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RESUMO 

No mundo de hoje a computação é algo que está inteiramente ligada ao nosso dia a 
dia. Cada vez mais utilizamos algoritmos com o propósito de evitar a perda de tem-
po. Assim, podemos focar nas partes mais essenciais deixando o trabalho repetitivo, 
padronizado e, às vezes, complicado, para as máquinas que conseguem desenvol-
ver estas tarefas com velocidade e com uma pequena margem de erro. 
 
Em meio a tantas automatizações, existe a computação visual, que procura receber 
a informação do mundo visualizando-o através de imagens. Porém, para que estas 
imagens possam ser analisadas de maneira eficiente, antes, elas precisam passar 
por um processo de “limpeza” para eliminar borrões e informações não relevantes 
para a borda que se encontram na imagem. Essa limpeza é geralmente realizada 
por um filtro para então separar a ROI (Region of Interest), ou seja, a região conside-
rada importante para determinada situação. Essa área será delimitada por uma bor-
da que irá realçar seu interior do resto da imagem. 
 
É muito importante traçar bordas de maneira eficiente, pois estas bordas serão, em 
muitos casos, a imagem obtida como resultado. Então suponha que um exame te-
nha tido bordas importantes que não foram detectadas. Isso pode gerar interpreta-
ções erradas do profissional que estiver analisando aquele exame. Pode ser algo 
importante que não foi detectado e, consequentemente, não apareceria na imagem. 
Além disso, também é importante que a ROI seja muito bem definida, tanto para que 
não elimine uma parte da região que deveria estar inclusa, quanto para que o pro-
cessamento da aplicação seja totalmente focado apenas no que é importante tor-
nando a obtenção dos resultados mais rápida. 
 
Este trabalho busca segmentar imagens e aplicar algoritmos para detecção de bor-
das em exames médicos. Este tipo de algoritmo analisa os pixels de uma imagem e 
encontra as grandes variações de intensidade nestes pixels para determinar as bor-
das presentes. Isso aumenta o contraste entre a borda e o fundo, criando um con-
torno que realça a parte que será realmente analisada. Assim, os exames poderão 
ser avaliados de forma mais eficiente, já que a informação desejada estará em real-
ce. 

Palavras-chave: algoritmo de Canny, segmentação de imagem e computação 

gráfica. 
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1 INTRODUÇÃO 

A Computação Gráfica (CG) é uma área da Ciência da Computação que 

estuda a geração, manipulação e análise de imagens, por meio do computador.  

Atualmente, é uma das áreas de maior expansão e importância, permitindo o desen-

volvimento de pesquisas e trabalhos em diversas áreas. Sua popularização come-

çou quando surgiram as placas gráficas e suas bibliotecas, para computadores pes-

soais [1]. 

O que entendemos hoje como Computação Gráfica, foi desenvolvido pelo 

Dr. Ivan Sutherland em sua tese de doutorado no início da década de 60. Ele apre-

sentou os conceitos de estruturação de dados e Computação Gráfica interativa [2]. A 

CG consiste em um conjunto de métodos e técnicas para conversão de dados para 

dispositivos gráficos, através de computador, adotados pela International Standard 

Organization (ISO). Pode-se entender o tratamento de uma imagem como sendo "a 

síntese, a análise e o processamento de imagem" [3]. 

Destas, pode-se destacar o Processamento De Imagem (PDI), que vem 

crescendo graças a sua utilidade em áreas de caráter interdisciplinar. O PDI pode, 

por exemplo, ser usado para melhoria na qualidade de imagens, a análise em multi-

resolução e em multi-frequência, a análise estatística, a codificação e a transmissão 

de imagens, etc [14].  

Uma imagem precisa ser processada quando é necessário extrair alguma 

informação que possa estar confusa devido a ruídos ou outros fatores. Esse proces-

samento recebe uma imagem como entrada, transforma-a sucessivamente, por meio 

de métodos e técnicas, até que a informação desejada possa ser extraída visando 

um objetivo final.  

Se pararmos para observar, este processamento de imagem é bem seme-

lhante ao que é feito pelo Sistema Visual Humano (SVH). O processo da visão hu-

mana começa com estímulos luminosos que entram na córnea. Então a retina con-

verte esses estímulos em sinais elétricos que são enviados para o cérebro, pois é 
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ele quem forma a imagem. Porém, o SVH não é como uma simples câmera. O reco-

nhecimento de objetos acontece, pois desde sempre, é ensinado o que são cada um 

dos objetos encontrados ao longo da vida [4][5][6]. Entretanto, conseguir “ensinar” 

uma máquina a realizar as mesmas tarefas que nosso SVH é uma tarefa extrema-

mente complexa, já que é preciso entender como o processo do SVH funciona. Esta 

característica faz com que o Processamento De Imagens seja, atualmente, uma dis-

ciplina extremamente dependente do sistema ao qual ela está associada, tornando 

difícil existir uma única solução para todos os problemas [20].  

Porém, quando as máquinas “aprendem” a processar as imagens da ma-

neira que são requisitadas, elas apresentam resultados relativamente úteis para á-

reas específicas ou diversas. Uma dessas áreas específicas é a área da medicina. 

Nela estão centrados muitos investimentos e trabalhos [7][8][21], visto que a medici-

na é a área que pode afetar diretamente a maneira como vivemos. A importância 

das imagens também é notável na área de ensino e/ou de pesquisa [9][10]. 

É fácil notar sua utilidade, pois com uma imagem processada, ou seja, 

com suas informações importantes destacadas do resto da imagem, um profissional 

da área de saúde conseguirá, por exemplo, prever uma doença que não seria vista 

se a imagem estivesse com muito ruído, ou seja, com borrões ou informações que 

possam atrapalhar na interpretação da imagem. É preciso lembrar também que ima-

gens de exames mal processados ou mesmo sem nenhum tratamento podem levar 

a diagnósticos errados. 

