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Abstract. The purpose of this paper is to develop a fast and efficient method
for image segmentation, allowing the marbling (intramuscular fat from meat)
analysis in the mobile context. The project will be developed by combining
techniques of digital image processing and dynamic data clustering.

Resumo. A proposta deste trabalho é desenvolver um método de segmentação
de imagens eficiente e de baixo custo computacional, possibilitando a
segmentação e a análise do nı́vel de marmoreio (gordura intramuscular da
carne) em plataforma móvel. O projeto será desenvolvido combinando técnicas
do processamento digital de imagens e agrupamento dinâmico de dados.

1. Introdução
A qualidade da carne pode ser prevista por alguns fatores, dentre eles a cor, textura e o
nı́vel de marmoreio [1]. Estas análises são utilizadas em vários paı́ses [2] e muitas vezes
são feitas visualmente por especialistas humanos, essa abordagem subjetiva pode causar
uma falta de precisão, confiabilidade e padronização na avaliação.
O desenvolvimento de um método computacional voltado para dispositivos móveis que
realize essa análise é importante para laboratórios, pesquisadores e até mesmo consu-
midores de carne, proporcionando-lhes avaliações mais concretas sobre a qualidade da
carne. O trabalho também pretende atingir contribuições significantes para o campo do
processamento digital de imagens, trazendo melhorias de precisão e custo computacional
quando comparados com trabalhos relacionados.
Este projeto está dividido em seis seções e organizado da seguinte maneira: Na Seção 2
são apresentados os objetivos que serão perseguidos durante o desenvolvimento do traba-
lho. Na Seção 3 é apresentada a fundamentação teórico-metodológica e o estado da arte.
Na Seção 4 é descrito como serão usados os conceitos, métodos e técnicas apresentados
na Seção 3, para atingir os objetivos do trabalho. Na Seção 5 é identificado o perı́odo
estimado para cada atividade e na Seção 6 são apresentadas as contribuições esperadas do
resultado do trabalho.

2. Objetivos
Com esse trabalho se busca desenvolver um método de segmentação de imagens
eficiente, automático e de baixo custo computacional, aplicado na extração da gordura
intramuscular em imagens de carne bovina e suı́na.
O método precisa ser eficiente, segmentando com precisão a área de interesse na
imagem (gordura). Também é necessário que seja automático, tornando desnecessária a



intervenção humana no processo. O custo computacional precisa ser baixo, tornando
viável a aplicação do método em uma plataforma móvel.

3. Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte

A cor, o marmoreio e a textura são usados em vários paı́ses para analisar a qualidade da
carne [2]. Existem métodos computacionais que realizam essa análise, porém necessitam
de intervenção humana em algumas partes do processo de segmentação do marmoreio e
do músculo, como os trabalhos [2] e [3].
A necessidade de intervenção humana no processo de segmentação, além de não garantir
um padrão, diminui sua praticidade em uma plataforma móvel, portanto é necessário um
método completamente automático que realize essa análise. O trabalho [4] propõe um al-
goritmo automático adaptado à segmentação do músculo e da gordura presentes na carne,
obtendo um resultado significativo se comparado à métodos que utilizam intervenção hu-
mana, porém ainda enfrenta alguns problemas de precisão causados principalmente pelo
reflexo da luz na carne.

3.1. Processamento digital de imagens

O campo do processamento digital de imagens se refere ao processamento de imagens
por um computador digital. Uma imagem digital é composta de um número finito de
elementos, cada um com localização e valor especı́ficos. Esses elementos são chamados
de pixels [5]. Diversas técnicas de processamento de imagens serão combinadas na
criação do método de segmentação de imagens proposto neste trabalho. Conceitos e
técnicas importantes para o decorrer do trabalho são definidas abaixo:

Segmentação de imagens: A segmentação de uma imagem consiste na identificação e
isolamento de uma região de interesse [4], sendo sua automatização uma das tarefas mais
difı́ceis no campo do processamento digital de imagens [6].

Crescimento de região: Crescimento de regiões é um processo interativo de agru-
pamento de pixels ou regiões com predicados comuns. Regiões homogêneas em relação
ao predicado e adjacentes no espaço são agrupadas. O processo de segmentação se inicia
a partir de uma semente (pixel ou conjunto de pixels escolhido da região de interesse) e
se estende analisando o predicado dos pixels vizinhos. A agregação das regiões é feita
quando o critério de similaridade ou de decisão do predicado for verdadeiro [7].

