
Relatório de Experimentos:

Processamento de Imagens em Alimentos

Saulo Martiello Mastelini

12 de Julho de 2016

Para realização das operações requeridas, a ferramenta ImageJ foi utilizada. Após cada passo
principal de processamento as imagens resultantes foram salvas em disco, no formato .png.

Questão 1. Usando a imagem img1.png, segmente as regiões de gordura e músculo. Crie um
arquivo de imagem para a regiões com a gordura e outro para a região com o músculo.
A imagem original é apresentada a seguir.

Passos de processamento realizados:

1. Separação dos canais R, G e B: Image→Color→Split Channels

R G B

2. Permutação dos canais R e B, visando levar os valores vermelhos da Matiz, que ocorrem nas
extremidades, para o meio do histograma. Comandos: Image→Color→Merge channels (trocando,
na lista, a ordem dos canais R e G: Imagem BGR)
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Histogramas do Canal de Matiz (H - Hue, do espaço HSB) antes e depois da permutação de
valores:

Histograma H - original Histograma H - R e B permutados

3. Separação do canal H: Image→Type→HSB Stack. Após a criação da pilha de imagens: Image→
Stacks→Stack to Images. Por fim, utilizando apenas a imagem do canal H, limiarização via técnica
de Otsu: Image→Adjust→Auto threshold→[Method:] Otsu

Canal H Limiarização via Otsu

4. Inversão de tons na imagem binária: Edit→Invert. Remoção de áreas pequenas com o valor de
corte 10000: Analyze→Analyze Particles...→[Size (pixelˆ2):]10000-Infinity→[Show:]Masks
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5. Conversão da imagem em máscara binária: Process→Binary→Convert to Mask.

A imagem original é reaberta e, seus componentes de cor são separados através do procedimento
descrito anteriormente. Em cada canal (R,G,B) a máscara binária é aplicada. Para tal, utiliza-se
de uma operação lógica denominada AND, ou conjunção, representada a seguir:

A B A AND B

1 1 1
1 0 0
0 1 0
0 0 0

Essa operação lógica determina que apenas quando os valores verdade de ambos operandos forem
verdadeiros (1), o resultado será verdadeiro (quando A e B são 1).

Nas imagens, todos os pixels nos canais de cores com intensidades maiores do que 0 são tratados
como um valor lógico verdadeiro. Através da operação lógica AND, somente as regiões da imagem
onde a máscara binária possui valores verdade 1 (verdadeiro, representado por pixels pretos), serão
mantidas na imagem original.

6. Aplicação da máscara binária em cada canal da imagem original: Process→Image Calculator...→
[Image1:]{Canais R,G,B}→[Operation:]AND→[Image2:]Máscara Binária

Combinação dos canais após aplicação da máscara: Image→Color→Merge Channels...→{Canais
R, G, B}

Uma primeira abordagem foi utilizar o canal G para segmentação da gordura, uma vez que esse
componente oferecia (dentre os outros componentes RGB) o maior nível de contraste. Assim, o
canal G foi separado da imagem sem fundo.
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7. Aumento de contraste no canal G: Process→Enhance Contrast...→[Saturated pixels:] 0.3%

8. Aplicação de limiarização via Otsu, ignorando o fundo preto: Image→Adjust→Auto Threshold...
→[Method:] Otsu→[Ignore black]

9. Aplicação da máscara binária obtida em todos os canais da imagem original, através do método
já descrito anteriormente (Passos 5 e 6).

