observador 2

Observador 1 Positivo para o Negativo para o Total

distúrbio distúrbio

Positivo para o 61 5 66

distúrbio

Negativo para o 6 4 10

distúrbio

Total 67 9 76

Por exemplo, o padrão radiológico de determinada lesão, zona provável de lesão,

formato, etc. Índices k de fraca ou nenhuma força de concordância, são sugestivos de

pouca ou nenhuma informação assimilada que possa influenciar a interpretação das

imagens.

Tabela IV.4. Índice de concordância entre observadores 1 e 2 para interpretação

da presença ou ausência de distúrbios internos em 76 imagens radiológicas digitais

de mangas CV Tommy Atkins.

Indice de Concordância Tipo de Concordância Valores estimados

Po geral 0,85

Ppos Positiva 0,95

Pneg Negativa 0,42

Pe Nível de influência 0,75

k Força de concordância 0,4

De acordo com a tabela IVA, o valor de Po, expresso como a proporção geral de

concordâncias, sugere que os leitores 1 e 2 concordam em 85 % de suas interpretações

entre resultados negativos e positivos de frutos sadios e não sadios. Com relação ao tipo

de decisão para o qual os observadores concordam e discordam entre si (Ppos) e (Pneg) ,

os resultados mostram que apesar de os observadores concordarem em 85% no geral,

eles são unânimes em 95% de resultados positivos e somente 42% em relação aos

resultados negativos. Essa proporção parece estar relacionada às frações de frutas sadias
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e com presença de distúrbios no total analisado (item IV.2), devido à maior facilidade

de identificação em relação ao estágio de amadurecimento.

Em relação à interpretação influenciada categorizada de uma imagem, que os

observadores indicam sob influência de informações anteriores, quando em dúvida,

denominada chance [34], os resultados sugerem, em princípio, que as informações

transferidas aos observadores puderam influenciar em cerca de até 75% das decisões

tomadas entre o total de resultados positivos e negativos. O índice k, aplicado como

indice corretor sobre os percentuais de decisões influenciadas (Pe), denominado chance

corrected [34] tomadas sobre as 76 imagens (valor 0,4 - tabela IVA), entre os

observadores 1 e 2, quando analisado em relação aos valores estabelecidos por LANDIS

e KOCH [40], na tabela 11.3, mostram uma força de concordância moderada entre os

diagnósticos dos observadores 1 e 2. Considerando que foram adotados os mesmos

parâmetros de decisão, os resultados entre 1 e 2 sugerem duas possibilidades: os sinais

presentes nas imagens não foram suficientemente claros para uma decisão unânime ou

os observadores 1 e 2 não tinham informações suficientes para diferenciar por

unanimidade os frutos sadios e os com presença de distúrbio.

Tabela IV.S. Resultados do Julgamento Conjunto entre dois Obsen'adores sobre

76 imagens Apresentadas para Análise.

Obsen'ador 3

Obsen'ador 1 Positivo para o Negativo para o Total

distúrbio distúrbio

Positivo para o 58 4 62

distúrbio

Negativo para o 9 5 14

distúrbio

Total 67 9 76

Na leitura da tabela IY.6, para os observadores 1 e 3, pode-se observar

praticamente os mesmos valores de concordância geral, positiva e negativa em relação

à análise dos observadores 1 e 2. Entretanto, chama à atenção o valor de nível de

influência (Pe), entre os observadores 1 e 3, sugerindo que os resultados das
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concordâncias entre os diagnósticos realizados, não foram ou foram minimamente

influenciados

Tabela IV.6. Índice de concordância entre obsenradores 1 e 3 para interpretação

da presença ou ausência de distúrbio interno em 76 imagens radiológicas digitais

de mangas CV Tommy Atkins.

Indice de Concordância Tipo de Concordância Valores estimados

Po geral 0,82

Ppos Positiva 0,89

Pneg Negativa 0,43

Pe Nível de Influência 0,22

k Força de concordância 0,80

Por outro lado, o valor de k, segundo o mesmo parâmetro de comparação,

indica uma substancial força de concordância entre os diagnósticos de ambos os

observadores sugerindo que as imagens foram apropriadas para a interpretação

categórica entre os dois observadores.

