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RESUMO 

Uma alternativa econômica importante para a região semi-árida do Brasil é a 

criação de ovinos e caprinos. Além de leite e carne de caprinos/ovinos, as peles são muito 

apreciadas na fabricação de artefatos finos (por exemplo, sapatos, bolsas, carteiras e casacos). 

No entanto, devido ao modo extensivo de criação/reprodução e informalidade do abate, as 

peles de ovinos/caprinos são entregues ao curtume com diferentes tipos e níveis de defeitos. 

Na indústria, trabalhadores especializados têm a tarefa de classificar/discriminar as peles de 

acordo com a qualidade das mesmas. Este trabalho é artesanal, demorado e extremamente 

dependente da experiência do funcionário responsável pela discriminação da qualidade da 

pele. O mesmo funcionário pode produzir diferentes classificações se ele/ela tiver que 

reclassificar o lote de pele. Assim, a fim de lidar com esses problemas, neste trabalho, 

apresentam-se os primeiros resultados de um sistema baseado em visão computacional cujo 

objetivo é classificar automaticamente a qualidade da pele de caprinos/ovinos. Para isso, 

comparamos os desempenhos de classificadores estatísticos e neurais utilizando diversas 

técnicas de extração de características, tais como a Variância das colunas (VAR), 

Transformada Wavelet de Haar (HAAR), Fatoração em Matrizes Não-Negativas (NMF), 

Análise de Componentes Principais (PCA) e Matrizes de Co-ocorrência de níveis de cinza 

(GLCM). Também foram implementados mecanismos de opção de rejeição nos 

classificadores avaliados. Opção de rejeição é uma técnica usada para aumentar a 

confiabilidade do classificador em sistemas de apoio à tomada de decisão, que consiste em 

reter a classificação automática de um item, caso a decisão não seja considerada 

suficientemente confiável. Já com a utilização da opção de rejeição, de uma forma geral, foi 

possível observar uma considerável melhora nas taxas de acerto dos classificadores avaliados, 

às expensas de uma taxa de rejeição relativamente alta. Também foi possível observar que, 

para os classificadores analisados, os extratores HAAR e GLCM foram menos sensíveis à 

aplicação da opção de rejeição, em comparação com os resultados obtidos para o caso sem 

opção de rejeição. 

 

Palavras-chave: Extração de Características, Reconhecimento de Padrões, Redes Neurais, 

Opção de Rejeição. 
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ABSTRACT 

An important economic alternative for the semi-arid region of Brazil is the 

goat/sheep farming. Besides milk and meat, goat/sheep skins are much appreciated in the 

manufacturing of fine artifacts (e.g. shoes, bags & purses, wallets, and jackets). However, due 

to the extensive mode of raising/breeding and the informality of slaughtering, sheep/goat 

farmers deliver to industry skin pieces with different types and levels of defects. Then, at the 

industry, specialized workers have to classify/discriminate the skin pieces according to their 

qualities. This handmade work is time-consuming and extremely dependent on the experience 

of the employee in charge of the skin-quality discrimination. Even the same employee may 

produce different classifications if he/she is asked to reclassify the skin lot. Thus, in order to 

handle these problems, in this paper we report the first results of a computer vision based 

system aiming at classifying automatically the quality of goat/sheep skin pieces. For this 

purpose, we compare the performances of statistical and neural network classifiers using 

several feature extraction techniques, such as Column-Variance (VAR), Haar wavelet 

transform (HAAR), Non-Negative Matrix Factorization (NMF), Principal Component 

Analysis (PCA) and Gray Level Co-occurence Matrices (GLCM). We also implemented the 

reject option in the evaluated classifiers. Reject option is a technique used do improve 

classifier's reliability in decision support systems. It consists in withholding the automatic 

classification of an item, if the decision is considered not sufficiently reliable. The rejected 

item is then handled by a different classifier or by a human expert. By means of an in-depth 

analysis of the results, it was possible to observe that, without the reject option mechanism, 

the VAR, NMF and HAAR techniques achieved the best performances when associated with 

the ELM and SVM classifiers. When the reject option mechanism was present, it was 

observed a considerable improvement of the classification rates, at the expenses of relatively 

high rejection rates. It was also possible to observe that, for the evaluated classifiers, the 

HAAR and GLCM techniques were less affected by the use of the reject option mechanism in 

comparison to the results achieved for the case without reject option. 