Então, este trabalho focará no processamento de imagem para que seja 

gerada uma imagem saída com suas informações em realce através de uma borda, 

eliminando assim, o que não será útil. Para que isso aconteça, são necessários al-

guns passos durante todo o processamento. 

O processo final para gerar as bordas da imagem baseia-se algoritmos 

voltados para detectar bordas, como por exemplo, o Algoritmo de Canny [11][12][13]. 

Porém, apesar de suas diferenças, todos os algoritmos necessitam de uma imagem 

que seja “limpa” e com o mínimo de ruído. Além disso, muitos desses algoritmos de-

finem a borda da região de interesse em uma imagem a partir da análise de seus 

pixels, verificando suas intensidades. Quando uma intensidade tem uma mudança 

abrupta de um pixel para outro, então aquele ponto é, provavelmente, um ponto de 

borda.  



 16 

 

Neste trabalho, serão aplicados dois filtros. Um para reduzir o ruído e ou-

tro para transformá-la em uma imagem monocromática, ou seja, um filtro que a dei-

xará em tons de cinza. É importante que a imagem passe por esses filtros, pois sem 

eles, as bordas podem ser detectadas nos pixels incorretos ou mesmo resultar em 

bordas incompletas. 

Com essa nova imagem filtrada e monocromática, será possível aplicar o 

algoritmo de detecção de borda para segmentá-la, destacando a área importante do 

resto da imagem, a partir da borda. Assim, terá sido concluído o processamento da 

imagem e será gerada a imagem resultado final.  

1.1 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

No Capítulo 2 serão apresentados alguns conceitos e definições utilizados 

neste trabalho. Já no Capítulo 3, serão encontrados projetos e trabalhos relaciona-

dos ao tema aqui descrito. O desenvolvimento do trabalho, que estará presente no 

Capítulo 4, descreverá todo o processo dos testes: técnicas, métodos, algoritmos, 

programas e linguagens utilizadas. Os resultados obtidos estarão logo em sequên-

cia, no Capítulo 5. O trabalho será finalizado com algumas Conclusões e informa-

ções de como este trabalho pode ser melhorado com alterações futuras, no Capítulo 

6. E nas últimas páginas estarão as Referências Bibliográficas. 
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2 CONCEITOS SOBRE O TEMA 

Neste Capítulo serão apresentados alguns conceitos usados neste traba-

lho. São conceitos específicos da Computação Gráfica, mais especificamente na 

formação, análise e tratamento de imagens. 

2.1 PIXEL 

Um pixel (picture element) é o elemento mais básico que compõe uma 

imagem digital. Cada um deles possui uma cor específica e, geralmente, com um 

formato quadrado (canvas mais à esquerda - Figura 1).  

Uma imagem é formada quando muitos pixels são colocados em conjun-

to, assemelhando-se a um tabuleiro de xadrez. Ou seja, uma imagem pode ser tra-

tada como uma matriz. A Figura 1 representa exatamente como um aglomerado de 

pixels em formato de matriz pode formar uma única imagem. 

 

 

Figura 1 - Pixels formando uma imagem. Fonte: https://cyberdog.wikispaces.com/Photoshop_pixels. 

 O problema em uma imagem ser organizada desta maneira é que um pi-

xel não apresenta as mesmas propriedades em todas as direções. Isto faz com que 
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um pixel tenha 4 vizinhos de borda e 4 vizinhos de diagonal. Esta propriedade nos 

força a definir o tipo de conectividade que vamos trabalhar, ou D4 (onde é levado em 

consideração apenas os vizinhos de borda) ou em D8 (onde levamos em considera-

ção os vizinhos de borda e os de diagonal) [14].  

Ao continuar analisando a Figura 1, nota-se que do primeiro canvas para 

o segundo e do segundo para o terceiro, não só houve um grande aumento na quan-

tidade de pixels como também um grande aumento na qualidade e nitidez da ima-

gem. Por isso dizemos que quanto mais pixels uma imagem possui, melhor será sua 

resolução (nitidez). Em contrapartida, o tamanho de uma imagem também cresce à 

medida que a quantidade de pixels aumenta. 

Neste trabalho, os pixels terão uma importância muito grande, pois será 

através deles que o algoritmo de borda determinará se ele é ou não um ponto de 

borda. E por meio desses pixels que a linha da borda é formada. 

2.2 SEGMENTAÇÃO DE IMAGEM 

 Segmentar é o primeiro passo na análise de imagens. Quando vamos 

segmentá-la, significa dividi-la em regiões que serão utilizadas para determinados 

fins relacionados à imagem. É através de um algoritmo de segmentação que são 

encontradas diferenças entre dois objetos de uma imagem para realizar operações 

separadas em cada objeto, ou mesmo em apenas um deles. 

 A segmentação baseia-se em dois conceitos: similaridade e descontinui-

dade [19]. O objetivo de segmentar uma imagem é encontrar os pixels diferentes uns 

dos outros permitindo a separação das regiões e é essa busca que utiliza esses dois 

conceitos. Através da similaridade e da descontinuidade pode-se encontrar quando 

um objeto na imagem começa e/ou termina. 
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2.2.1 DESCONTINUIDADE 

 A detecção por descontinuidades baseia-se em analisar a intensidade de 

pixels para verificar se existe uma mudança abrupta dessa intensidade, significando 

um possível ponto, pedaço de linha ou de borda que indica a separação entre obje-

tos na imagem [19]. 

 

 É possível usar três técnicas para encontrar a descontinuidade em uma 

imagem: 

 

 Detecção de pontos: Utilizada para encontrar a descontinuidade atra-

vés de um ponto isolado. Esse ponto terá um nível de cinza bem dife-

rente em comparação a seus vizinhos. 

 Detecção de linhas: Utilizada para encontrar a descontinuidade atra-

vés de uma linha. É a técnica mais complicada, pois, além de encon-

trar os pixels com diferenças abruptas nos níveis de cinza, também é 

preciso verificar se estes compõem uma linha. 