Tabela IV.7. Julgamento Conjunto entre dois Obsenradores sobre 76 imagens

Apresentadas para Análise

Obsenrador 3

Obsenrador 2 Positivo para o Negativo para o Total

distúrbio distúrbio

Positivo para o 55 9 64

distúrbio

Negativo para o 10 2 12

distúrbio

Total 9 5 76

De acordo com a tabela IV.4, o valor de Po , expresso como a proporção geral

de concordâncias, sugere que os leitores 2 e 3 concordam em 75 % de suas

interpretações entre resultados negativos e positivos de frutos sadios e não sadios.
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Tabela IV.S. Índice de concordância entre observadores 2 e 3 para interpretação

da presença ou ausência de distúrbio interno em 76 imagens radiológicas digitais

de mangas CV Tommy Atkins.

Indice de Concordância Tipo de Concordância Valores estimados

Po geral 0,75

Ppos Positiva 0,85

Pneg Negativa 0,18

Pe Nível de influência 0,74

k Força de concordância 0,42

Com relação ao tipo de decisão para o qual os observadores concordam e discordam

entre si (Ppos) e (Pneg), os resultados mostram que apesar de os observadores

concordarem em 75% no geral eles são unânimes em 85 % de resultados positivos com

discordância para cerca de 18 % dos achados negativos.

Este resultado pode estar associado à interpretação prévia de que no total de

imagens analisadas, haja a ocorrência de maiores quantidades de frutos com distúrbios

(item IY.2). Entretanto, chama à atenção o valor de decisão influenciada (Pe), entre os

observadores 2 e 3 , sugerindo que os resultados das concordâncias entre os

diagnósticos realizados foram suficientemente assimilados entre ambos os

observadores. O índice de k, segundo o mesmo parâmetro de comparação, indica uma

moderada força de concordância entre ambos os observadores.

A análise dos resultados gerais entre os três observadores, a partir do índice

Kohen k para a força de concordância na interpretação das imagens apresentadas, sugere

que as informações transferidas foram moderadamente assimiladas para reconhecimento

e diferenciação do padrão radiológico de frutos estado sadio e com presença de

distúrbios. Índices similares têm sido verificados na literatura por LOO et ai [44] que,

ao analisarem resultados de imagens médicas considerado a concordância moderada

entre observadores apropriada, uma vez a grande riqueza de informações presentes em

imagens radiológicas são fatores que levam à dificuldade de decisão categórica



CAPÍTULO V

CONCLUSÃO

Neste estudo, analisou-se um sistema de imageamento associado ao

desenvolvimento de uma rotina de processamento de imagens, como proposta para

emprego como método supervisionado à identificação de distúrbios internos em

mangas, no processo pós-colheita de packinghouses e centrais de distribuição.

I) A partir do teste cognitivo foi possível concluir que as llllagens

radiológicas geradas podem ser um importante instrumento para análise

amostraI de distúrbios internos pré-colheita, principalmente em relação

àqueles iniciados na fase mínima pré-clirnatérica, de dificil observação

mesmo em ensaios destrutivos.

2) A análise de concordância da interpretação de imagens de frutos sadios e

com presença de distúrbios, realizada para três observadores, mostrou

moderada força de concordância entre observações, mas apropriada à

decisão categórica de observadores sem experiência. Os resultados sugerem

que as imagens produzidas, quando associadas a informações prévias sobre

o padrão radiológico dos principais distúrbios pós-colheita, podem ser um

importante instrumento de detecção de lesões, mesmo aqueles de dificil

visualização no ensaio destrutivo.

3) A alta sensibilidade e especificidade da rotina de processamento de

imagens, demonstradas a partir do teste estatístico ROC, sugere que o

método responde como um importante processo não invasivo de separação

amostraI de frutos e importante auxiliar à análise cognitiva de imagens,

incluindo a diminuição de erros provocados por análise repetitiva.

4) Como conclusão, a padronização do arranjo de raios X, procedimentos de

aquisição das imagens radiológicas primárias e a rotina de processamento

das imagens desenvolvidas, mostram ser um conjunto tecnologicamente
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importante para inserção ao controle de qualidade pós-colheita, no auxílio

ao controle e separação de frutos com presença de distúrbios internos.