 

Keywords: Feature Extraction, Pattern Recognition, Neural Networks, Reject Option. 
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1 INTRODUÇÃO 

Uma importante alternativa econômica para o semiárido nordestino é representada 

pela caprino-ovinocultura. A rentabilidade da criação de cabras no Nordeste está calcada em 

três fatores principais: a produção do leite, utilização da pele e, por último, aproveitamento da 

carne. A pele, em particular, é bastante apreciada na confecção de artefatos (carteiras, 

chaveiros, porta documentos, etc.) e peças de vestuário. Segundo IBGE (2006), essa cultura 

tem na região Nordeste o seu mais importante reduto com um efetivo de aproximadamente 7,4 

milhões de cabeças (93,7% do Nacional - 7,9 milhões de cabeças).  

Ao longo do desenvolvimento desta dissertação não foram encontrados trabalhos 

em classificação de couro caprino. Foi encontrado apenas um trabalho similar (AMORIM, 

2009), porém para a extração de atributos e classificação de couro bovino. Amorim (2009)  

apresenta um estudo e análise de técnicas de redução de atributos e classificação, baseada na 

análise discriminante aplicada à detecção de defeitos em imagens de couro bovino. Contudo, 

há diferenças no tipo de couro e no manejo do gado bovino em relação ao gado caprino. 

Isto posto, a fim de tratar tais problemas com o objetivo de aumentar a eficiência 

da indústria de couros, neste trabalho são reportados os resultados advindos do 

desenvolvimento de um sistema de visão computacional para classificação automática da 

qualidade das peças de couro de ovinos/caprinos. Para este fim, os desempenhos de 

classificadores estatísticos e neurais em tal tarefa são comparados usando diferentes técnicas 

de extração de características das imagens digitais das peças de couros, tais como variância 

das colunas das imagens (VAR), transformada wavelet de Haar (HAAR), fatoração em 

matrizes não-negativas (NMF), análise de componentes principais (PCA) e matriz de co-

ocorrência de níveis de cinza (GLCM). Dentre os classificadores avaliados estão o 

classificador linear dos mínimos quadrados (least squares classifier, LS), máquina de 

aprendizado extremo (extreme learning machine, ELM), classificador gaussiano linear 

regularizado (regularized linear Gaussian classifier, RLGC) e máquinas de vetores suporte 

(support vector machine, SVM). 
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1 Prolificidade: é relacionada à taxa de ovulação da fêmea, ou seja, o número de oócitos (gametas 
femininos) liberados pelos ovários em cada ciclo estral. 
 

1.1 Fundamentos da Caprino-ovinocultura 

A classificação de couros de uma maneira geral é muito complexa visto que 

existem vários defeitos que podem estar presentes nas peles. De acordo com os níveis de 

defeitos apresentados as peles serão classificadas em função da sua qualidade. A separação 

das peças de couro em função da sua qualidade é realizada através de inspeção visual por um 

empregado do curtume, chamado de classificador. De início, pode-se afirmar que o principal 

problema em questão é a padronização dessa classificação, visto que o processo é laborioso e 

extremamente dependente da experiência e do conhecimento empírico do colaborador 

encarregado desta tarefa. Além disso, o mesmo colaborador pode produzir classificações 

diferentes se ele/ela tiver que reclassificar o lote de peças, portanto, um processo muito 

subjetivo. Assim, dificultando o processo de exportação e venda dessas peles, as quais muitas 

vezes necessitam ser reclassificadas para eliminar dúvidas, aumentando consideravelmente o 

custo de produção devido ao retrabalho, pois isto implica em realocação de recursos humanos 

para refazer uma dada classificação. 

Segundo a revista COUROBUSINESS (2000), o primeiro registro de que se tem 

notícia da presença dos caprinos no Nordeste data de 1535; portanto, no início do período 

colonial do Brasil. Várias raças foram trazidas para as baixas latitudes dos trópicos, 

principalmente para o semi-árido nordestino, o que, ao longo de aproximadamente quinhentos 

anos, com as cabras enfrentando secas avassaladoras e sofrendo intenso processo de 

cruzamentos entre si (seleção natural negativa), resultou em animais improdutivos em termos 

de função leiteira, porém detentores de características genéticas valiosas: rusticidade, 

prolificidade1 e qualidade de pele. Como os caprinos entraram no país pelo Nordeste, é 

provável que este fato tenha dado à região o título de maior produtora desse tipo de pecuária 

(cerca de 93% do efetivo nacional), estimada pelo IBGE (2006) em cerca de 8.908.722 

cabeças, assim distribuídas: 3.849.986 na Bahia, 1.455.135 no Piauí, 1.443.597 em 

Pernambuco, 815.053 no Ceará, 608.155 na Paraíba, 340.727 no Maranhão, 333.314 no Rio 

Grande do Norte, 50.376 em Alagoas e 12.379 em Sergipe. 

