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1. INTRODUÇÃO 

O processamento e a análise de imagens são campos da computação que vêm 

crescendo continuamente e ocupando espaços importantes nos mais diversos meios, com 

destaque para visão computacional e imageamento médico [1]. Ao processar uma imagem, há 

vários objetivos que podem ser atingidos, como, por exemplo, melhorar a qualidade de uma 

imagem ruidosa [2]. 

Através de uma imagem pode-se mapear diversas características que podem indicar a 

saúde ou defeito de um material analisado, apontar diferenças entre eles, reconhecer 

características específicas e identifica-lo, selecionar e agrupar classes de objetos, dentre outras 

possibilidades. Podem-se considerar materiais como sendo células, folhas, rostos de pessoas, 

expressões faciais [3], entre outras. Dentre as características podemos considerar texturas, 

dimensões, forma, luminosidade, reflexão, entre outras. 

O processamento de imagens digitais (PID) é a área responsável por reunir estas 

características, melhorar a qualidade da imagem, determinar áreas de interesse na imagem e 

armazenar os resultados [4]. 

No processamento de uma imagem digital são realizados diversos passos 

fundamentais que determinam a qualidade dos resultados obtidos. Estes passos podem ser 

identificados no fluxograma tradicional de um sistema de PID, segundo Gonzales [4], 

apresentado a baixo: 

 

Figura 1 - Fluxograma tradicional de um sistema de processamento de imagens digitais (PID) [4]. 

A segmentação é o processo de seleção de áreas de interesse dentro de uma imagem 

complexa. Através deste processo pode-se selecionar exatamente a parte da imagem que 

deverá ser analisada e descartar o restante desta, economizando assim custo computacional e 

tempo. 

Segundo Peccini e d’Ornellas [2], existem 4 técnicas primitivas para realização de 

segmentação de imagens, são elas: 

Limiarização Threshold consiste basicamente em definir um limiar de referência e 

binarizar uma imagem de maneira que todos os valores de níveis de cinza que se encontrarem 
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a baixo deste valor é considerado 0 e todos os valores acima, considerados 1 (ou 255) [5] e 

[6]. 

Detecção de bordas – Neste tipo de abordagem o meio mais utilizado para detecção 

de descontinuidades é a aplicação de filtros. 

Crescimento de regiões – divide a imagem em regiões através de agrupamento de 

pixels vizinhos, uma vez que estes apresentem intensidades semelhantes. Têm por objetivos 

produzir regiões coerentes (permitindo alguma flexibilidade de variação dentro da região) 

com o maior tamanho possível (número pequeno de regiões) [2]. 

Contornos Ativos – É aplicado um contorno inicial sobre o objeto, sob a forma de 

curvas spline, que vai sendo interativamente modificado, expandido e reduzido de acordo com 

uma função de energia, para tomar a forma do objeto que se deseja segmentar [2]. 

Porém alcançar um processo de segmentação que seja robusto, altamente reutilizável, 

com baixo custo operacional, dinâmico e automatizado é um dos principais desafios 

encontrado na área de PID atualmente. 

Diante desse contexto, a proposta deste trabalho está em atacar este problema e 

desenvolver um processo de segmentação automática, inicialmente a ser aplicado em imagens 

biológicas de folhas. 

 Optou-se por utilizar linguagem de programação orientada a objetos devido à 

modularidade e dinâmica que esta propõe ao desenvolvedor. Todo o processo foi 

desenvolvido em linguagem JAVA que utiliza o paradigma de orientação a objetos e fornece 

suporte a manipulação de imagens através de sua API (Application Programming Interface) 

denominada JAI (Java Advanced Image) [7] 

Optou-se, também, por utilizar o software SegmentIt [8] que é uma ferramenta 

interativa para segmentação de imagens digitais, possibilitando que o foco desta proposta seja 

possibilitar o processo de automatização da segmentação. 

O SegmentIt [8] é uma ferramenta desenvolvida em plataforma JAVA [7] em 

ambiente Eclipse e implementa módulos de segmentação por watersheds e watersheds com 

marcadores, o que possibilita a criação de um processo que defina um marcador diferenciado 

a cada tipo de imagem. 

