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Abstract. Artificial Intelligence was created to mimic human behavior through
a computer. This process requires training the machine with a dataset. This as-
signment is based on the development of an algorithm capable of predicting the
composition of different types of pasta, represented by thermal images. Thermal
images are obtained by using a special camera and provides the temperature of
the object.

Resumo. A Inteligência Artificial foi criada com o intuito de reproduzir o com-
portamento humano através de um computador. Esse processo requer que a
máquina seja treinada a partir de um conjunto de dados. Esse trabalho se fun-
damenta no desenvolvimento de um algoritmo capaz de predizer a composição
do macarrão através de sua perda de calor. As imagens utilizadas foram obtidas
por meio de uma câmera especializada e representam a temperatura do objeto.

1. Introdução
A área de Inteligência Artificial foi desenvolvida diante da necessidade de resolver proble-
mas com comportamentos semelhantes aos de seres humanos. A classificação de objetos
através de imagens é feita por meio de algoritmos pertencentes a essa área[7], que estuda
algoritmos e técnicas que mimetizam caracterı́sticas do comportamento humano através
de máquinas, em especial a racionalidade.[10].

O propósito desse projeto é utilizar os algoritmos para extrair informações e deter-
minar a composição do macarrão através da sua perda de calor, representados por imagens
térmicas. Para obter uma imagem térmica, é necessário utilizar uma câmera especializada
em capturar a temperatura do objeto através da radiação do espectro infravermelho[5].

Partindo desse princı́pio, precisamos fornecer um conjunto de dados para o com-
putador analisar. Dessa forma, a máquina irá adquirir capacidade de realizar predições.
As imagens que utilizaremos para fazer a análise representará o conjunto de dados, sendo
estas obtidas através de uma sequência de fotos durante intervalos de tempo diferentes.

Para obter um resultado satisfatório, é necessário segmentar as imagens para ob-
ter apenas a região de interesse. No caso desse trabalho, precisamos retirar o fundo,
o qual não pertence ao objeto de estudo. Com a imagem segmentada, partimos para a
extração de suas caracterı́sticas para treinar o computador e desenvolver um modelo pre-
ditivo genérico a partir dos dados analisados.

Na Seção 2 serão relatadas as ideias necessárias para o desenvolvimento do pro-
jeto, baseados na literatura. Na Seção 3 iremos expor o objetivo do trabalho. Na Seção 4
será apresentado o processo para atingir este objetivo. Na Seção 5 serão mostradas as
atividades e suas respectivas datas esperadas de conclusão. Por fim, na Seção 6 termina-
remos com a contribuição esperada.



2. Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte

Serão apresentados os principais conceitos que irão servir de alicerce para a construção
deste trabalho, sendo estes: Processamento de Imagens, Visão Computacional e Aprendi-
zado de Máquina.

2.1. Processamento de Imagens

A área de Processamentos de Imagens é muito abrangente e de difı́cil definição, dado
o número de aplicação e intersecções com outras áreas do conhecimento, como a Visão
Computacional[6], que será visto na próxima seção. Contudo, alguns tópicos são de
extrema importância para a alcançar o objetivo deste trabalho. Dentre eles são:

2.1.1. Filtros no Domı́nio Espacial

Para obter resultados mais precisos, comumente são aplicados filtros na imagens digitais
para se adequarem ao objeto de estudo. Uma imagem pode possuir caracterı́sticas in-
desejadas como pixels que sujam a imagem, e filtros são usados no processamento para
suavizar e remover estas possı́veis imperfeições.

Algebricamente, o filtro é calculado pela função

g(x, y) = T [f(x, y)]

No qual g(x) se refere ao resultado da aplicação de um operador à vizinhança do ponto
(x,y). [6]

Na Figura 1 foi aplicado um filtro de média, no qual uma matriz T5x5 percorreu a
imagem aplicando a média de pixel em cada região.

Figura 1. Filtro no Domı́nio Espacial

2.1.2. Estruturas Morfológicas

As estruturas morfológicas são aplicações que trabalham no campo da forma das imagens,
alterando-as. As principais operações nessa área são a erosão e a dilação.



Erosão

O objetivo da Erosão é diminuir objetos nas imagens. Considerando uma imagem binária
E, a Erosão pode ser descrita por

A	B = {z ∈ Z|Bz ⊆ A}

SendoA um conjunto da imagem, eB, chamado de elemento de estruturação, uma matriz
n ∗ n, n pertencendo aos naturais. B varrerá a imagem E e, se a translação de B em z, ou
seja, se o elemento de estruturação B no ponto z, estiver contido no conjunto A, ocorre
a erosão da imagem[14]. A partir desse entendimento, é possı́vel que pontos que não
estão completamente contidos em Bz serão ignorados, diminuindo, portanto, o tamanho
da imagem.

Dilatação

[12] Define Dilatação como:

δB(X) = {z|Bz ∩X 6= Ø}

Isto é, dado uma imagem X , a dilatação ocorre se na translação de B em z existir
intersecção com a imagem X. Em outras palavras, a dilatação aumentará o tamanho das
formas da imagem, enquanto a Erosão irá diminuir. A Figura 2 apresenta esse conceito.

Figura 2. Processo de Dilatação

2.1.3. Segmentação de Imagens

Outra área de muita valia para o processamento de imagens é a Segmentação, definida
como o processo de particionar uma imagem em regiões de valor[13]. Aqui será apresen-
tado apenas a segmentação de imagens através da técnica de Thresholding.