No Nordeste brasileiro, predominam as raças consideradas nativas tais como  

Moxotó, Canindé, Repartida, Gurguéia, Marota e Graúna. Estas raças foram introduzidas em 

nosso país pelos colonizadores europeus, e merecem ser conservadas, selecionadas e 

utilizadas, uma vez que esses animais foram submetidos a uma seleção natural intensa ao 
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longo do tempo. A única raça brasileira apresentada no padrão homologado pela Associação 

Brasileira de Criadores de Caprinos (ABCC) como de múltipla aptidão (produção de carne, 

leite e pele) é a Moxotó, a qual pode ser vista na Figura 1.  

Figura 1: amostra de cabras da raça Moxotó. 

 
Fonte: (COLLARES, 2001). 

Segundo o Estudo de Mercado Externo de Produtos Derivados da 

Ovinocaprinocultura (2010), a China possui os maiores rebanhos de ovinos e caprinos, e 

como é sabido também tem grande abundância de mão de obra, assim consegue ter um preço 

baixo e uma produção muito maior que a do Brasil. Assim, o mercado interno brasileiro 

exportador de peles de uma forma geral sofreu uma queda expressiva nos últimos anos. Essas 

reduções de quantidades produzidas e de lucro médio foram basicamente causadas pela baixa 

qualidade das peles produzidas, pelo manejo inadequado na exploração, falta de cuidados na 

esfola e na estocagem das peles e o baixo nível de industrialização dos couros exportados. 

A indústria processadora do couro caprino e ovino é conhecida por “curtume”. O 

fluxo de matéria-prima nos curtumes, geralmente, passa por três operações básicas 

(RUPPENTHAL, 2001): 

a) Operação de ribeira: quando são retiradas todas as estruturas e substâncias não 

formadoras do couro; 

b) Curtimento: as peles previamente preparadas são tratadas com substâncias 

químicas curtentes, que as tornam imputrescíveis; 

c) Acabamento: a partir das operações de tingimento, engraxe, secagem e 

acabamento, dá-se o aspecto e aparência desejada ao couro pronto. 
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Em função das operações o couro passa por quatro estágios, conforme visto na 

Figura 2. 

Figura 2: Estágio de transformação da pele em couro. 

 
Fonte: (RUPPENTHAL, 2001). 

No primeiro estágio de transformação, operação de ribeira, as peles são 

hidratadas, depiladas e descarnadas, ou seja, a pele está em forma in natura. Neste estágio, as 

peles estão sujeitas à deterioração devido ao alto teor de água. Assim, para sua conservação 

até o momento do início da segunda etapa, a pele deve ser secada ou conservada salgada, 

ficando assim preparada para o início da segunda fase, o curtimento. Nesta etapa, o couro é 

quimicamente modificado adquirindo resistência e, neste estágio de transformação, é 

denominado Wet-blue devido ao aspecto úmido (wet) e coloração azul (blue) adquiridos 

através dos produtos químicos utilizados, conforme visto na Figura 3. As peles são então 

classificadas e medidas podendo ser vendidas ou estocadas para utilização em outros 

processos de transformação (acabamento). 

 

 

 

 



20 
 

 

Figura 3: exemplo de peça de couro caprino em estágio Wet-blue. 

 
Fonte: (desenvolvida pelo autor). 

Segundo Courobusiness (2000), o couro caprino é composto de duas partes 

importantes, a flor e a carnal. A flor é a parte externa do couro que antes do uso, é submetida 

a tratamentos especiais. A carnal é a parte interna, a qual é fibrosa. O couro também pode ser 

dividido em zonas, sendo a divisão tradicional vista na Figura 4. O grupão ou zona central do 

couro tem um tecido fibroso e compacto, pois suas fibras estão entretecidas em forma de 

ângulo médio à superfície. Nos flancos ou parte lateral, as fibras se entrelaçam menos e o 

tecido é mais solto, com fibras de ângulo menor à superfície.  

Figura 4: divisão tradicional por zonas do couro. 

 
Fonte: (COUROBUSINESS, 2000). 
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Devido ao modo extensivo de criação bem como à informalidade dos abates, as 

peles chegam aos curtumes com diferentes tipos de defeitos, o que produz peças de couro com 

diferentes níveis de qualidade. Segundo Amorim (2009), um dos grandes problemas do couro 

é a presença de diversos tipos de defeitos. Entre eles se destacam: berne (defeito causado pela 

larva da mosca conhecida como “berne”), carrapato (marcas feitas por “carrapato”), cortes de 

esfola (são cortes causados por faca no momento do abate dos animais), marcas (cicatrizes) de 

fogo de identificação do animal, riscos (defeito produzido por vegetação espinhosa ou arame 

farpado) e veias (problemas arteriais do animal). A Figura 5 mostra alguns dos tipos de 

defeitos em couro Cru e Wet-Blue.  