 Detecção de bordas: Consiste em buscar e encontrar os pixels que te-

rão o realce para formar a borda do objeto destacando-os do fundo da 

imagem.  

 

 Como já citado anteriormente, neste trabalho será utilizada a técnica para 

detecção de bordas. Para encontrar a borda, além de analisar a mudança de inten-

sidade nos pixels, também é importante que estes pixels estejam em um conjunto 

conexo. Logo, precisa-se analisar não somente um pixel, como também seus vizi-

nhos. Assim, uma boa maneira de descrever uma detecção de borda é por meio de 

derivadas, pois com elas podemos encontrar facilmente essa mudança abrupta de 

intensidade no pixel e em seus vizinhos [19]. 
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2.2.2 SIMILARIDADE 

 A detecção por similaridade não procura pixels com intensidades diferen-

tes, ao invés disso, ela procura pixels que tenham propriedades similares. Essa 

segmentação divide a imagem não procurando as bordas, pontos ou linhas, mas sim 

procurando e marcando regiões similares inteiras. O realce na similaridade acontece 

nessas regiões e não em seus limites [19]. 

 Para que ocorra o processo de segmentação de uma imagem R em regi-

ões, cinco condições devem ser satisfeitas: 

 

 

 

 

 

 

Equação 1 - Condições para realizar a segmentação por similaridades. 

 “A condição (a) indica que cada pixel deve pertencer a uma região da 

imagem segmentada. A condição (b) exige que os pixels pertencentes a uma região 

façam parte de um conjunto conexo. A condição (c) requer que as regiões sejam 

disjuntas. A condição (d) requer que os pixels pertencentes a uma mesma região 

possuam uma mesma propriedade em comum, tal como o nível de intensidade, por 

exemplo. A condição (e) indica que se duas regiões forem adjacentes, não podem 

possuir a mesma propriedade.” [19, p. 27] 

 

 Assim como na segmentação por descontinuidade, nesta também existem 

diversas técnicas para segmentar a imagem. Porém não será descrito aqui, já que 

neste trabalho nenhuma delas será utilizada. 
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2.3 FILTRAGEM 

Filtragens são técnicas usadas para transformar uma imagem alterando, 

pixel a pixel, o nível de cinza de um ponto p qualquer dependendo do seu nível de 

cinza original e dos pontos vizinhança de p. Essa transformação tem como principal 

objetivo aumentar sua qualidade, através da remoção de ruídos ou imperfeições que 

podem ser gerados durante os diversos processos pelo qual a imagem pode passar 

até que ela se torne, subjetivamente, adequada para alguma aplicação. Como as 

alterações são relativas ao objetivo final, existem inúmeras técnicas diferentes para 

inúmeras finalidades diferentes. Todas as técnicas de filtragem estão divididas entre 

dois domínios: a filtragem do domínio espacial e a filtragem do domínio da frequên-

cia [15]. 

2.3.1 FILTRAGEM NO DOMÍNIO ESPACIAL  

Na filtragem do domínio espacial os métodos realizam suas transforma-

ções diretamente na matriz de pixels da imagem original, ou seja, a imagem proces-

sada é o resultado da imagem original alterada diretamente por um operador na vizi-

nhança de um ponto (x, y). 

 

Figura 2 - Vizinhança 3x3 de um ponto p. Fonte: [15]. 
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 A Figura 2 representa a matriz de pixels da imagem, onde cada quadrado 

representa um ponto p com coordenadas (x, y). Esse ponto p é o pixel central de re-

ferência e os pixels adjacentes são a sua vizinhança. Essa vizinhança move-se pixel 

a pixel junto com seu ponto central aplicando o calculo do operador [15]. 

Esse processo é representado pela função: 

 

 

Equação 2 - Função do processamento de imagens no domínio espacial. 

 Na Equação 2, g(x, y) representa a imagem processada, f(x, y) é a ima-

gem original e T é o operador em f, definido em uma vizinhança do ponto (x, y). 

2.3.2 FILTRAGEM NO DOMÍNIO DA FREQUÊNCIA 

Antes de descrever o funcionamento da filtragem no domínio da frequên-

cia, é importante conhecer a transformada de Fourier. 

 Essa transformada de Fourier é fundamental para solucionar problemas 

de Processamento De Imagens, pois é através dela que ocorre tanto a mudança do 

domínio do espaço para o domínio da frequência, quanto do domínio da frequência 

para o domínio do espaço. A mudança dos domínios é feita por meio das suas for-

mas discreta (DFT – Discrete Fourier Transform) e rápida (FFT – Fast Fourier Trans-

form) [17]. 

 As filtragens no domínio da frequência utilizam a transformada de Fourier 

mudando o domínio espacial para o domínio da frequência. Então as operações e 

alterações na imagem são aplicadas e em seguida, através da transformada inversa 

de Fourier, a imagem volta para o domínio espacial. 

 A imagem a seguir demonstra estes passos:  
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Figura 3 - Passos para a filtragem no domínio da frequência. Fonte: [16]. 

 “A transformada de Fourier possui algumas propriedades que facilitam a 

sua utilização em aplicações computacionais, tais como: separabilidade, translação, 

periodicidade e simetria conjugada, rotação, distributividade, mudança de escala, 

valor médio, laplaciano, convolução, correlação e amostragem” [20, p. 141]. 

 É importante destacar também, que não existe perda de informação na 

mudança de domínio por meio da transformada de Fourier, mesmo que um ponto de 

imagem no domínio de frequência tenha informações sobre toda a imagem no domí-

nio espacial. A única coisa que acontece é que a imagem passa a ser representada 

de outra forma [20]. 