5) As imagens incluídas como terceira fase de teste (obtidas da amostra de

frutos selecionados como se fossem para consumo imediato e tardio, com

percentuais de frutos maduros e considerados de vez), demonstram que o

método mostrou-se eficiente mesmo para frutos fisiologicamente

amadurecidos mas não ainda adequados ao consumo. As imagens

adquiridas puderam ser processadas e identificadas automaticamente com

altas taxas de acerto.

Os resultados deste trabalho indicam a importância de sua continuidade como

cobertura às seguintes necessidades:

•

•

•

•

•

•

Aprimoramento da rotina de processamento de imagens como forma a

reduzir o número de achados falso-positivos e falso-negativos.

Adaptação do arranjo de raios X e estação de trabalho às condições dos

ambientes de packinghouse e centrais de abastecimento.

Criação de um banco de imagens sobre distúrbios internos em mangas, para

emprego como recurso auxiliar de detecção no processo pós-colheita.

Investimentos na capacitação técnica dos profissionais de pós-colheita de

frutos, em técnicas de produção, observação e análise de imagens.

Aprimoramento do método para outras variedades de frutos com alto valor

agregado.

Pesquisa da correlação entre· indicadores fisico-químicos em frutos

climatéricos de alto valor agregado e faixas tonais de baixo contraste para

imagens de alta resolução.
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ANEXO I

Convolução e Operações de Máscara

A teoria de Sistemas Lineares é uma ramificação das ciências matemáticas

empregadas para descrever sistemas ópticos e circuitos elétricos, e fornece a base

matemática para a descrição de flltros empregados em processamento digital [29].

Um sistema S pode ser considerado uma "caixa preta" com uma função j(x,y) e

uma função de saída g(x,y) = S(f(x)):

f(x) ---4.~ S --~. g(x) II.35

Em nosso caso, f(x) é a imagem original, representada em uma dimensão para

simplicidade, g(x) é a imagem de saída, flltrada e S é a operação de fIltragem. Da teoria

de sistemas lineares, se um filtro satisfaz condições de linearidade e invariancia, então a

filtragem de saída pode ser expressa matematicamente na forma:

g(x) = ff(t)h(x - t )dt
II.36

onde ht, chamada originalmente de Point Spread Function, Função de Dispersão

Pontual ou Função Impulso e é a função que caracteriza o fIltro. A expressão integral

denominada de integral de convolução e pode ser escrita como g =f. h.

No caso digital, a integral pode ser descrita na forma:

+aJ

g(i) = If(k)h(i - k)
k=-aJ

II.37
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e, ainda que o limite do somatório seja infInito, a função h é normalmente zero

quando fora da faixa de trabalho, como mostrado na figura 1.

-w o +w -w

H (x)

o +w

Figura I. Forma de uma típica função de dispersão pontual h(t). Adaptado de

NIBLACK [29].

Quando faixa sobre a qual h é diferente de zero (no intervalo -w, +w), então a

equação pode ser escrita como:

i+w

g(i) = Lf(k)h(i - k)
k=i-w

Il.38

A função de saída g(i) para um ponto i é dada pela soma de pesos dos pixels de

entrada que circulam i ,onde os pesos são dados por h(k). Para criar a saída para o

próximo pixel i+1, a função h(k) é modificada por 1, e a soma de pesos é reca1culada.

A saída completa é criada por uma série de artificios de operações de multiplicação e

soma e, e é chamada de convolução digital.

Em duas dimensões , h(k) torna-se h(k,l) e a equação 11.11. é expressa no duplo

somatório:

i+w j+v

g(i,j) = L L f(k,l)h(i-k,j-l)
k=i-w!=j-v

Il.39

Aqui, novamente, g(ij) é criado a partir de uma série de deslocamentos-soma

multiplicação, conforme ilustrado na figura lI.
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h1 h2 h3

h4 h5 h6 f33 f34 f35

Kernel f f44 f45centrado .~

h7 hs hg em 4,4 f53 f54 f55

Figura I.I. Ilustração de uma convolução digital: a saída para um ponto é dada pela

soma dos valores de entrada em torno do ponto, cada um multiplicado pelo termo

correspondente de h. Para calcular o próximo valor de saída, o termo h é deslocado e a

operação multiplicação-soma é repetido.