Segundo Da Silva Junior (1998), Dermatobia hominis (Diptera: Cuterebridae) é 

uma mosca cujas larvas são parasitos obrigatórios, tendo os bovinos como principais 

hospedeiros, podendo também parasitar o homem e outros animais como caninos, suínos, 

caprinos, ovinos, felinos e raramente eqüinos. Suas larvas desenvolvem-se no tecido cutâneo 

do hospedeiro, determinando uma doença de pele primária do tipo nodular, conhecida no 

Brasil como "berne" (dermatobiose). A Sarna ou escabiose (Scabere - "coçar") é uma infecção 

parasitária contagiosa da pele que ocorre entre seres humanos e outros animais. É causada por 

um minúsculo parasita e que, geralmente, não são diretamente visíveis, o ácaro Sarcoptes 

scabiei, que se refugia sob a pele do hospedeiro, causando coceira alérgica intensa. A infecção 

em animais (causada por espécies de ácaros diferentes, mas relacionadas) é chamada de sarna 

sarcóptica. 
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Figura 5: Imagem de alguns defeitos em couro bovino nos processos  Couro Cru e Wet-Blue. (a) e (e) defeito 
sarna, (b) e (f) defeito carrapato, (c) e (g) defeito marca fogo, (d) e (h) defeito risco. 

 

Fonte: (AMORIM, 2009). 

Os curtumes do Nordeste se destacaram como grandes empregadores, 

apresentando, porém, os menores níveis de remuneração. Além dos grandes curtumes existem 

várias curtidoras de pequeno e médio portes, voltadas principalmente para processamento do 

couro bovino, mas que trabalham também com peles de caprinos e ovinos. O setor de couro 

mantém a tradição da intensidade no uso de trabalho humano, mas também o emprego gerado 

ainda continua com baixa qualificação (ETENE, 2012). Alguns curtumes sediados no 

Nordeste que trabalham com couros de ovinos e caprinos são listados na Tabela 1. 

Tabela 1: Curtumes que processam peles de caprinos e ovinos no Nordeste. 

Estados Nome da Empresa 

Bahia  Brespel Companhia Ind. Brasil – Espanha 
 Campelo Indústria e Comércio Ltda. 

Ceará 
 Beneficiamento de Couros e Peles Ltda. 
 CV Couros e Peles Ltda (Empresa parceira). 
 J. Recamonde Cia. Ltda. 

Paraíba  Arteza Cooperativa Curtume e Artesãos de Ribeira 
 INCOPAR – Indústria de Couros Prof. da Paraíba Ltda. 

Pernambuco  Curtume Moderno S/A 

Piauí 
 Curtume Cobrasil Ltda. 
 Frigorífico do Piauí Ltda. 
 Romão Cia. Ltda. 

Fonte: (ETENE, 2012). 
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A necessidade de atender às demandas do mercado, bem como de ajustar o 

produto à maneira mais viável de comercialização, fez com que o processo de classificação 

tenha se tornado um gargalo dentro dos curtumes. Além disso, o volume de couros em 

estoque e a dependência de bons classificadores manuais passaram a ser determinantes nos 

resultados das empresas desse ramo de atuação.  

O processo de classificação manual exige definição clara e precisa dos critérios de 

aceitação e rejeição da peça que está sendo inspecionada. A principal ferramenta do 

classificador são os olhos, o qual é considerado um órgão pouco preciso para tal tarefa. O 

sentido da visão varia muito de um ser humano para outro, e para se diminuir essa variação, 

deve-se padronizar fatores como a luminosidade, distância, ou ângulo em que é feita a 

observação.  

Uma das hipóteses acerca de como a mente humana organiza e representa a 

realidade é através de esquemas perceptivos e imagens mentais (PINKER, 1998), conforme 

ilustrado na Figura 6. Este esquema foi utilizado neste trabalho para fundamentar a análise do 

processo de classificação realizado pelo homem, assim respaldando a implementação dessa 

atividade manual em sistemas computacionais. 

Figura 6: Esquema teórico do processo perceptivo. 

 
Fonte: (PINHEIRO, 2007). 

