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Abstract. The purpose of this paper is to, given a image with multiple cha-
racteristics susceptible of being used as reference to segmentation, analyse e
evaluate, through the help of a decision tree, witch method is the most adequate
to the extraction of image data, the machine learning segmentation or the Wa-
tershed algorithm. For this paper it will be used as a case of study, the bovine
age classification through computer vision of the vertebrae.

Resumo. A proposta deste trabalho é, dada uma imagem com múltiplas ca-
racterı́sticas passı́veis de serem utilizadas como referência para segmentação,
analisar e avaliar, através de uma árvore de decisão, qual é o método mais ade-
quado para a extração de dados da imagem, a segmentação por aprendizagem
de máquina ou o algoritmo Watershed. Para este trabalho será utilizado como
caso de estudo a classificação da idade de bovinos através da análise por visão
computacional do processo espinhoso do animal.

1. Introdução
Com a crescente demanda por bens de consumo, a necessidade por desenvolvi-

mento e implantação de melhores métodos de controle de qualidade aumenta[9], métodos
como a classificação da idade de bovinos através da análise por visão computacional do
processo espinhoso. Esse método afirma ser capaz de constatar a idade de bovinos avali-
ando as proporções de tamanho de osso e cartilagem do animal através de uma imagem
do processo espinhoso do mesmo.

Na área de processamento de imagens, procedimentos são realizados para a
análise de uma imagem, procedimentos como a segmentação que, decompõe a imagem
em regiões, ou objetos, com propriedades e caracterı́sticas relevantes em comum, tais
como cor, intensidade e textura[7]. Quando uma imagem possui mais de um descri-
tor, deve-se avaliar através de uma árvore de decisão, qual é o método ou métodos de
segmentação mais adequados e qual descritor ou descritores devem ser utilizados.

As imagens do processo espinhoso bovino utilizadas para a classificação de idade
possuem mais de um descritor e o resultado da classificação é dependente do tamanho de
objetos na imagem, o que a torna o caso de uso ideal para este trabalho.

O projeto está dividido em cinco seções e organizado da seguinte maneira: a
Seção 2 apresenta os objetivos buscados com a realização do trabalh o. Na Seção 3
é apresentado o estado atual da arte, bem como as técnicas e conceitos relacionados e
de compreensão necessária para a realização do trabalho. Na Seção 4 é descrita a ma-
neira como as técnicas, conceitos e métodos apresentados na Seção 3 serão empregados



para alcançar os objetivos do trabalho. E, finalmente, na Seção 6 são apresentadas as
contribuições esperadas a partir da realização do trabalho.

2. Objetivos

O trabalho busca desenvolver um método eficiente de segmentação de objetos
em imagens de múltiplos descritores, baseado em árvore de decisão, segmentação por
aprendizagem de máquina e o algoritmo de segmentação watershed.

Se espera obter um método automatizado, capaz de analisar uma imagem, ex-
trar informações referentes às caracterı́sticas que compõem os objetos da mesma, sem
intervenção humana.

Se espera também, que seja eficiente, capaz de, com o auxı́lio de uma árvore de
decisão, aplicar o método de segmentação mais adequado para cada descritor, levando em
consideração as caracterı́sticas dos objetos e fatores como custo computacional e tempo
de execução sem perder a precisão de segmentação da área de interesse desejada.

3. Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte

Para o desenvolvimento deste trabalho será necessário o uso de técnicas com
aplicações nas áreas de processamento de imagens, aprendizagem de máquina e análise
baseada em árvore de decisão.

As subseções a seguir apresentam alguns conceitos e técnicas, cuja compreensão
é necessária para o desenvolvimento deste trabalho.

3.1. Árvore de Decisão

As árvores de decisão, são uma abordagem comportamental que usa diagramas
para mapear alternativas e resultados de decisões, assim como a probabilidade de ocor-
rerem, o que a torna um dos modelos mais práticos de inferência indutiva. Estas árvores
são treinadas de acordo com um conjunto de treino e posteriormente outros exemplos são
classificados de acordo com essa mesma árvore[5].

As árvores de decisão possuem primazia quanto à resolução de problemas de
classificação e regressão. A interpretação de resultados em uma árvore de decisão é feita
com relativa facilidade, podendo-se extrair relações entre entrada e saı́da rapidamente[8].