Este trabalho trata do desenvolvimento da aplicação automática do SegmentIt com o 

objetivo de ser aplicado em imagens biológicas de folhas e, para que isto fosse possível, o 

processo de aquisição foi através de um banco de imagens disponibilizado pela organização 

ImageClef denominado Plant Identification [9].  

Com base nas informações dispostas é proposto o desenvolvimento de métodos que 

possibilitem uma segmentação automatizada, onde se possa descartar a influência humana no 

processo, ou seja, que a segmentação possa ocorrer sem a necessidade de o usuário 

estabelecer parâmetros ou gerar padrões. 
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2. METODOLOGIA 

 Como mencionado anteriormente, foi utilizado um software mediador que já 

possui métodos e classes que implementam uma segmentação através de algoritmo de 

watershed. 

A ferramenta SegmentIt [8] permite o tratamento da imagem através de filtros, 

geração de marcadores via interface gráfica e aplicação de segmentação através do marcador 

gerado. Para isto esta disponibiliza de maneira modular, classes e métodos para tratamento de 

imagens digitais. Na Figura 2 é apresentada a interface do SegmentIt [8], incluindo as 3 fases 

do processo de segmentação: 

 

Figura 2 - Interface do software SegmentIt [8]. 

Para desenvolvimento do processo proposto foram utilizados alguns métodos 

específicos das classes do SegmentIt [8], descritos a baixo: 

 br.usp.ime.klava.segmentit.filters.ColorToGray – classe que possui métodos 

para conversão de uma imagem colorida para uma imagem equivalente em níveis de cinza. 

 br.usp.ime.klava.segmentit.filters.MorphologicalGradient – classe que possui 

métodos que realçam as bordas da imagem através de transformação por dilatação e erosão. 

 br.usp.ime.klava.segmentit.gui.MarkersEditor – classe que possui métodos para 

criação e manipulação de marcadores. 

 br.usp.ime.klava.segmentit.watershed.WatershedFromMarkers – classe que 

possuí métodos para segmentação de imagens watersheds a partir de marcadores. 

 br.usp.ime.klava.segmentit.util.MatrixImagesUtils – classe que possui métodos 

para interpretação de valores de matrizes de piexels e conversão em arquivo de imagem. 

Para solucionar o problema proposto foram planejadas duas linhas de pensamento: 

1. Criar um marcador padrão através da interface gráfica e gerar um processo que 

o aplique este marcador a todas as imagens do banco; 

Imagem Original Criando marcador Resultado da Segmentação 
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2. Criar um processo automatizado que gere via software um marcador por 

imagem do banco e aplique-o na imagem de origem. 

Em ambos os casos foi percebida a necessidade de criar primeiro um método para 

filtragem e conversão da imagem em níveis de cinza e depois um método para aplicação dos 

marcadores na imagem filtrada. 

Para isto foram desenvolvidos algoritmos que implementam métodos específicos do 

SegmentIt [8], que serão apresentados a seguir. O primeiro algoritmo implementa a aplicação 

de métodos para conversão e realce de bordas, são eles: 

- ColorToGray().filter(BufferedImage) – Este método retorna um objeto 

BufferedImage e implementa um filtro que é responsável pela conversão de imagens em 

modelos de cor RGB para imagens em modelo de cor em níveis de cinza, onde o parâmetro é 

um buffer do arquivo de imagem. 

- MorphologicalGradient().filter(BufferedImage) – Este método retorna um objeto 

BufferedImage e implementa um filtro que é responsável pelo realce das bordas da imagem, 

onde o parâmetro é um buffer da imagem. A partir deste temos uma melhoria na considerável 

destacando as bordas e deixando a imagem mais nítida. 

Já o segundo, implementa a aplicação de outros dois métodos para segmentação e 

criação da imagem segmentada, são eles: 

- WatershedFromMarkers().byIFT(BufferedImage, BufferedImage, Connectivity, 

LabelingCriterion) – este método retorna uma matriz de pixels (Pixels[][]) e implementa a 

segmentação por watersheds, onde o primeiro parametro é um buffer da imagem filtrada, o 

segundo é um buffer da imagem do marcador, o terceiro  é um enum representa a 

conectividade entre os pixels vizinhos e o quarto é um enum que representa o critério de label 

utilizado na função de marcadores. 