Os valores de h são também conhecidos como fator de peso do filtro, kernel ou

máscara. Por razões de simetria h(i,j) é quase sempre escolhido como de tamanho m x

n onde ambos são ímpares. Freqüentemente m = n .

Em alguns casos, h pode ser representado como um vetor, produto de um

componente vetorial vertical hv(l) e um componente vetorial horizontal hh(m):

11.40

Dessa forma h é dito separável.

A separabilidade é um importante propriedade computacional, devido à

possibilidade de o filtro ser aplicado para uma primeira convolução da imagem sobre a

componente vertical hv e depois o resultado convolvido com a componente horizontal

hh (ou vice-versa). Este artificio desmembra a convolução bidimensional em duas

convoluções unidimensionais, reduzindo o tempo de computação da ordem de n2 para

ordem de 2n.
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Em sistemas fisicos, o kemel h deve ser sempre não negativo, resultando em

alguma borrosidade sobre a imagem [28]. Quanto menor o kemel h, melhor para o

sistema no sentido de menos borrosidade sobre a imagem. No processamento digital, h

pode ser definido arbitrariamente, gerando-se vários tipos de filtros. Com efeito, pela

extensão da idéia básica de convolução, os pesos de h podem variar sobre a imagem,

variando-se tamanho e a forma da janela. Esta operações ditas pseudo lineares e pseudo

convoluídas recebem a denominação de operações de movimento de janela e são muito

comuns em processamento de imagens digitais. Com esta flexibilidade, amplas faixas

de filtros lineares, não lineares e adaptativos podem ser implementados, tanto para

acentuação de bordas quanto para suavização seletiva.



ANEXO 11

Rotina de processamento de imagens identificação de lesões em frutos da
Mangueira (Mangifera indica L.)

Gelear °
MSsetprop "DRAWFEAT", "DRLABELU"
MSsetprop "FIELDFEAT","FLDCOUNT, MEAND,STDD"
showwindow"Messages",l
write "@"
path = "z:/RubeMar/Mangas"
imgsetpath path
DBsetpath "z:/RubeMar/Mangas"
imgdelete "*. *"
image = path + "/* .tif"
dano =0
i=O
image = "z:/RubeMar/Mangas/* .tit"

while 1
i=i+1

imgenum image,1
imgdelete "*.*"

if(not _STATUS): break

imgload image,1

Gelear°
write image
imgstatus image, tamx, tamy
imgstatvalue 1,O,"MEAN",media ..

swrite text, "Média original = $/3.2F", media
write text

imgstatvalue 1,0,"STDDEV",desvio

swrite text, "Desvio original = $/3.2F", desvio
write text

# Iniciar tentativa de normalização
# Para cada imagem subtraímos da intensidade de cada pixel a intensidade média da
imagem e depois dividimos pelo desvio padrão das intensidades da imagem. Assim, em
tese, todas as imagens ficariam com histogramas similares, com médias e desvios
padrão parecidos. Isto facilitaria o processo de segmentação.

imgcopy 1,2
imgelear 2,int(desvio)

#Divide pelo desvio padrão
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divide 1,2,3,64
irngstatvalue 3,0,"STDDEV",desviocorr
swrite text, "Desvio corrigido = $/3.2F", desviocorr
write text
write

# Tentativa de segmentar o dano
#Desliga o plano gráfico sem apagar o caroço já segmentado
# showwindow "Graphic",O

#Segmentação adaptativa
disdyn 3,4,54,0,1

#Elimina objetos que encostam na borda
binborderkill 4,5

#Usa o dose para unir regiões fragmentadas e evitar que elas sumam com o scrap
bindose 5,6,6,2

#1nverte e novamente elimina objetos que tocam a borda
binnot 6,7
binborderkill 7,8

#Elimina objetos até 2000 pixels
binscrap 8,9,0,2000,0

#0 binclose reconstrói danos esfacelados e não é crítico
binc10se 9,10,6,15

#Preenche buracos
binfill 10,11
Gextract 11,1,255,11

MSsetprop "FRAMEMODE",2
MSsetprop "FRAMESTARTX",O
MSsetprop "FRAMESTARTY",O
MSsetprop "FRAMES1ZEX",tarnx
MSsetprop "FRAMES1ZEY",int(tamy/2)