Inverter a máscara de gordura fará com que o fundo seja contabilizado como Região de Interesse
juntamente com o músculo, o que não é desejável. Para a obtenção da máscara que corresponde
somente ao músculo, outra operação lógica foi aplicada. O fato motivador é que neste ponto, duas
máscaras binárias foram definidas: uma que corresponde à amostra de carne (músculo e gordura)
e outra correspondente à gordura.
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O que ambas tem em comum é o fato de que a gordura é uma Região de Interesse. Se a partir
da combinação das duas, a “intersecção” for removida, o que restará será a porção de músculo. A
operação lógica para a qual, se os valores de ambos operandos forem verdadeiro o resultado será
falso é o XOR, denominado disjunção exclusiva. As possibilidades de resultados utilizando dois
operandos são apresentadas a seguir:

A B A XOR B

1 1 0
1 0 1
0 1 1
0 0 0

Dessa forma, somente serão mantidas as regiões de interesse que não aparecem em ambas as
máscaras.

10. XOR entre a máscara de gordura e a máscara da amostra de carne (sempre se certificando que
ambos operandos foram convertidos para máscaras, como descrito no passo 5): Process→Image
Calculator...→[Image1:]Máscara de gordura→[Operation:]XOR→[Image2:]Máscara da amostra
de carne

11. Aplicação da máscara do músculo na imagem original (descrito nos passos 5 e 6)

Através da observação dos resultados, é possível perceber que partes da carne foram contabilizadas
como gordura. Visando alcançar um resultado mais preciso, e a partir da observação dos canais
B e S da imagem original, foi possível perceber que no canal de Brilho a gordura e o músculo
apresentam valores altos de intensidade. Em detrimento, para o canal de Saturação, o músculo
apresenta alta intensidade, enquanto que a gordura por possuir coloração branca, apresenta baixa
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saturação. Por essa razão, subtrair do componente B o canal S, aumentará o contraste entre carne
e gordura.

12. Conversão da imagem com aplicação da máscara amostra de carne para HSB: Image→Type→HSB
Stack. Em seguida, separação dos canais: Image→Stacks→Stack to Images

13. Subtração entre B e S: Process→Image Calculator...→[Image1:]Canal de Brilho
→[Operation:]Subtract→[Image2:]Canal de Saturação

14. Limiarização via Otsu (Passo 8) e inversão de intensidade (Edit→Invert)

15. Aplicação da máscara binária de gordura (Passos 5 e 6)

16. Aplicação de XOR entre a máscara da amostra de carne e a máscara de gordura (como descrito no
passo 9)
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17. Aplicação da máscara binária sobre os canais R, G e B da imagem original (Passos 5 e 6)

Questão 2. Usando a imagem img2.JPG, segmente o fundo da imagem, isolando somente a amostra
de carne (gordura e músculo) em um novo arquivo. Esta imagem apresenta baixo contraste.
A imagem original é apresentada a seguir.

Passos de processamento realizados:

1. Aumento de contraste: Process→Enhance Contrast...→[Saturated Pixels:]0.3%
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2. Troca dos canais R e B (como já descrito no Ex.1)

3. Limiarização via Otsu no canal H (Como já descrito no Ex.1, passo 3)

4. Limiarização no canal S (de maneira análoga ao passo anterior)
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5. Inversão de intensidade na máscara binária de H (já descrito) e preenchimento de “buracos”:
Process→Binary→Fill holes

6. Remoção de regiões pequenas na máscara de Saturação, com o corte de 200000: Analyze→Analyze
Particles...→[Size (pixelˆ2):]200000-Infinity→[Show:]Masks

7. Preenchimento de buracos na máscara de Saturação: Process→Binary→Fill holes

8. XOR entre as máscaras dos canais H e S (já descrito no Ex.1)
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9. Remoção de regiões pequenas na máscara de Saturação, com o corte de 200000 (Ex.2, passo 6)

10. Aplicação da máscara binária nos canais R, G e B da imagem original
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Questão 3. Usando a imagem img3.JPG, segmente o fundo da imagem, isolando somente a amostra
de carne (gordura e músculo) em um novo arquivo. Esta imagem apresenta problemas de ruído.
A imagem original é apresentada a seguir.