- MatrixImagesUtils().paintWatershed(Pixel[][], Color, Color) – este método 

retorna um objeto BufferedImage e é responsável pela impressão de um buffer com a imagem 

segmentada, onde o primeiro parâmetro é uma matriz de pixel, o segundo é a cor da região 

watershed e o terceiro é a cor do fundo da imagem (região considerada fora do watershed). 

Optou-se por utilizar a Figura 3 como base para realização de testes de 

funcionalidade dos algoritmos a serem apresentados. 

 

Figura 3 - Imagem "\ImageCLEF2011FinalPackage\data\Test\10.jpg" [9]. 
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Partindo destes conhecimentos prévios foram gerados os Algoritmos 1 e 2. 

Função  AplicarFiltros (arquivo : Arquivo); 

Variáveis 

arquivo: Arquivo; //arquivo de entrada (imagem original) 

diretório: Texto; //local de origem do arquivo 

repositório: Arquivo; //arquivo com caminho + nome da pasta onde o resultado da 

operação será armazenado 

buffer: BufferDeImagem; //armazenamento temporário de imagem em memória 

Inicio 

repositório = novo Arquivo (diretorio + “\Imagens Filtradas”); 

se (! repositório.existe()) então 

      repositório.criaRepositório(); 

buffer = LerArquivo (arquivo) ; 

buffer = ConverterParaCinza(buffer); 

tentarExecutar 

       buffer = RealçarBordas(buffer); 

pegarExceção (ExceçãoDeCorDeImagem e) 

       Imprime (“Encontrou o erro [” + e + “] ao tentar realçar bordas.”); 

se (buffer <> nulo) então 

       se (EscreverArquivo (buffer, arquivo, repositório) = falso) então 

               Imprime (“Erro de escrita de imagem em disco.”); 

senão 

       Imprime (“Erro de leitura”); 

Fim. 
Algoritmo 1: Conversão para níveis de cinza e realce de bordas. 

Ao se aplicar o Algoritmo 1 sobre a Figura 3 foi obtido o seguinte resultado: 

 

Figura 4 - Resultado da aplicação do Algoritmo 1 na Figura 3. 

Função AplicarWatershedsPorMarcador (arquivo : Arquivo, marcador : BufferDeImagem); 

Variáveis 

arquivo: Arquivo; //arquivo de entrada (imagem filtrada) 

origem: Arquivo; //arquivo com o caminho da imagem original 

matriz: Pixel[][]; //matriz de pixels 

buffer: BufferDeImagem; //buffer de imagem (acessa o arquivo de imagem e armazena em 

uma variável tipo buffer de imagem)  

repositório: Arquivo; //arquivo com caminho + nome da pasta onde o resultado da 

operação será armazenado  

Início 

origem = novo Arquivo (arquivo.pegarLocalDoArquivo().paraString().substring(0, 

arquivo.pegarLocalDoArquivo().paraString().ultimoIndexDe(“\”)) + 

arquivo.pegarNome()); 

matriz = novo MatrizDePixels [aberto][aberto]; 

buffer = LerArquivo(arquivo); 

tentarExecutar 

       matriz = SegmentarPorMarcador().porIFT (buffer, marcador,  

Conectividade.conectividade8, 

CriterioParaLabel.cor_conectada_componente); 

pegarExceção (ExceçãoDeCorDeImagem e) 

       Imprime (“Encontrou o erro [” + e + “] ao tentar segmentar a imagem.”); 

buffer = novo UtilidadesParaMatrizDeImagens().pinteImagemSegmentada (matriz, 

corDoWatershed, CorDoFundo) 

repositório = novo Arquivo (original.pegarLocalDoArquivo() + “\Imagens 

Segmentadas”); 
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se (! repositório.existe()) então 

repositório.criaRepositório(); 

se (EscreverArquivo (buffer, arquivo, repositório) = falso) então 

Imprime (“Erro de escrita”); 

Fim. 