RGnew 11,1
MSmeasregion 2
MSgetvalue "FLDCOUNT", contadorcima
swrite text, "Contagem de regiões com dano na manga de cima: $/1", contadorcirna
write text
RGdelete
if(contadorcirna >=1) : dano = dano + 1

MSsetprop "FRAMEMODE",2
MSsetprop "FRAMESTARTX",O
MSsetprop "FRAMESTARTY",int(tamy/2)
MSsetprop "FRAMES1ZEX",tarnx
MSsetprop "FRAMES1ZEY",tamy

RGnew 11,1
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MSmeasregion 2
MSgetvalue "FLDCOUNT", contadorbaixo
swrite text, "Contagem de regiões com dano na manga de baixo: $/1", contadorbaixo
write text
if(contadorbaixo>=1) : dano = dano + 1
swrite text, "Contagem total de danos: $/1", dano
write text
# stop

irngcopy 1,11
Gmerge 11,200

Gclear O
# for k=l;k<=II;k=k+ 1

file=string(i)+" -"+string(k)+".tif'
# irngsave k,fJ.1e

endfor
# irngdelete "*. *"

# pause
endwhile

write path
path = "c:/users/mangas"
irngsetpath path
irngsave 11, "gextract.jpg"



ANEXO 111

Fundamentos da Teoria Bayesiana de Classificação de Dados

A classificação Bayesiana de máxima semelhança é um método estatístico com

origem na teoria decisão e largamente empregado na solução de problemas de

classificação de dados em imagens. A fim de descrever o método, é tomado o exemplo

adaptado de Niblack [29], mas aplicável a diferentes tipos de imagem.

Suponha-se a existência de uma imagem binária de um mapa de determinada

costa oceânica contendo terra e água, segundo o qual desejamos classificar cada pixel

como terra para classe 1 e água para classe 2. O resultado deverá apresentar uma

imagem no qual cada pixel tem um código, 1 ou 2, correspondendo respectivamente à

terra e água. Observe-se, entretanto, que para atribuir-se a cada pixel uma das classes é

necessário uma "regra de decisão". Uma regra de decisão trivial poderia ser:

• Assuma-se todos os pixels da metade esquerda da imagem como categoria

água.

• Assuma-se todos os pixels da metade direita à categoria terra.

Pode-se observar que esta é uma regra arbitrária, sem justificativa aparente. Uma

regra razoável poderia ser: observemos, a priori, os valores de pixel presentes nas

diversas áreas identificadas como terra e, da mesma forma, os valores de pixel nas

diversas áreas identificada como água. E, então, estabeleçamos úma regra de decisão, na

forma:

• Assumamos que todos os pixels com valor menor que 18 seja

classificado como água. Assumamos todos os outros como terra.

Notemos que, nesse caso, a regra de decisão é definida a partir de um limiar,

conceitualmente igual ao discutido no capítulo lI. 10.2. O método Bayesiano é uma

forma de aprofundar essa questão.
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Voltando ao exemplo, observemos as diversas áreas da imagem do mesmo

mapa, identificadas como terra e água. A literatura tem denominado estas áreas como

"áreas de treinamento" porque são as áreas usadas para treinar o classificador. Os

histogramas de regiões de pixels relacionados à terra hfv), e hll'(v) à água são mostrados

abaixo. Pixel com valor a é atribuído à água e b e c à terra.
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Figura 111. (a) histogramas originais sobre uma área de treinamento. (b) histogramas

normalizados.(c) histogramas normalizados e balanceados por probabilidades.

Com isso, pode-se classificar cada pixel p na imagem, a partir da seguinte regra:

• Para cada v associado ao valor do pixel p, assuma p à água, se hll'(v) for

maior que hÁ.v). Caso contrário, assuma p à terra.

Deve ser observado que existem mais pixels na área de treinamento relacionados

à terra. Seu histograma é acentuadamente maior. Este problema é corrigido através da
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normalização dos histogramas para uma área unitária de 171(1') e hll{v). Neste caso, a e

c são ainda classificados com água e terra como antes, mas b foi movido de terra para

água.