Espaços de cor: Um espaço de cor (ou modelo de cor) é uma especificação de
um sistema de coordenadas e um subestação dentro desse sistema no qual cada cor é
representada por um único ponto. Seu objetivo é facilitar a especificação das cores em
alguma forma padronizada, amplamente aceita. Em termos do processamento digital
de imagens, os modelos mais utilizados são o RGB (vermelho, verde e azul), CMY
(ciano, magenta e amarelo) e o HSI (matiz, saturação e intensidade). Existem também o
HSV (matiz saturação e brilho), e o HSL (matiz, saturação e luminosidade). A principal
vantagem do HSI é separar as informações de cor e de escala de cinza da imagem, sendo
mais adequado para muitas das técnicas do processamento de imagens em nı́veis de cinza
[5]. Na Figura 1 é apresentada uma imagem em quadro diferentes modelos de cor, sendo



eles RGB (a), HSV (b), HSL (c) e HSI (d) respectivamente.

Figura 1. Uma foto em diferentes espaços de cor

Thresholding: O thresholding, também conhecido como limiarização é uma técnica
utilizada para segmentar imagens em tons de cinza. Consiste em encontrar um valor
(limiar) que agrupe os pixels da imagem em dois grupos, os que possuem nı́vel de cinza
abaixo do limiar e os que possuem nı́vel de cinza acima do limiar [7]. Na Figura 2
é exemplificada a remoção do fundo (b) de uma imagem no espaço de cor HLS (a)
utilizando a técnica de thresholding, baseado na utilização do histograma.

Figura 2. Remoção do fundo por threshold baseado em histograma

Histograma: O histograma de uma imagem consiste em um gráfico cartesiano no qual
o eixo horizontal reflete os valores das tonalidades de cinza que a imagem pode assumir,



enquanto o eixo vertical apresenta a freqüência na qual essas tonalidades ocorrem. A
limiarização muitas vezes baseia-se na utilização do histograma [7].

3.2. Clusterização

O agrupamento dinâmico de dados (clusterização) consiste na criação de grupos de amos-
tras com base nas suas caracterı́sticas, utilizando alguma função de medida de distância
para agrupar dados semelhantes. Além do campo do processamento digital de imagens,
os algoritmos de clusterização são usados nas áreas de inteligência artificial, reconheci-
mento de padrões, mineração de dados, biologia, psicologia e marketing. O k-means é
um dos algoritmos mais simples que resolvem o problema de agrupamento dinâmico de
dados [8]. Na Figura 3 está exemplificada a clusterização de uma imagem em três centros,
sendo (a) a imagem original e (b) a imagem clusterizada.

Figura 3. Clusterização pelo algoritmo k-means

4. Procedimentos metodológicos/Métodos e técnicas
A primeira etapa na busca pelos objetivos do trabalho consiste no estudo de técnicas
computacionais para a segmentação de imagens, bem como o levantamento do estado da
arte de soluções já existentes.
A segunda etapa é o desenvolvimento do método a partir da combinação de diversas
técnicas do processamento digital de imagens, aliadas ao algoritmo de clusterização
k-means. Os primeiros procedimentos do método serão descritos a seguir.

1. Com a utilização de troca de canais, mudança no espaço de cor, análise do
histograma e aplicação de um threshold, será retirado o fundo da imagem,
permanecendo apenas a região a ser analisada (carne, gordura e músculo).

2. Após o isolamento da região de análise será aplicado o algoritmo k-means para
três centros, buscando agrupar os pixels vermelhos (carne), brancos (gordura e
músculo) e pretos (fundo).

3. Da imagem resultante, serão retirados os objetos estranhos da imagens utilizando
o algoritmo de crescimento de região e então calculada a média de brilho da



imagem (utilizando o espaço de cor HSV).

A terceira e última etapa será a produção de um relatório completo sobre o trabalho de-
senvolvido durante o ano.

5. Cronograma de Execução
As atividades especı́ficas para a realização do trabalho são:

1. Levantamento do estado da arte;
2. Estudo das técnicas computacionais necessárias;
3. Implementação de métodos similares para comparação;
4. Desenvolvimento do método proposto;
5. Testes;
6. Escrita do relatório;

Tabela 1. Cronograma de Execução
fev mar abr mai jun jul ago set out nov

Atividade 1 X X X
Atividade 2 X X X X
Atividade 3 X X X
Atividade 4 X X X X
Atividade 5 X X
Atividade 6 X X X

6. Contribuições e/ou Resultados esperados
Com esse trabalho é esperado que a análise do nı́vel de marmoreio da carne se torne mais
rápida, prática e eficiente ao utilizar o método de segmentação de imagens proposto e
que o mesmo traga contribuições significativas para o campo do processamento digital de
imagens.

7. Espaço para assinaturas

Londrina, 31 de março de 2014.

—————————————— ——————————————

Aluno Orientador
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