Algoritmo 2: Aplicação de watersheds a partir de um marcador 

Para possibilitar a aplicação do Algoritmo 2 é necessário a criação de uma imagem 

de marcador, que irá indicar qual a área de interesse da Figura 3. 

Isto é possível realizar via interface, utilizando as seguintes ferramentas do 

SegmentIt [8]: 

Menu arquivo → Abrir – Acessa e carrega a imagem na área de trabalho do 

programa. 

Pincel – Com essa ferramenta é possível desenhar as áreas de interesse na imagem. A 

partir da definição desta é necessário marcar um ponto fora da área para que seja calculada a 

distinção. O resultado desta ação é uma imagem semelhante à demonstrada na Figura 2. 

Menu arquivo → Salvar imagens de marcadores – Salva somente a imagem criada 

com pincel.  

Assim após realizar estes passos, obtemos uma imagem semelhante à apresentada na 

Figura 5. 

 

Figura 5 - Imagem de marcador gerada via interface do SegmentIt [8]. 

Seguindo a primeira linha de planejamento, foi criado o Algoritmo 3, que acessa o 

marcador da Figura 5 e o aplica em loop no banco de imagens [9], utilizando os Algoritmos 1 

e 2. 

Função AplicarAutoSegmentacaoPorMarcador (marcador : Arquivo); 

Variáveis 

arquivo: Arquivo; //arquivo de entrada 

marcador: Arquivo; //arquivo de marcador 

matriz: Pixel[][]; matriz de pixels 

diretório: Texto; //local selecionado via interface 

numImagens: inteiro; //numero de imagens presentes no local 

dir: Texto; //valor temporário para o diretório 

i: inteiro; //contador utilizado para indicar os índices das imagens 

Início 



10 

 

numImagens = PegarListaDeArquivos().tamanho; 

dir = diretório; 

Para i = 0 Até numImagens Faça 

diretório = dir; 

arquivo = pegarArquivo(i); 

AplicarFiltros (arquivo); 

diretório = local das imagens filtradas; 

arquivo = pegarArquivo(i); 

AplicarWatershedsPorMarcador (arquivo, marcador); 

Fim-Para 

Imprime (“Finalizou o processo de segmentação”);  

Fim. 
Algoritmo 3: Aplicar autosegmentação a partir de marcador padrão 

Ao aplicar o Algoritmo 3 foi verificado grande insucesso, pois, como pode ser 

notado na Figura 2, a posição do marcador em função da imagem original é o causador da 

identificação dos vales de Watersheds. 

Ao aplicar o marcador apresentado na Figura 5 em outras imagens do banco de 

imagens [9], este apresenta um deslocamento em função da região de interesse, o que 

ocasiona erro na segmentação. 

 

Figura 6 - Imagem 

"\ImageCLEF2011FinalPackage\data\Test\24.jpg" [9]. 

 

 

Figura 7 - Imagem 

"\ImageCLEF2011FinalPackage\data\Test\17.jpg" [9]. 

Note nas Figuras 6 e 7 que a marcação de fundo (Figura 5) fica completamente fora 

da região de interesse ou apresenta dimensões maiores do que a imagem a ser segmentada, 

não possibilitando a segmentação. 

Visando solucionar esse problema, atentou-se a estratégia de criar um marcador 

através da imagem de interesse, sem interferência humana.  

Para possibilitar a criação dos marcadores, foi necessário criar um objeto da seguinte 

classe do SegmentIt [8]: 

- MarkersEditor (int, int) – este objeto cria um objeto BufferedImage do tipo 

ARGB, com altura e largura de acordo com os parâmetros. Implementa, também, métodos 

para pintar os pontos de interesse e preencher os pixels da imagem de acordo com a cor do 

marcador. 