Supondo que pela observação da imagem, notamos que na sua maior parte ela

corresponda à terra, com 70% , e somente 30% à água; ao tomarmos randomicamente

um pixel, sua probabilidade de ser terra é de 0.7. Note-se que estes percentuais

representam a probabilidade de um pixel pertencer a uma classe mesmo antes de

observar-se seu valor. São chamadas de probabilidades a priori. Para um pixel com

valor d na figura I(b), esta decisão poderia levar a reconhecê-lo como sendo terra. De

fato, dever-se-ia ponderar todos os valores dos histogramas, com as probabilidades a

priori ai e ali' como mostrado na figura 1(c).

A ponderação dev> probabilidades a priori com os valores de pixels das curvas

tem como conseqüência a seguinte regra de decisão:

• Para cada v associado ao valor do pixel p, assuma p à água, se ali" hll'(v)

for maior que ai. hl.y). Caso contrário, assuma p à terra.

Esta regra de decisão é denominada máxima semelhança. É aplicável a classes

múltiplas, empregando um histograma por classe, e múltiplas bandas, a partir do uso de

histogramas n-dimensionais.

Para obtenção de resultados mais precisos, iniciemos com a notação abaixo, da

teoria de decisão estatística:

q(i) = a probabilidade a priori que qualquer pixel pertença a classe i. Como visto

anteriormente, esta é a probabilidade assumida antes do início da classificação, de que

um pixel escolhido ao acaso, pertença a classe i. No exemplo acima, este são ai e ali' ,

70 e 30% de probabilidade.

q(vli) = probabilidade de v ,dado i. É a função densidade de probabilidade

condicional para a classe i, ou a probabilidade de que um pixel de classe i tenha valor

v.
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qUlv) = probabilidade de i, dado v. É a probabilidade de que um pixel com

valor v esteja na classe i.

q(v) = A soma de todos os valores de q(vli) sobre todos i. Isto é simplesmente

um fator de normalização e não uma probabilidade.

Com isso podemos expressar a fórmula de Bayes:

., q(vli)q(i)
q(l v) = para os termos definidos acima.

q(v)
11041

Esta expressão fornece um meio de se calcular a probabilidade de i dado v, a

partir da probabilidade oposta de v dado i. Esse resultado é denominado Regra de

Decisão de Bayes.

o terceiro passo é o estabelecimento do método a partir dos passos necessários para

classificar a imagem. Estes passos são:

1. Selecionar áreas de treinamento para cada classe candidata. Estas são áreas

conhecidas (ou assumidas) para conter os pixels nas classes. Em geral, quanto

mais áreas treinadas por classe, melhor ,devido a dar uma representação mais

real da classe do histograma.

2. Calcular o histograma n dimensional dos dados treinados para cada classe, onde

n é o número de atributos, e normalizar os histogramas, dando HiCv). Empregá

los como estimadores das funções densidade de probabilidade condicional q(vli)

dando a probabilidade de que um pixel tenha valor v dado que ele pertença

classe i . Existe um único q(vli) para cada uma das classes i.

3. Estimar as probabilidades a priori q(i) e empregá-las para balancear os q(vli),

dando q(vli)q(i). Este resultado é o produto da probabilidade que um pixel tenha
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valor v dado que ele esteja na classe i e a probabilidade de que o pixel esteja na

classe i.

4. Classificar cada pixel na imagem calculando, para cada classe i, q(vli) corno:

'\ q(vli)q(i)q(1v) =---'-----
q(v)

II.42

Na prática, extingue-se o denominador, que é o mesmo para todo i, e calcula-se

o produto não normalizado g (ijv) :

g (ilv) = q(vli) q(i) 11.43

Para classificar o pixel, assuma-o à classe i para o qual g (ilv) é máximo.

Os passos 1,2 e 3 são realizados urna única vez e o passo 4 é aplicado a cada pixel na

imagem para produzir a saída ou imagem classificada.

o termo g (ilv) é considerado corno urna função v, e é urna probabilidade

(embora não normalizada). Contudo, quando considerada corno função de i , é

denominada função de semelhança, dando ao método o mesmo nome: Classificação de

máxima semelhança.