2.4 ALGORITMO DE CANNY 

 O algoritmo de Canny, desenvolvido por John F. Canny, em 1986, é reco-

nhecido como o “mais completo” método de detecção de bordas desenvolvido até 

agora [23]. Isso foi alcançado devido a três parâmetros, propostos por Canny, que 

foram alcançados [24]: 

 

 Baixa taxa de erro: O algoritmo utilizado não deve deixar de detectar 

nenhuma borda na imagem. 

 Pixels bem localizados: A distância entre os pixels detectados e os pi-

xels de borda reais da imagem deve possuir uma distância mínima. 

 Resposta Mínima: Deve existir apenas uma resposta a borda, ou seja, 

a borda da imagem só deve ser marcada uma vez para que não se 

crie bordas falsas. 
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O algoritmo básico de Canny pode ser descrito em seis passos [23]: 

 

1. Suavizar a imagem com algum núcleo gaussiano; 

2. Determinar a intensidade da borda; 

3. Calcular a direção da borda; 

4. Digitalizar a direção da borda; 

5. Supressão não máxima; 

6. Histerese. 

2.5 OPERADOR DE SOBEL 

 Também utilizado para detectar bordas em uma imagem, o Operador de 

Sobel foi desenvolvido por Irwin Sobel e Gary Deldman, em Stanford Artificial Intelli-

gence Laboratory (SAIL). Consiste em um operador que calcula uma aproximação 

do gradiente da intensidade dos pixels que compõe a imagem [25]. 

 Este cálculo é dividido pelas variações na horizontal e na vertical, por isso 

é necessário a utilização de duas matrizes 3x3 convoluídas: uma para o cálculo da 

variação horizontal da imagem e outra para o cálculo da variação vertical da imagem 

[26][27]. 

 

Figura 4 - Representação das duas matrizes. 

 A Figura 4 representa as duas matrizes que são convoluídas, onde G é a 

magnitude. Importante destacar que ambas as matrizes devem ser multiplicadas pe-

la imagem original para que seja encontrada a magnitude G [26]. 
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Equação 3 - Equação da magnitude do Operador de Sobel. 

 Assim como a magnitude, o ângulo para a orientação da borda também é 

encontrado a partir das duas matrizes. 

 

 

Equação 4 - Fórmula para o ângulo da orientação da borda. 

 O valor do gradiente é aplicado nos pixels da imagem e assim, estimar 

tanto a mudança de algo claro para escuro quanto a direção. Como essas grandes 

mudanças entre claro-escuro indicam as bordas da imagem, é fácil fazer a detecção 

delas [25]. 
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3 TRABALHOS RELACIONADOS 

 Este Capítulo irá descrever alguns trabalhos relacionados ao tema em 

questão. Estes trabalhos foram utilizados para referências e, principalmente, adquirir 

conhecimento necessário para o desenvolvimento que será mostrado neste Capítu-

lo. 

 Neste trabalho estão envolvidos temas para a segmentação de imagens, 

algoritmos para detecção de borda e trabalhos relacionados à medicina e suas tec-

nologias. O principal ponto aqui é mostrar como esses trabalhos ajudaram em todo o 

processo na construção deste trabalho.  

3.1 COMPUTAÇÃO GRÁFICA E SEGMENTAÇÃO DE IMAGENS 

 Para trabalhar com a análise e Processamento De Imagens digitais, foi 

necessário compreender como elas são formadas e como podem ser divididas para 

serem trabalhadas de formas diferentes em regiões diferentes. Alguns trabalhos já 

citados, permitiram a construção de um entendimento bem sólido sobre como as i-

magens podem ser moldadas e transformadas [1][2][3][20]. Além de toda a base ne-

cessária para a compreensão de assuntos que estão mais interligados ao tema em 

específico. Através deles a Computação Gráfica e a área de Processamento De I-

magens ficou mais clara. 

 Alguns trabalhos específicos como os de Márcio Albuquerque, Marcelo 

Albuquerque, Tiago Nascimento e Flávio Viola [14][16][17], trouxeram uma compre-

ensão de como a segmentação de imagens pode ser classificada e em como ela é 

aplicada nas imagens. As técnicas relacionadas à filtragem em imagens, um passo 

importantíssimo que deve ser realizado antes da segmentação, também foram me-

lhor compreendidas e aplicadas por meio dos resultados e conceitos apresentados 
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por trabalhos como os deles. Outros trabalhos citados na referência foram usados 

para aprofundamento sobre as técnicas de detecção de bordas. 

 Os trabalhos de David Marr, Azriel Rosenfeld e Isabelle Guyon [4][5][6] 

foram os utilizados para o entendimento de como a mente trabalha para apresentar 

as imagens que vemos naturalmente. Estes trabalhos são importantes para ajudar 

na compreensão de como as imagens são armazenadas, como podem ser adquiri-

das e como devem ser apresentadas. Além deles, novamente, alguns trabalhos co-

mo o livro de Aura Conci, Eduardo Azevedo e Fabiana Leta [20], foram um diferenci-

al nas operações de entrada e saída da imagem. 

3.2 UTILIZAÇÃO DESSAS TECNOLOGIAS NA ÁREA DE SAÚDE 

 É possível encontrar grandes pesquisas e trabalhos que demonstram o 

uso da Computação Gráfica e o Processamento De Imagens, eles demonstram o 

quanto esta área pode ser útil para adquirir resultados cada vez mais precisos e de-

talhados sobre nossa saúde. Os trabalhos que serviram como auxílio para este que-

sito foram os resultados e teorias que demonstraram aplicações do Processamento 

De Imagens em diversas áreas, até mesmo como exames para cachorros [7].  

 Os trabalhos que demonstram o uso dessas técnicas de segmentação e 

detecção de bordas na área da medicina ajudaram a um melhor entendimento das 

necessidades da área [8][9][10][21]. Onde ainda precisa ser mais estudado, como a 

linha de pesquisa desse campo tem se desenvolvido e etc. Todo esse tipo de infor-

mação foi extremamente importante para apresentar as possibilidades e desafios já 

realizados e encontrados. 