Sendo assim, foram criados os Algoritmos 4 e 5. 
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Tipo BufferDeImagem = Subclasse que representa um arquivo de imagem armazenado em 

memória; 

Função  CriarMarcador (arquivo : Arquivo): BufferDeImagem; 

Variáveis 

arquivo: Arquivo; //arquivo de entrada 

marcador: Arquivo; //arquivo de marcador 

raster: Rastreamento; //objeto de rastreamento da imagem 

buffer: BufferDeImagem; //buffer de imagem (acessa o arquivo de imagem e armazena em 

uma variável tipo buffer de imagem)  

diretório: Texto; //local selecionado via interface 

repositório: Arquivo; //arquivo com caminho + nome da pasta onde o resultado da 

operação será armazenado 

altura: inteiro; //inteiro que armazena a altura da imagem  

largura: inteiro; //inteiro que armazena a largura de uma imagem 

pixel: inteiro[]; //vetor de inteiro que representa o valor de nível de cinza de um 

ponto 

i: inteiro; //contador utilizado para indicar o ponto x da imagem que está sendo 

acessado pelo ciclo de interação 

j: inteiro; // contador utilizado para indicar o ponto x da imagem que está sendo 

acessado pelo ciclo de interação 

Início 

buffer = LerArquivo(arquivo); 

raster = buffer.PegarRaster(); 

altura = buffer.PegarAltura(); 

largura = buffer.PegarLargura(); 

marcador = novo EditorDeMarcador(largura, altura); 

marcador.SetarCorDoPincel(Cor.verde); 

marcador.SetarDiametroDoPincel(4); 

Para i = 0 Até largura Faça 

Para j = 0 Até altura Faça 

inteiro[] pixel = novo inteiro[]; 

raster.pegarPixel(i, j, pixel); 

se (pixel[0] >= 110) então 

marcador.pintar(i, j); 

Fim-Para 

Fim-Para 

marcador.pintar(marcador.PegarLargura() – 4, 4); 

repositório = novo Arquivo (diretório + “\ImagensDeMarcador”); 

se (! repositório.existe()) então 

repositório.criaRepositório(); 

se (EscreverArquivo (buffer, arquivo, repositório) = falso) então 

Retorna nulo; 

Retorna (BufferedImage) marcador.PegarImagem(); 

Fim. 
Algoritmo 4: Criar marcador a partir das imagens de entrada 

Aplicando o Algoritmo 4 na Figura 4 foi obtido o seguinte resultado: 

 

Figura 8 - Resultado da aplicação do Algoritmo 4 na Figura 4. 

Pode ser notado na Figura 8, que o marcador acompanha a borda da região de 

interesse da Figura 4, que foi tratada no Algoritmo 2.  
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Sendo assim, é possível conseguir um marcador fiel e binarizado a partir de um 

limiar [5] e [6], que neste caso foi considerado um nível de cinza igual ou superior a 110. 

Ao aplicar-se o marcador apresentado na Figura 8 sobre a Figura 4 com o Algoritmo 

2, foi obtido o seguinte resultado: 

 

Figura 9 - Resultado da aplicação do marcador (Figura 8) na Figura 2. 

Note que, embora o marcador tenha ficado extremamente fiel ao contorno da região 

de interesse da Figura 4, o resultado da segmentação não foi satisfatório. 

Isto se da pelo fato de existirem vários fragmentos de imagem no marcador gerado, 

uma vez que o Algoritmo 4 pinta cada ponto detectado como borda da região de interesse de 

maneira isolada, o que ocasiona uma supersegmentação. Segundo Klava [8], uma 

supersegmentação ocorre quando a imagem segmentada via watersheds apresenta diversos 

mínimos locais. Ao aplicar um marcador sem continuidade em uma imagem cada ponto que 

se apresentar isolado dos demais gera um mínimo local. 

Para criar uma continuidade no marcador e possibilitar sua aplicação na imagem foi 

criado o algoritmo apresentado a seguir. 