Segundo Pinheiro (2007), na tarefa de inspeção visual, as seguintes condições dos 

ambientes de trabalho são determinantes para a carga mental: 

a) Obrigação de vigilância permanente; 

b) Obrigação de tomada de decisões ligada a grande responsabilidade pela 

qualidade dos produtos; 
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c) Eventual sobrecarga da atenção por condições de trabalho monótono; 

d) Limitação dos contatos pessoais. 

A atividade mental que para a ergonomia tem significado especial engloba a 

recepção de informações, a memória e a vigilância (atenção prolongada). Nas tarefas de 

vigilância, o sinal raro e aleatório é o mais fácil de perceber, enquanto o sinal regular e 

freqüente dispara uma resposta adequada com um mínimo de atenção (PINHEIRO, 2007).  

A Figura 7 ilustra um colaborador realizando a classificação manual de couros. 

Este é um funcionário especializado, chamado classificador, o qual recebe um lote de peles 

para avaliar e dar notas de 1 a 7, por exemplo. A nota 1 indica o couro de melhor qualidade e 

a 7 indica o de pior qualidade. 
Figura 7: Colaborador realizando a classificação manual de peles de caprinos. 

 

Fonte: (MEDEIROS, 2007). 

A título de ilustração, nas Figuras 8 a 14 são mostradas exemplares típicos de cada 

classe de qualidade de couro caprino. Os defeitos encontrados em cada um desses exemplos 

típicos são destacados a título de ilustração. 

A classificação de peças de couro a ser apresentada a seguir baseia-se em um 

manual de procedimentos produzido pelos gestores do curtume CV Couros e Peles. Este 

manual fornece instruções gerais visando à classificação de peças de couro em 7 categorias ou 

classes.  

Couros classificados como pertencentes à Classe 1, praticamente não apresentam 

defeitos visíveis ao olho humano, sendo assim a classe que possui maior valor comercial e 

normalmente é enviada para exportação. No Nordeste, devido ao modo de criação extensivo 

dos animais, esta classe possui reduzido número de exemplares por lote de peles recebido. 
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Figura 8: Amostra típica de couro da Classe 1. 

 
Fonte: (desenvolvida pelo autor). 

Couros classificados como pertencentes à Classe 2 devem apresentar as seguintes 

características: 
 Mais de 90 % de sua área de aproveitamento (AA) sem defeitos; 

 Flor sem deterioração, livre de arranhões, cicatrizes ou cortes; 

 Pele encorpada proporcionalmente ao tamanho; 

 Pequenos cortes de faca nas extremidades são aceitáveis, até 01 furo somente nos 

flancos e até 02 pequenas cicatrizes saradas; 

 Ausência de bexigas, furos de espinhos, marcas de carrapichos e cicatrizes de insetos. 
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Figura 9: Amostra típica de couro da Classe 2. 

 
Fonte: (desenvolvida pelo autor). 

Amostras de couro da Classe 3 devem apresentar as seguintes características: 

 AA com 85 a 95 % para animais resultantes do cruzamento de raças diferentes e entre 

75 a 85% para as cabras. Pequena perda no formato da pele; 

 Flor com no máximo levíssimas deteriorações. Leves arranhões cicatrizados na linha 

do espinhaço e flancos; 

 Pele encorpada proporcionalmente ao tamanho; 

 Toleram-se no máximo pequenos e poucos cortes de faca no grupão e flancos. São 

toleráveis 02 furos pequenos no grupão ou no máximo 01 furo grande (menor que 10 

cm); 

 São toleradas pequenas áreas (até 5%) de defeitos por bexiga, espinhos, mosquitos e 

carrapicho. 
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Figura 10: Amostra típica de couro da Classe 3. 

 
Fonte: (desenvolvida pelo autor). 

Peças de couro da Classe 4 devem apresentar as seguintes características: 

 AA entre 70 a 85 % para mestiços e entre 60 a 75% para as cabras e média perda do 

formato da pele; 

 Flor com no máximo média deterioração. São toleradas pequenas quantidade de 

arranhões cicatrizados na linha do espinhaço e flancos; 

 Pele encorpada proporcionalmente ao tamanho; 

 Toleram-se pequenos cortes de faca em toda área. São tolerados até 03 furos pequenos 

no grupão ou no máximo 01 furo grande (menor que 10 cm); 

 São toleradas médias áreas (até 10%) de defeitos por espinhos, mosquitos e 

carrapicho. 
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Figura 11: Amostra típica de couros da Classe 4. 

 
Fonte: (desenvolvida pelo autor). 