 Todos esses apresentam resultados e aplicações muito úteis para melho-

rar a forma como analisamos e, consequentemente, tratamos ou buscamos curas 

para as doenças e problemas que encontramos. Eles apresentam motivos convin-

centes para o estudo da Computação Gráfica para estes caminhos. 
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3.3 DIFERENÇAS ENTRE OS TRABALHOS CITADOS E ESTE TRABALHO 

 Apesar de este trabalho demonstrar algoritmos de detecção de borda e 

todo o processamento que envolve uma imagem, ou seja, conceitos já demonstra-

dos em outros trabalhos usados como referência, este trabalho mostrará a aplicação 

prática destes conceitos por meio de um software desenvolvido com o objetivo de 

aplicar estas diferentes técnicas em uma mesma imagem. Assim, podem ser feitas 

comparações diretas entre os métodos. Para este trabalho criada uma ferramenta 

específica, utilizando as definições e algoritmos já existentes na área, para a detec-

ção de bordas em exames clínicos.  

 Será possível realizar uma comparação imediata entre o Algoritmo de 

Canny e o Operador de Sobel. Além de trabalhar com a saída das imagens geradas, 

sendo possível salvar os resultados para demonstrações. 

 É relativamente fácil encontrar trabalhos que definam os algoritmos para 

detecção de bordas, suas vantagens, desvantagens e trabalhos demonstrando a a-

plicação da Computação Gráfica na área médica. Porém, não é difícil encontrar sis-

temas gratuitos que buscam este mesmo resultado. O mais comum é encontrar 

grandes sistemas deste tipo que são comercialmente vendidos. 

 Os softwares gratuitos encontrados que buscam alguma aplicação de al-

goritmos para detectar bordas, não são necessariamente, voltados para exames clí-

nicos e isso pode implicar em alguns erros, pois podem ser usados filtros diferentes 

com variáveis diferentes. Até mesmo as imagens esperadas pela aplicação possuem 

características distintas. Outros trabalhos relacionados à detecção de borda são a-

penas pequenos códigos para demonstrações em aulas. 

 O leitor deste trabalho conseguirá, caso possua um conhecimento prévio 

em programação, entender a relação entre a teoria do algoritmo e sua aplicação di-

reta dentro de um sistema. São detalhes que não foram encontrados em outros tra-

balhos pesquisados. O mais próximo deste ponto são informações em livros mais 

didáticos como das referências 1, 3, 7, 22 e 23, que por vezes demonstram o algo-

ritmo em um pequeno código ou para outros fins e nenhum destes trabalhos ou li-

vros apresentam um software voltado para a detecção de borda que possa ser insta-

lado em diversas máquinas para uso prático de usuários. 
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 Por isso o principal foco deste trabalho é a demonstração e importância 

do uso destes algoritmos em exames clínicos, mais especificamente, em imagens de 

tomografias cerebrais. É preciso encontrar soluções cada vez melhores e com sis-

temas gratuitos como este será mais fácil a realização de testes voltados este cam-

po da Computação Gráfica. 
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4 METODOLOGIA 

 Neste capítulo, será descrito como foi realizado o desenvolvimento do 

software, linguagem de programação utilizada, bibliotecas externas, base do algo-

ritmo e técnicas utilizadas na imagem. 

4.1 APLICAÇÃO DO ALGORITMO NO SOFTWARE PROPOSTO 

 O objetivo final é demonstrar a utilidade da detecção de borda em meio a 

exames clínicos. Para tal, foram levantados diversos algoritmos que podem ser utili-

zados [20][22]. Dentre estes, dois foram selecionados para exibição: Algoritmo de 

Canny e o Operador de Sobel, como apresentados no Capítulo 2.  

 O Algoritmo de Canny foi uma das escolhas por ser considerado um dos 

mais completos detectores de borda [22]. Enquanto que o Operador de Sobel foi es-

colhido por ser um algoritmo que consegue realizar a detecção de borda sem extin-

guir o conteúdo geral da imagem, o que pode ser importante em alguns exames. As-

sim é possível observar características mais distintas entre eles, pois provavelmente 

não seria tão produtiva a comparação entre dois algoritmos que chegassem a um 

fim semelhante. 

 É importante observar que a escolha entre o Algoritmo de Canny e o Ope-

rador de Sobel é feita através do menu “Tipo...” e após sua seleção, o usuário pode-

rá escolher a imagem desejada por meio da opção “Abrir...”. Assim, ocorrem os pas-

sos:  

1. Usuário seleciona imagem; 

2. É feito uma tentativa de abertura desta imagem para a área mais a 

esquerda da aplicação, mostrando a imagem original. Em caso de fa-

lhas, a mensagem de erro é exibida ao lado do label “Mensagem:”; 

3. O algoritmo verifica qual opção esta marcada no menu “Tipo” e chama 

a função a partir desta verificação; 
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 A partir deste ponto, é chamada a função respectiva ao algoritmo escolhi-

do. Estas duas funções estão descritas a seguir. 

4.1.1 Algoritmo de Canny 

1. A função responsável pelo processo do Algoritmo de Canny começa 

recebendo, como único parâmetro, a matriz da imagem selecionada; 

2. A matriz é convertida em uma escala de cinza; 

3. É aplicado um filtro gaussiano na imagem; 

 

 Esses passos, descritos acima, são necessários para suavizar o ruído da 

imagem, pois assim o Algoritmo de Canny conseguirá encontrar a borda com maior 

precisão. 

4. Encontra-se a intensidade do gradiente da imagem, bem como sua di-

reção; 

 

É neste estágio que a borda começa a ser formada. A partir de dois valo-

res limites, um máximo e um mínimo, o algoritmo define quais pixels serão bordas e 

quais não. Os valores com intensidade de gradiente maior que o valor limite máximo, 

com certeza compõe a borda. Já os valores de intensidade menor que o valor míni-

mo, com certeza não forma a borda. 
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Figura 5 - Demonstração dos valores limites máximo e mínimo. Fonte: http://docs.opencv.org/3.1.0/. 