Figura 1. Exemplo de Árvore de decisão.



3.2. Processamento digital de imagens

Uma imagem é composta de um número finito de elementos, cada um com
localização e valor especı́ficos. Esses elementos sao chamados de pixels [c. O proces-
samento digital de imagens se refere a extração de informações baseadas nos valores
desses pixels.

3.2.1. Segmentação de imagens

A segmentação de uma imagem consiste na identificação e isolamento de uma
regiao de interesse [7] baseado em caracterı́stas em comum, tais como cor, textura e in-
tensidade. A segmentação de imagens automatizada é uma das tarefas mais difı́ceis de
serem realizadas [3].

3.3. Método de Segmentação Watershed

O método de segmentação “Watershed” calcula o gradiente para todos os pixels
da imagem. Os segmentos são formados por regiões que partindo de um mı́nimo local,
formam um objeto de interesse. O agrupamento dos pixels é feito por mecanismos de
busca de valores próximos a partir de cada mı́nimo local[10], ideal para a segmentação de
múltiplos objetos de formas diferentes.

Esse método possibilita a segmentação de objetos de interesse (Em uma imagem
composta somente por tons de cinza)[1], necessitando apenas da marcação de três tipos
de regiões com diferentes tons de cor: a região de plano de fundo, composta por todos
os pontos em que se tem certeza que pertencem ao plano de fundo da imagem; as áreas
de incerteza, onde não se sabe se os pontos pertencentes a essa região são plano de fundo
ou objeto de interesse; e finalmente objetos de interesse, em que se tem certeza que todos
os pontos que pertencem a essas áreas compõem objetos de interesse. O método então
encontra os contornos dos objetos de interesse através da análise de afinidade em relação
às cores marcadas entre regiões de incerteza e as de objetos de interesse, em um processo
que se assemelha ao derramamento de água em um mapa topográfico[4]. Resultando na
segmentação dos objetos.

Figura 2. Imagem Original.



Figura 3. Imagem processada pelo Watershed.

3.4. Segmentação baseada em aprendizagem de máquina

Aprendizagem de máquina é uma área de conhecimento da Inteligência Artificial
que tem como meta a construção de modelos computacionais que possam aprender e agir
conforme expêriencia, supervisionada ou não [2].

O método de Segmentação baseada em aprendizagem de máquina consiste em
a partir de aprendizagem supervisionada, introduzir conceitos a partir de exemplos pré-
classificados(conjunto de treino) ao algoritmo, a fim de que ele possa classificar regiões
de uma imagem, com base em conhecimento extraı́do do processamento do conjunto de
treino, resultando na segmentação da imagem inteira[6].

Figura 4. Conjunto de Treinamento.

Figura 5. Imagem segmentada por aprendizagem de máquina.



4. Procedimentos metodologicos/Métodos e técnicas
A primeira etapa na busca pelos objetivos do trabalho consiste no estudo de

técnicas computacionais para a segmentação de imagens, além da utilização da árvore
de decisões para o propósito deste trabalho, bem como o levantamento do estado da arte
de soluções existentes.

A segunda etapa consiste no desenvolvimento do método de análise proposto por
este trabalho a partir da combinação de diversas técnicas do processamento digital de
imagens, aliadas à aprendizagem de máquina.

E finalmente, a terceira etapa consiste na elaboração e criação de um relatório
completo apresentando os resultados da comparação entre os algorı́tmos de segmentação
para imagens com múltiplas caracterı́sticas.

5. Cronograma de Execução
Atividades:

1. Levantamento bibliográfico;
2. Estudo das técnicas necessárias para criação do método;
3. Implementação do método proposto;
4. Testes;
5. Escrita do relatório final.

Tabela 1. Cronograma de Execução

mai jun jul ago set out nov dez jan
Atividade 1 x x x x x
Atividade 2 x x x x x
Atividade 3 x x x x x
Atividade 4 x x
Atividade 5 x x x x x

6. Contribuições e/ou Resultados esperados
Com este trabalho se busca obter uma maneira eficiente de se segmentar uma

imagem que possua múltiplos descritores, através de uma árvore de decisão, que deverá
indicar os algoritmos de segmentação e descritores mais adequados para a classificação
da idade de bovinos através da análise por visão computacional do processo espinhoso do
animal

7. Espaço para assinaturas
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