Peças da Classe 5 devem apresentar as seguintes características: 

 AA entre 55 a 70 % para mestiços e entre 45 a 60% para as cabras e leve exigência de 

formato da pele; 

 Tolera-se flor com deterioração. São tolerados arranhões cicatrizados em toda 

extensão e poucos arranhões abertos na linha do espinhaço e flancos. 

 Exigência leve para pele encorpada; 

 Toleram-se cortes de faca em toda área. São também tolerados até 03 furos pequenos 

no grupão ou no máximo 01 furo grande (menor que 10 cm); 

 São toleradas médias áreas (até 20%) de defeitos por bexiga, espinhos, mosquitos e 

carrapicho. 
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Figura 12: Amostra típica de couros da Classe 5. 

 
Fonte: (desenvolvida pelo autor). 

Peças da Classe 6 devem apresentar as seguintes características: 

 AA entre 40 a 55 % para mestiços 30 a 45% para as cabras e sem exigência de 

formato da pele. 

 Tolera-se flor com deterioração. São tolerados arranhões cicatrizados em toda 

extensão e arranhões abertos na linha do espinhaço e flancos. 

 Sem exigência para pele encorpada. 

 São tolerados cortes de faca em toda área. Tolera-se até 03 furos grandes (maiores que 

10 cm) em toda extensão; 

 São toleradas áreas de defeitos por bexiga, espinhos, mosquitos e carrapichos. 
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Figura 13: Amostra típica de couros da Classe 6. 

 
Fonte: (desenvolvida pelo autor). 

Peças da Classe 7 deve apresentar as seguintes características: 

 AA entre 30 a 40 % para mestiços e entre 25 a 35% para as cabras e sem exigência de 

formato da pele; 

 Tolera-se flor com deterioração. Arranhões de todo tipo em toda extensão são 

tolerados; 

 Sem exigência para pele encorpada; 

 Cortes de faca e furos em toda área são tolerados; 

 Áreas de defeitos por bexiga, espinhos, mosquitos e carrapichos são tolerados. 
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Figura 14: Amostra típica de couros da Classe 7. 

 
Fonte: (desenvolvida pelo autor). 

Embora seja possível notar uma tentativa clara de tornar mais fácil a classificação 

manual de couros para o colaborador, o processo ainda é bastante subjetivo. 

A detecção de defeitos e a classificação do couro caprino, utilizando-se a inspeção 

visual, é uma atividade importante da cadeia produtiva desses pequenos ruminantes. Assim o 

processo de modernização e inovação desse processo, através de sistemas computacionais, 

poderá torná-lo menos subjetivo e mais eficiente. 

A maior dificuldade enfrentada é falta de artigos e referências relacionadas com o 

tema principal. Entretanto, esta dificuldade já era esperada devido ao alto nível de ineditismo 

do sistema, conforme pesquisa de anterioridade realizada na etapa de composição do escopo 

do projeto. Foram realizadas pesquisas de anterioridade nas bases de patentes brasileiras, 

européia, americana e japonesa, além de pesquisas por documentos e publicações científicas 

em bases como o Portal Capes e Google Patents. 
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1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo Geral 

O objetivo geral desta pesquisa é desenvolver um sistema de visão computacional 

para a classificação automática da qualidade do couro caprino/ovino. Aperfeiçoando assim o 

processo de classificação e diminuindo a subjetividade dos critérios aplicados pelos 

classificadores humanos. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

Os vários objetivos específicos desta dissertação são enumerados a seguir: 

a) testar o desempenho de diferentes métodos de extração de características 

visando sua utilização no sistema de classificação a ser proposto; 

b) estudar o desempenho de diferentes classificadores de padrões, lineares e não-

lineares, na tarefa de classificação da qualidade do couro caprino/ovino; 

c) testar estratégias de classificação com opção de rejeição, visando aumentar a 

confiabilidade do sistema de classificação. 

 Com esses resultados pode ser possível desenvolver um sistema de visão 

computacional para a classificação de peles de caprinos/ovinos. 

1.3 Características Gerais do Trabalho 

Este trabalho é parte de um projeto pioneiro que envolve a implantação de um 

Sistema de Classificação de Couros de Caprinos e Ovinos Através de Visão Computacional, o 

qual está sendo desenvolvido em parceria entre a Universidade Federal do Ceará (UFC), 

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Ceará (SENAI-CE) e a empresa CV Couros 

e Peles. Sendo financiado pela Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico - Diretoria Científica e Tecnológica – FUNCAP, através do Edital FIT 01/2011 

(Processo: FIT-0059-00018.01.00/11). 