 Porém, como a Figura 8 demonstra, podem existir valores que ficarão en-

tre os limites máximos e mínimos. Por isso, é necessário realizar uma verificação em 

todos os pixels da imagem. 

 

5. Cada pixel da imagem origem, que foi recebida no passo 1, sofre uma 

verificação de comparação com seu vizinho; 

 

Figura 6 - Demonstração da comparação. Fonte: http://docs.opencv.org/3.1.0/. 

 Enquanto o ponto A representa a borda na direção vertical, os pontos B e 

C representam a direção do gradiente, onde sua direção é normal a direção da bor-

da.  Assim é possível confirmar se um pixel, com valor entre o máximo e mínimo, é 

ou não parte da borda. 
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 Na Figura 9, por exemplo, C é pixel de borda, pois possui um ponto vizi-

nho (A), na direção do gradiente, que é pixel de borda. Já o pixel B não será um pi-

xel de borda, pois não possui um vizinho que seja pixel de borda na direção do gra-

diente. 

 

6. Então a borda é formada e exibida, como uma imagem, no lado direito 

da interface do programa. Essa imagem com a borda destacada fica 

ao lado da imagem origem que foi recebida no passo 1. 

4.1.2  Operador de Sobel 

1. Assim como o Algoritmo de Canny, a função responsável por executar 

o algoritmo do Operador de Sobel também recebe a imagem como 

matriz, caso seja chamada; 

2. A matriz imagem é convertida em uma escala de cinza; 

3. Então duas derivadas são calculadas: horizontal (Gx) e vertical (Gy). 

 

 Essas derivadas são calculadas como descrito no Capítulo 2, seção 2.5. 

 

4. É calculado o gradiente de aproximação (G) baseado nos resultados 

obtidos anteriormente; 

 

 Cálculo também demonstrado no Capítulo 2, seção 2.5. 

 

5. Então o valor do gradiente é aplicado nos pixels da imagem, tornando 

possível estimar a mudança entre o claro e escuro, gerando a borda. 

 

6. Após a detecção, a imagem gerada como resultado é exibida ao lado 

da imagem recebida no passo 1. 



 34 

 

4.2 LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO 

 Para desenvolver o software, foi utilizada tanto a linguagem de programa-

ção C#, como a linguagem de marcação Extensible Markup Language (XML) para 

estruturação e criação dos objetos que compõe a interface de usuário. 

 C# foi desenvolvida pela Microsft como ferramenta complementar da pla-

taforma .NET, pode ser descrita como “uma linguagem simples, robusta, orientada a 

objetos, fortemente tipada e altamente escalável a fim de permitir que uma mesma 

aplicação possa ser executada em diversos dispositivos de hardware, independen-

temente destes serem PCs, handhelds ou qualquer outro dispositivo móvel” [28, p.4]. 

 Ela foi escolhida tanto pela facilidade de integração com outras bibliotecas 

externas, quanto pela portabilidade para desenvolvimento e aprimoramento deste 

software em outras plataformas. 

4.2.1 Classes do Sistema 

 Quando desenvolve-se em programação orientada a objetos, é comum a 

criação de classes que representam características de futuros objetos que serão ge-

rados para serem trabalhados durante a execução da aplicação. Neste sistema que 

foi proposto, as classes centrais envolvidas podem ser visualizadas pelo diagrama 

abaixo. 
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Figura 7 - Diagrama básico das classes do sistema. 

 Este é um diagrama bem simplificado demonstrando apenas as classes 

mais usadas no sistema e suas relações. Onde as classes Mat e Form são classes 

internas das bibliotecas padrões da linguagem C#. As classes ImageBox, Image e 

CvInvoke (usada para chamar funções da biblioteca OpenCV) são classes da apli-

cação Emgu e, consequentemente, da biblioteca OpenCV. A classe Algoritmo foi 

criada para que todos os algoritmos pudessem ser inseridos no sistema sem a ne-

cessidade de alterações em outras partes do software.  

 Toda imagem aberta pelo usuário inicia-se como uma Mat e pode ou não 

ser convertida para Image, dependendo da necessidade do algoritmo de detecção 

de bordas que será aplicado nela. 

4.3 BIBLIOTECAS ADICIONAIS 

 Além das bibliotecas padrões da linguagem C#, foi necessário trabalhar 

com as funções de uma biblioteca externa chamada Open Source Computer Vision 

Library (OpenCV). Desenvolvida inicialmente pela Intel, em 1999, é uma biblioteca 

multiplataforma voltada para aplicações em tempo real [22].  
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 Tendo como um dos principais objetivos, prover uma utilização simple-to-

use com procedimentos e funções que ajudem desenvolvedores a trabalharem com 

suas idéias em computação visual de maneira mais simples, rápida e sofisticada. “A 

biblioteca OpenCV contém mais de 500 funções voltadas para diversas áreas como 

visão computacional, reconhecimento de movimentos, realidade virtual, inspeção de 

produtos, interface humano-computador, segurança, calibração de câmeras e robóti-

ca” [22, p.1]. 

 Esta biblioteca foi escolhida justamente para auxiliar no Processamento 

De Imagem, trazendo funções que foram de suma importância para os resultados 

obtidos através do Algoritmo de Canny e do Operador de Sobel.  

 Como a biblioteca OpenCV foi construída nativamente em C e C++, ape-

sar de rodar em diversos Sistemas Operacionais (arquiteturas Windows, Linux, Mac 

OS X, Android, etc), ela não pode ser diretamente incluída no desenvolvimento des-

te software, feito em C#. Para que fosse possível sua utilização, foi necessário o uso 

de uma ferramenta cross plataform wrapper sob licença GNU General Public License 

(GPL) que será descrita logo abaixo. 