Passos de processamento realizados:

1. Aplicação de filtro de mediana com tamanho de janela 5x5, para remoção de ruídos: Pro-
cess→Filters→Median...→[Radius:]5.0 pixels

2. Troca dos canais R e G, como já descrito nos exercícios anteriores

3. Extração do canal H e limiarização via Otsu
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Canal H Limiarização via Otsu

4. Inversão de intensidade da máscara binária e remoção de regiões pequenas, com limiar de corte
de 200000 (como já descrito anteriormente)

5. Aplicação da máscara binária (Ex.1, passos 5 e 6)
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Questão 4. Usando a imagem img4.JPG, segmente o fundo da imagem, isolando somente a amostra
de carne (gordura e músculo) em um novo arquivo. Esta imagem apresenta problemas de foco.
A seguir é apresentada a imagem original utilizada para análise:

Em seguida, os passos de processamento realizados:

1. Aumento dos contornos, melhorando a separabilidade e percepção dos objetos, aplicando duas
vezes o mecanismo Sharpen: Process→Sharpen (duas vezes)

2. Permutação dos canais R e B, como já descrito nos exercícios anteriores

3. Conversão para HSB e limiarização, via Otsu, nos canais H e S (já descrito anteriormente).

*A separação das imagens, organizadas em forma de pilha (stack), facilita a manipulação e reali-
zação das operações: Image→Stacks→Stack to Images
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Canal H Limiarização via Otsu

Canal S Limiarização via Otsu

4. Preenchimento de buracos na máscara do canal S

5. Remoção de regiões pequenas na máscara do canal S, com limiar de corte de 200000

6. Inversão de intensidade nas máscaras dos canais H e S
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Inversão de intensidade - H Inversão de intensidade - S

Na máscara do canal H, as réguas são tratadas como regiões de interesse. Em contrapartida, na
máscara do canal S, somente as réguas não são regiões de interesse. As duas máscaras podem ser
então combinadas, a partir da operação lógica AND, removendo as réguas da máscara resultante.

Resquícios de áreas indesejadas podem ser removidas com uma técnica de remoção de regiões
pequenas.

7. Combinação das máscaras dos canais H e S, através de uma operação lógica AND: Process→Image
Calculator...→[Image1:]Máscara do canal H→[Operation:]AND→[Image2:]Máscara do canal de
Saturação.

Remoção de regiões pequenas com limiar de corte de 10000: Analyze→Analyze Particles...→
[Size (pixelˆ2):]10000-Infinity→[Show:]Masks

*Quando realizando operações lógicas entre máscaras binárias, sempre é válido se certificar que
as imagens monocromáticas estão devidamente convertidas para esse tipo de representação: Pro-
cess→Binary→Convert to Mask

8. Aplicação da máscara binária obtida na imagem original
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Observações importantes:

• Os limiares utilizados, por exemplo, para remoção de regiões pequenas ou o tamanho de janela
para o filtro de Mediana, foram determinados de forma empírica. Os níveis utilizados foram
adequados para as imagens em questão, que não tiveram suas dimensões alteradas. Em caso
de mudança de escala, esses valores deverão ser reajustados.

• É extremamente recomendável que os valores de limiar, como os destacados no item anterior,
sejam determinados com base em alguma propriedade da imagem, como a sua dimensão. Para
os exemplos dados, esses valores poderiam ser determinados a partir de uma porcentagem das
dimensões totais da imagem (altura x largura). Dessa forma, em caso de mudança de tamanho
na imagem, para acelerar as operações de processamento, por exemplo, os limiares utilizados
seriam alterados proporcionalmente.

• Os colchetes (“[]”) que aparecem em alguns dos comandos utilizados denotam o nome do parâ-
metro que está sendo acessado.

Por exemplo:

Analyze→Analyze Particles...→[Size (pixelˆ2):]10000-Infinity→[Show:]Masks

Neste caso, o parâmetro “Size (pixelˆ2)” foi configurado com o valor “10000-Infinity”. Isso
implica que somente as regiões com tamanho maior ou igual a 10000 serão mantidas na imagem
resultante. Similarmente, no parâmetro “Show” a opção “Masks” foi selecionada.
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