Através da utilização de tal sistema de visão computacional, bem como de 

técnicas de processamento e análise de imagens para reconhecimento de padrões, almeja-se 

conferir maior confiabilidade, reprodutibilidade e velocidade ao processo de classificação da 

qualidade de couro caprino/ovino. O caráter inovador do projeto foi comprovado através da 

pesquisa de anterioridade realizada pelo SENAI (ANEXO 1 – PESQUISA DE 

ANTERIORIDADE). 
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Dentro da pesquisa de anterioridade, identificaram-se alguns modelos aplicados 

no mercado conforme demonstra resultado da pesquisa, porém, não com o aspecto específico 

deste projeto, ou seja, considerando um sistema de reconhecimento de imagens através de 

visão computacional aplicado na classificação de peles de caprinos e ovinos. Foi encontrada 

apenas uma pesquisa em nível de mestrado acadêmico na Universidade Federal de Mato 

Grosso do Sul, entretanto o sistema é aplicado na classificação de couro bovino. 

1.4 Produção Científica 

Ao longo do desenvolvimento desta dissertação foram produzidos os seguintes 

artigos:  

(1) SANTOS FILHO, E. Q. ; BARRETO, G. A. ; Avaliação de Métodos de 

Extração de Características para Classificação da Qualidade de Peles de Caprinos. 

Publicado no Congresso Brasileiro de Inteligência Computacional (CBIC), 2013. Porto de 

Galinhas, Brasil.  

(2) SANTOS FILHO, E. Q. ; SANTOS, J. D. A. ; BARRETO, G. A. ; Estudo 

Comparativo de Métodos de Extração de Características para Classificação da Qualidade de 

Peles de Caprinos com Opção de Rejeição. Publicado no Simpósio Brasileiro de Automação 

Inteligente (SBAI), 2013. Fortaleza, Brasil.  

1.5 Organização Geral da Dissertação 

Esta dissertação está dividida em seis capítulos os quais apresentam uma 

seqüência que mostra passo a passo o estudo comparativo de métodos de extração de atributos 

e classificação de peles de caprinos/ovinos. 

No Capítulo 2 é feita a fundamentação teórica descrevendo os temas principais 

relacionados a este trabalho. 

No Capítulo 3 são apresentados os métodos de extração de atributos utilizados 

nesta pesquisa descrevendo as suas características e particularidades.  

Os classificadores são descritos detalhadamente no Capítulo 4, apresentando os 

respectivos algoritmos e a metodologia adotada.  

No Capítulo 5 são apresentados os resultados do estudo comparativo dos métodos 

de extração de características e analisadas as taxas de acerto dos classificadores sem opção de 

rejeição e com opção de rejeição. 
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No Capítulo 6 são apresentadas as conclusões da dissertação e as propostas de 

trabalhos futuros. Destacam-se os pontos importantes no trabalho desenvolvido e discute-se o 

potencial do sistema automático de classificação de peles de caprinos/ovinos. 
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2 FUNDAMENTOS DE EXTRAÇÃO DE ATRIBUTOS 

Neste capítulo serão apresentados os procedimentos de extração de atributos 

utilizados nesta dissertação. A aquisição das imagens e o pré-processamento (conversão para 

níveis de cinza e redimensionamento) são descritos detalhando suas particularidades. A partir 

daí, são descritos cada método de extração de atributos focando na metodologia de construção 

dos vetores de características. 

2.1 Introdução 

Uma parte essencial do processo de classificação de imagens consiste em 

convertê-las em vetores de características a serem utilizados no treinamento dos diversos 

classificadores de padrões avaliados na tarefa de interesse. Os tipos mais comuns de 

características/atributos incluem bordas, contornos, superfícies e outras características 

salientes tais como esquinas, interseção de linhas e pontos de alta curvatura da imagem 

(SILVIA, 2007). 

Segundo Silvia (2007), comumente os atributos utilizados são cor, textura e 

forma. A representação da cor é feita através de modelo, sendo os mais conhecidos, o RGB 

(Red, Green e Blue), que reflete as características físicas da imagem, e o HSI (Hue, Saturation 

e Intensity), que reflete o modelo das cores para a percepção humana. Os modelos de textura 

podem ser divididos em métodos estatísticos (distribuição dos tons e variação de intensidade), 

métodos geométricos (elementos repetitivos na imagem) e métodos de processamento de 

sinais (regiões no domínio da freqüência). 

Extrair as características (atributos) mais importantes em uma imagem pode 

evidenciar as diferenças e similaridades entre os objetos. O principal objetivo da extração de 

atributos é realizar uma combinação entre o conjunto de informações fornecidas, criando um 

espaço de atributos que melhor representa sua discriminabilidade (CASTAÑON, 2003). Esta 

discriminação pode ser feita relacionando a vizinhança dos elementos de textura e seu 

posicionamento em relação aos demais (conectividade), o número de elementos por unidade 

espacial (densidade) e a sua regularidade (homogeneidade). 