A função deste algoritmo é mapear a imagem de marcador, obter seus extremos e 

criar duas diagonais que ocupem a parte interna da área de interesse. Sendo assim: 

Tipo BufferDeImagem = Subclasse que representa um arquivo de imagem armazenado em 

memória; 

Função FiltrarMarcador (marcador : Arquivo) : BufferDeImagem; 

Variáveis 

marcador: Arquivo; //arquivo de marcador 

oeste: Ponto; //valor de coordenada (x, y) que representa o ponto da borda oeste da 

região de interesse mais próximo da extremidade da imagem 

leste: Ponto; //valor de coordenada (x, y) que representa o ponto da borda leste da 

região de interesse mais próximo da extremidade da imagem 

norte: Ponto; //valor de coordenada (x, y) que representa o ponto da borda norte da 

região de interesse mais próximo da extremidade da imagem 

sul: Ponto; //valor de coordenada (x, y) que representa o ponto da borda oeste da 

região de interesse mais próximo da extremidade da imagem 

raster: Rastreamento; //objeto de rastreamento da imagem 

buffer: BufferDeImagem; //buffer de imagem (acessa o arquivo de imagem e armazena em 

uma variável tipo buffer de imagem)  

temporário: Arquivo; //arquivo e marcador temporário 

altura: inteiro; //inteiro que armazena a altura da imagem  

largura: inteiro; //inteiro que armazena a largura de uma imagem 

pixel: inteiro[]; //vetor de inteiro que representa o valor de nível de cinza de um 

ponto 

i: inteiro; //contador utilizado para indicar o ponto x da imagem que está sendo 

acessado pelo ciclo de interação 
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j: inteiro; // contador utilizado para indicar o ponto x da imagem que está sendo 

acessado pelo ciclo de interação 

Início  

oeste = novo Ponto (marcador.pegarLargura(), 0); 

norte = novo Ponto (0, marcador.pegarAltura); 

leste = novo Ponto (0, 0); 

sul = novo Ponto (0, 0); 

largura = marcador.pegarLargura(); 

altura = marcador.pegarAltura(); 

raster = ((BufferedImage) marcador.PegarImagem()).pegarRaster(); 

temporário = novo EditorDeMarcador (largura, altura); 

temporário.SetarCorDoPincel(Cor.verde); 

temporário.SetarDiametroDoPincel(1); 

Para i = 0 Até largura Faça 

Para j = 0 Até altura Faça 

inteiro[] pixel = novo inteiro[4]; 

raster.pegarPixel(i, j, pixel); 

se (pixel[0] = 0 e pixel[1] = 255 e pixel[2] = 0 e pixel[3] = 255) 

então 

se (oeste.pegarX() > i e (i > 10 e i < raster.pegarLargura() – 

10 e j > 10 e j < raste.pegarAltura() – 10)) então 

setarPonto(oeste, i, j); 

se (norte.pegarY() > j e (i > 10 e i < raster.pegarLargura() – 

10 e j > 10 e j < raste.pegarAltura() – 10)) então 

setarPonto(norte, i, j); 

se (leste.pegarX() < i e (i > 10 e i < raster.pegarLargura() – 

10 e j > 10 e j < raste.pegarAltura() – 10)) então 

setarPonto(leste, i, j); 

se (sul.pegarY() < j e (i > 10 e i < raster.pegarLargura() – 10 

e j > 10 e j < raste.pegarAltura() – 10)) então 

setarPonto(sul, i, j); 

Fim-Para 

Fim-Para 

se (sul.pegarY() – norte.pegarY() > leste.pegarX() – oeste.pegarX()) então 

oeste.setarX(oeste.pegarX() + 75); 

norte.setarY(norte.pegarY() + 100); 

leste.setarX(leste.pegarX() – 75); 

sul.setarY(sul.pegarY() – 100); 

senão 

oeste.setarX(oeste.pegarX() + 100); 

norte.setarY(norte.pegarY() + 75); 

leste.setarX(leste.pegarX() – 100); 

sul.setarY(sul.pegarY() – 75 ); 

 

temporário.pintar(norte.pegarX(), norte.pegarY()); 

temporário.pintar(sul.pegarX(), sul.pegarY()); 

temporário.pintarNovoPonto(oeste.pegarX(), oeste.pegarY()); 

temporário.pintar(leste.pegarX(), leste.pegarY()); 

Retorna temporário; 

Fim. 
Algoritmo 5: Filtrar imagem de marcador 

A partir da aplicação do Algoritmo 5 na Figura 8, o marcador que sobrepunha as 

bordas da imagem se transforma em duas diagonais, gerando o resultado apresentado na 

Figura 10: 
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Figura 10 - Resultado da aplicação do Algoritmo 5 na Figura 8. 