4.4 FERRAMENTAS UTILIZADAS 

 Para o desenvolvimento desta aplicação, foi importante o uso de duas fer-

ramentas: um compilador para a linguagem, geração de setup e edição do código-

fonte e uma aplicação para permitir a chamada das funções da biblioteca OpenCV 

em C#. 

4.4.1 Emgu CV 

 Emgu CV é um wrapper, ou seja, uma aplicação que permite o uso de 

funções e procedimentos da biblioteca OpenCV em linguagens não nativas a biblio-

teca.  
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 Sua estrutura consiste em, basicamente, duas camadas: 

 

Figura 8 - Estrutura de camadas Emgu. Fonte: [28]. 

 O Emgu possui as dlls nativas em C#, assim, a aplicação recebe as dlls 

do OpenCV, nativas em C/C++, e recria seu uso para C#. O software divide estas 

funções e procedimentos em duas camadas. Onde a camada 1 (Layer 1) contém o 

mapeamento das funções, estruturas e enumerações que refletem diretamente suas 

respectivas funções na biblioteca OpenCV. E a camada 2 (Layer 2) contém classes 

do .NET que possam ser utilizadas em processos envolvendo a OpenCV [29]. 

 Então são geradas três dlls, em C#, contendo as funções do OpenCV. Es-

tas três dlls são divididas em: CV.UI, CV.GPU e CV.ML, onde a primeira é responsá-

vel pelas funções e procedimentos relativos a interface de usuário, a segunda pelas 

funções e procedimentos responsáveis pelo processamento gráfico em imagens e a 

última, responsável pelas funções e procedimentos relativos a inteligência artificial e 

controle de máquinas existentes na biblioteca OpenCV. 
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4.4.2 Ambiente de Desenvolvimento 

 Para criação do software, precisa-se de um ambiente de desenvolvimen-

to. De acordo com a linguagem de programação e a biblioteca externa, o melhor 

ambiente escolhido foi o Microsoft Visual Studio Community 2015.  

 Desenvolvido pela Microsoft para desenvolvimento de softwares multipla-

taformas escritos em diversas linguagens, esta plataforma serviu perfeitamente para 

o desenvolvimento completo de todo o algoritmo para o processamento das ima-

gens, bem como a interface do usuário. Além da criação e edição do código fonte, 

também foi utilizado para a geração do arquivo de instalação em pacote. Muito útil 

para reunir todas as dependências e facilitar a instalação do usuário.  
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5 RESULTADOS 

 Neste capítulo serão apresentados, não só os resultados obtidos no soft-

ware desenvolvido, como também o próprio software. 

5.1 SOFTWARE 

 Com uma simples interface de usuário, é possível alternar entre tipos de 

algoritmo usados para realizar a detecção de borda, abrir uma imagem, salvar a i-

magem gerada como resultado, visualizar informações sobre o programa, sobre as 

imagens e sair. 

5.1.1 Abrir imagem 

 

Figura 9 - Abrindo imagem. 
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 Para abrir uma imagem que deseja aplicar o algoritmo, basta selecionar 

na opção circulada na Figura 11. A partir disso é realizado todo o processo descrito 

na Seção 4.1, baseando-se no algoritmo que foi selecionado. 

5.1.2 Selecionar algoritmo 

 

Figura 10 - Selecionar o algoritmo. 

 O algoritmo que estiver marcado neste menu “Tipo” será o aplicado a i-

magem. Para este trabalho, foram inseridos apenas os métodos de Canny e de So-

bel. 
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5.1.3 Sobre o software 

 

Figura 11 - Menu sobre. 

 Ao clicar na opção “sobre”, será aberta uma janela contendo informações 

sobre o sistema: versão, desenvolvedor e a explicação de que este software foi de-

senvolvido para conclusão do curso. A janela pode ser fechada clicando no botão 

“fechar” ou no “X” referente a ela. 
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5.1.4 Parte inferior da interface 

 

Figura 12 - Parte inferior da interface. 

 Na parte inferior será exibida qualquer mensagem de erro que possa ter 

ocorrido durante o processo. Desde a abertura da imagem até a apresentação da 

imagem com a borda destacada. 

 Além disso, também aparece como informação qual foi o algoritmo utiliza-

do. Neste caso, “Algoritmo de Canny” ou “Operador de Sobel”. 
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5.1.5 Salvar resultados 

 Todos os resultados podem ser salvos como uma imagem em diversos 

formatos. Para isso basta clicar com o botão direito do mouse e será apresentado 

um menu contendo a opção para salvar. 

 

Figura 13 - Demonstrando como salvar uma imagem. 

 Após clicar para salvar a imagem, será exibida a janela de salvamento 

normal de arquivos Windows, onde é possível escolher o formato e o nome da ima-

gem. 

 Além dessas opções, neste menu existe a possibilidade de aplicar zoom 

na imagem, aumentando-a ou diminuindo-a. Este zoom também pode ser aplicado 

com o botão de rolagem do mouse. 
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5.2 DETECÇÃO DE BORDA 

 Agora serão apresentados os resultados obtidos, tipos de exames utiliza-

dos e restrições. 

5.2.1 Resultados 

 

Figura 14 - Interface exibindo o resultado. 
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 A imagem com a borda detectada é exibida no lado direito da interface, 

enquanto que a imagem selecionada para aplicar o algoritmo, é exibida no lado es-

querdo da interface. 

 Na Figura 16, é possível notar que foi utilizado o Algoritmo de Canny. Po-

rém, a mesma imagem de origem pode ser usada no Operador de Sobel, como de-

monstrado na Figura 17. 

 

Figura 15 - Comparação entre Canny e Sobel. 

 Enquanto a Imagem A representa o Algoritmo de Canny, a Imagem B re-

presenta o Operador de Sobel. Em cada caso pode ser mais útil o uso de um ou de 

outro, como será apresentado a seguir. 

 A Figura 18 demonstra outra comparação entre os algoritmos. 
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Figura 16 - Segunda comparação entre Sobel e Canny. 