Thresholding

É uma das técnicas mais simples para obter regiões de interesse da imagem. [15] classifica
as técnicas em três classes.

• Local: usa-se propriedades locais dos pixels e de sua vizinhança



• Global: usa-se propriedades globais, como histogramas.
• Dividir, Fundir e Crescer: usa a noção de homogeneidade e proximidade

geométrica.
Para o desenvolvimento deste trabalho, a utilização da técnica Global se mostra suficiente.
Como precisa-se apenas extrair a imagem do macarrão, sem a imagem de fundo, utiliza-
mos técnicas baseada nas propriedades de intensidade de cores. Devido a grande diferença
de cores entre o fundo da imagem e o macarrão, conseguimos fazer a segmentação.

Figura 3. Aplicação do Threshold

2.2. Visão Computacional
A Visão Computacional tem como objetivo prover computadores com percepções pare-
cidas com a de humanos, para que possam entender o ambiente, os dados, tomar ações
apropriadas e aprender com a experiência para que melhorarem a performance no futuro.
[11]

2.3. Aprendizado de Máquina
De acordo com [10], um agente está aprendendo se, após observações do mundo real,
ele melhora sua performance nas atividades futuras. Portanto, a área de Aprendizado de
Máquina está intimamente ligada a um conjunto de dados do mundo real, e a partir disso
fazer inferências para classificá-los corretamente. Iremos aqui nessa seção diferenciar os
dois métodos de aprendizado e apresentar alguns algoritmos.

2.3.1. Aprendizado Supervisionado

Existem dois principais métodos de aprendizado, sendo estes o Supervisionado e Não
Supervisionado.

O método Supervisionado se baseia em técnicas de treinamento com dados pré-
classificados [4], isto é, a partir de caracterı́sticas conhecidas, adequamos a máquina para
classificar estes dados, assim como produzir um modelo generalizado de predição para
uma futura entrada de dado diferente.

2.3.2. Aprendizado Não Supervisionado

Não possui intervenção humanas, como dados pré-classificados. A máquina é responsável
por analisar, no nosso caso uma imagem, e separar os pixels em classes, baseada em



agrupamentos naturais presentes na imagem[7].

2.3.3. Classificação

Para a classificação de imagens, podemos dizer que os principais passos são seleção das
amostras de treinamento, pre-processamento da imagem, extração das caracterı́sticas,
seleção de métodos, aplicação e teste de acurácia[8]. O Processamento de Imagens
é responsável pelo pré-processamento e extração das caracterı́sticas. Os métodos de
classificação são muito variados e úteis para cada aplicação. Focaremos aqui em duas
técnicas de classificação supervisionada, que são: Árvore de Decisão, Random Forest.

2.3.4. Árvore de Decisão

É representada por uma árvore que recebe vários atributos de entrada nos seus nós, e
retorna um valor verdadeiro ou falso nas folhas, ou seja, nas saı́das[4]. Um famoso algo-
ritmo de árvore de decisão é o ID3[9], que percorre a árvore a partir da raiz, obtendo os
nós através das caracterı́sticas que produzem o maior ganho de informação, isto é, aquelas
que estão mais frequentes no dado[3].

2.3.5. Random Forest

Este algoritmo também se baseia na ideia de Árvore de Decisão. Foi proposto por [2],
e sua ideia principal é fracionar os dados e desenvolver uma árvore de decisão aleatória
para cada fração e depois juntá-las[1].

3. Objetivos
Desenvolver um sistema utilizando Aprendizado de Máquina para analisar e classificar a
composição do macarrão através da sua perda de calor.

4. Procedimentos metodológicos/Métodos e técnicas
O primeiro passo da pesquisa é consultar o estado da arte sobre as técnicas de Apren-
dizado de Máquina que podem ser aplicadas. Posteriormente, será feita a segmentação
das imagens para a obtenção das caracterı́sticas. Com isso, as técnicas pesquisadas no
primeiro passo serão usadas nos dados para a classificação. Em seguida, devemos usar
outro conjunto de dados para a validação da classificação. Por fim, com as análises das
técnicas que resultaram em predição satisfatória, será feito o relatório da pesquisa.

5. Cronograma de Execução
As atividades serão separadas em tarefas curtas com duração de no máximo duas semanas,
com o objetivo de manter o estudo mais orgânico.

1. Levantamento bibliográfico e escolha das técnicas a serem usados;
2. Segmentação das imagens;
3. Extrair as caracterı́sticas do conjunto de dados



4. Aplicação de algoritmos simples de Aprendizado de Máquina
5. Análise dos resultados
6. Escrita Parcial do TCC
7. Aplicação dos algoritmos pesquisados
8. Aplicação dados de validação
9. Escrita final do TCC

Tabela 1. Cronograma de Execução
ago set out nov dez jan fev

Atividade 1 X
Atividade 2 X
Atividade 3 X
Atividade 4 X
Atividade 5 X X
Atividade 6 X
Atividade 7 X X
Atividade 8 X
Atividade 9 X X X

6. Contribuições e/ou Resultados esperados
Espera-se que esse trabalho apresente avanços no estudo das técnicas de classificação de
imagens térmicas.

7. Espaço para assinaturas

Londrina, 10 de agosto de 2020

—————————————— ——————————————

Aluno Orientador
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