Sendo assim é possível aplicar o marcador filtrado e obter uma segmentação bem satisfatória, 

como apresentado na Figura 11. 

 

Figura 11 - Resultado da aplicação dos Algoritmos 1, 2, 3, 4 e 5 na Figura 3. 

Na próxima sessão serão demonstrados os resultados positivos e negativos desta 

experiência.·. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Nesta seção serão demonstrados os resultados experimentais obtidos ao submeter às 

imagens do repositório ImageCLEF [9] ao processo desenvolvido ao longo deste trabalho. 

Para um melhor acompanhamento do processo as imagens serão demonstradas da 

seguinte forma: (a). Imagem original; (b). Imagem convertida e com bordas realçadas; (c). 

Imagem de marcador; (d). Resultado da segmentação.  

 

Figura 12 – (a) 

 

Figura 13 – (b) 

 

Figura 14 – (c) 

 

Figura 15 – (d) 

 

 

Figura 16 – (a) 

 

Figura 17 – (b) 

 

Figura 18 – (c) 

 

Figura 19 – (d) 

Ao aplicar o algoritmo no banco de imagens [9], foi obtido aproximadamente 60% 

de resultados satisfatórios. 

Em aproximadamente 40% dos casos o algoritmo se demonstrou falho e apresentou 

resultados semelhantes ao apresentado nas Figuras 20, 21, 22 e 23, a baixo: 
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Figura 20 – (a) 

 

Figura 21 – (b) 

 

Figura 22 – (c) 

 

Figura 23 – (d) 

Isto ocorre por que o algoritmo gerado considera os valores extremos da imagem da 

folha, (xMin, y), (xMax, y), (x, yMin) e (x, yMax), e traça uma linha continua de um extremo 

a outro da imagem – (xMin, y) → (xMax, y) e (x, yMin) → (x, yMax). Uma vez que o 

formato da folha se caracteriza-se como um polígono irregular, é possível que as linhas 

continuas passem por pontos de fundo da imagem, ocasionando assim uma segmentação 

falha. 

É proposto então o aperfeiçoamento da técnica de geração dos marcadores, 

limitando-o apenas a parte interna da área de interesse. 

Para tratar este problema pode-se adaptar técnicas de preenchimento de polígonos. 
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4. CONCLUSÕES 

O foco deste trabalho consistiu no desenvolvimento de uma técnica de segmentação 

robusta, automatizada e reutilizável. Um grande progresso foi alcançado ao seguir este 

caminho. 

Através de uma abordagem simples, que utilizou técnicas de conversão de uma 

imagem colorida em uma imagem em nível de cinza, realce das bordas da região de interesse, 

localização dos extremos desta, criação de um marcador de um marcador sem interferência 

humana e aplicação automática em um banco de imagem, foi alcançado aproximadamente 

60% de resultados satisfatórios. Cabe agora mapear possíveis falhas e evoluir o processo 

desenvolvido. 

Será necessário aperfeiçoar as técnicas encontradas e criar uma abordagem 

diferenciada para aplicação em determinados desenhos de folhas. 

A linha principal de pensamento, para uma abordagem posterior, é analisar e 

identificar quais são os pontos internos da região de interesse.  

Para isto deverá ser desenvolvida uma técnica de identificação de entrada e saída da 

região de interesse. A partir dai pode-se pensar em analisar a textura encontrada na região de 

interesse e compará-la com o restante da imagem, proporcionando a descoberta de n regiões 

semelhantes em uma mesma imagem. 

Com isso está técnica ganharia um range de aplicação muito maior que somente 

imagens de folhas. Uma vez que se alcance uma técnica capaz de identificar imagens de 

texturas e formas semelhantes em uma imagem complexa, ou seja, uma imagem que possua 

diversos componentes como, ainda abordando imagens de folha, uma paisagem, poderia ser 

aplicada em imagens biológicas de diversos tipos.  

É preciso também se preocupar com o custo computacional que isto pode causar e 

tentar minimizar os recursos para que a aplicação ganhe um alto poder de desempenho e 

resultados satisfatórios. 
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