 A partir da Figura 18, pode-se notar que o resultado obtido pelo Operador 

de Sobel, apesar de mais borrado, é um resultado onde todas as bordas “maiores” 

estão fechadas e consegue ser mais legível caso o objetivo seja encontrar alguma 

informação que esteja entre as bordas limites da imagem e as ilhas formadas dentro 

da ROI e não seja, necessariamente, uma ilha menor. 

 Em contra partida, o Algoritmo de Canny consegue ser muito mais legível 

se o objetivo estiver relacionado às ilhas que podem ser encontradas dentro da ROI. 

Um ponto importante sobre o Algoritmo de Canny é que ele não determinará como 

borda pixels que fujam da intensidade de seus vizinhos, pois como explicado na Se-

ção 4.1.1, onde é explicada a metodologia de como o Algoritmo de Canny foi imple-

mentado no sistema, sua borda é traçada seguindo a intensidade dos pixels e seus 

vizinhos. Logo, se a intensidade for diferente, o algoritmo não irá considerar como 

borda. 
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Figura 17 - Borda não detectada pelo Algoritmo de Canny. 

 Então, as imagens podem ser analisadas de maneiras diferentes a partir 

dos diferentes algoritmos de detecção de borda. Caberá ao usuário escolher o me-

lhor algoritmo para seu objetivo. 

5.2.2 Tipos de exames utilizados 

 Foram usadas imagens de vários exames e cores diferentes. A partir dos 

resultados, a melhor decisão foi trabalhar apenas com exames de tomografias com-

putadorizadas que contenham certas características. Pois este tipo de exame é fa-

cilmente encontrado da forma ideal em relação às limitações atuais do sistema, co-

mo será descrito na Seção 5.2.3, logo abaixo.  

 Alguns exemplos de exames que foram utilizados: 
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Figura 18 - Exemplos de exames utilizados. 

5.2.3 Restrições 

 Devido aos testes, foram encontradas duas restrições: 

1. A presença de informações além do exame pode prejudicar a detecção de 

bordas. A Figura 20 demonstra alguns exemplos: 

 

Figura 19 - Exemplos de exames com informações extras. 

2. Como visto na Figura 16, a detecção de bordas ocorre também em diversas 

regiões do cérebro. Para que cada região possa ser tratada de acordo com 

sua necessidade, seria preciso um estudo mais aprofundado desta área mé-

dica.  
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6 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

 Neste capítulo é explicitada a conclusão do trabalho e suas possíveis alte-

rações futuras. 

6.1 CONCLUSÕES 

 Através deste trabalho, foi possível demonstrar a aplicação de dois dife-

rentes algoritmos em uma mesma imagem sem a necessidade de trocar de softwa-

res, trocar comandos no MatLab ou mesmo sem que o usuário precise conhecer so-

bre os próprios algoritmos apresentados. Isso permite que pessoas que estejam 

buscando descobrir qual o melhor algoritmo de detecção de bordas para a situação 

desejada, possam receber essas comparações de uma maneira muito mais simples, 

como descrito na Seção 5.2.1, onde os resultados são apresentados. 

 Apesar do sistema não ter conseguido identificar e traçar as bordas com 

perfeição em todos os casos, ele ainda poderá ser melhorado e após muitos aprimo-

ramentos, poderá inclusive ser usado por pessoas da área de saúde para que estas 

possam identificar qual imagem de saída é melhor para determinada situação e as-

sim um trabalho pode ser iniciado em cima disto. 

 Outro ponto importante sob este software desenvolvido é sua portabilida-

de para agregar novos algoritmos de detecção de bordas sem grandes dificuldades, 

pois graças à programação orientada a objetos, o maior obstáculo encontrado para a 

adição de novos algoritmos estará no próprio cálculo usado pelo algoritmo para real-

çar as bordas e não na implementação dentro do sistema. O que abre uma das jane-

las para trabalhos futuros, que será descrita na próxima seção. 

 Além de possíveis melhorias e novidades em futuras atualizações, não só 

os eventuais erros que aparecerem poderão ser corrigidos, como também os pró-

prios resultados obtidos possuem potencial para uma melhor detecção de bordas, 

porém é preciso um estudo mais aprofundado. 
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 Em resumo, foi um trabalho feito para demonstrar a utilização de algorit-

mos para detecção de bordas em tomografias computadorizadas através de um 

software desenvolvido para este fim. Com este trabalho é possível apresentar e 

comparar diferenças entre algoritmos de detecção de bordas que estão inseridos no 

sistema e escolher qual deve ser utilizado em determinada situação. Além da opção 

para salvar os resultados obtidos. 

 Com novos resultados relacionados a pesquisadores de detecção de bor-

das em exames clínicos, todo o processo do sistema poderá ser melhorado. Esta é 

uma área que ainda precisa ser mais trabalhada, como visto no Capítulo de Introdu-

ção deste trabalho e por isso é importante continuar buscando novas formas de tra-

balhar, pesquisar e testar. Este trabalho é mais uma forma de tentar contribuir para o 

crescimento deste assunto. 

6.2 TRABALHOS FUTUROS 

 Com maior tempo para desenvolvimento, é um software que poderá ter 

algumas adições como: 

 

1. Novos algoritmos de detecção de bordas para comparação no menu “tipo”; 

2. Demonstração de vários algoritmos em uma única janela; 

 

Figura 20 - Exemplo para trabalhos futuros. 
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3. Opções para que o usuário possa alterar os parâmetros de cálculo, como ex-

plicado no Capítulo 2, nas seções dos algoritmos; 

4. Expansão para outros tipos de exames; 

5. Correção de eventuais falhas; 

6. Colorização das bordas para novos objetivos de resultados nos exames. 

 

 Com estas melhorias, o sistema pode se tornar ainda mais útil para esco-

lha dos algoritmos em situações diferentes, bem como a aplicação em outras clas-

ses de imagens.  
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