Não existe uma definição clara de textura, mas é prática comum defini-la como 

sendo as mudanças na intensidade da imagem que formam determinados padrões repetitivos. 

Esses padrões podem ser o resultado de propriedades físicas da superfície do objeto 
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(rugosidade), ou ser o resultado de diferenças de reflexão tal como a cor na superfície. A 

Figura 15 mostra alguns exemplos de imagens com textura. 
Figura 15: Exemplos típicos de imagens de diferentes texturas. 

 

Fonte: (desenvolvida pelo autor). 

No presente trabalho, cada peça de couro é fotografada, resultando em uma 

imagem digital em cores I(x,y), com 퐿 linhas e 푀 colunas, formando assim um banco com o 

total de 154 imagens. Em seguida, cada imagem é convertida para níveis de cinza com 8 bits 

de resolução e finalmente reduzida para uma matriz An 	 ∈ ℝZ × ℝQ, n = 1, ..., N = 154 com 

diferentes tamanhos	ZQ: 4040, 6060, 8080 e 100100. Este processo será detalhado 

posteriormente. 

Uma vez obtidas as imagens, são aplicados sobre elas extratores de atributos a fim 

de gerar os vetores de entrada que serão usados para treinar e testar os classificadores. Esse 

processo pode representado graficamente conforme a Figura 16. 
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Figura 16: Fluxograma do processo. 

 
Fonte: (desenvolvido pelo autor). 

2.2 Processamento Digital de Imagens 

O Processamento Digital de Imagens (PDI) envolve um conjunto de técnicas que 

utilizam de operações matemáticas para alterar os valores dos pixels de uma imagem digital, 

modificando-a para facilitar sua visualização, armazenamento ou classificação (GOMES, 

2001). 
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Na Figura 17 pode ser visto um diagrama que ilustra algumas metodologias que 

podem ser aplicadas a imagens para diferentes propósitos e objetivos. Neste trabalho 

utilizaremos, por exemplo, os blocos de aquisição de imagens, wavelets e processamento 

multiresolução, representação e descrição, e reconhecimento de padrões em imagens. 

Figura 17: Passos fundamentais em processamento de imagens digitais. 

 
Fonte: (GONZALEZ & WOODS, 2010). 

Uma imagem monocromática pode ser definida como uma função bidimensional, 

f(x,y), em que x e y são coordenadas espaciais, e a amplitude de f em qualquer par de 

coordenadas (x, y) é chamado de intensidade ou nível de cinza da imagem nesse ponto. 

Quando x, y e os valores de intensidade de f são quantidades finitas e discretas, chama-se de 

imagem digital (GONZALEZ & WOODS, 2010). 

A Figura 18 mostra o exemplo de uma imagem monocromática e a convenção 

utilizada neste trabalho para o par de eixos (x, y). 
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Figura 18: Convenção  utilizada para o par de eixos (x, y). 

 
Fonte: (GONZALEZ & WOODS, 2010). 

A função f(x,y) representa o produto da iteração entre a iluminância i(x,y), a qual 

exprime a quantidade de luz que incide sobre o objeto, e a refletância ou transmitância do 

objeto r(x,y) que exprime a fração de luz incidente que o objeto transmite ou reflete ao ponto 

(x, y).  

2.3 Visão Computacional 

Os sistemas de visão computacional vêm evoluindo gradativamente ao longo dos 

anos, proporcionando uma redução dos custos devido ao aumento do número de empresas 

especializadas no desenvolvimento de software e hardware específicos para processamento de 

imagens. A Figura 19 mostra os componentes básicos que constituem um sistema de visão 

computacional. 
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Figura 19: Componentes de um sistema de sistema de visão computacional. 

 
Fonte: (desenvolvido pelo autor). 

 

As funções típicas de um sistema de visão computacional são descritas da 

seguinte forma: 

a) Aquisição/Digitalização: para se realizar a aquisição de imagens é necessário 

um dispositivo físico sensível à energia irradiada pelo objeto e um dispositivo 

digitalizador para converter a saída dos dispositivos físicos em um formato 

digital. 

b) Restauração: busca compensar deficiências específicas, geradas no momento da 

aquisição, na transmissão ou em alguma etapa do processamento, podendo 

também ser feita em conjunto com uma etapa de realce para destacar detalhes 

para análise ou que tenham sofrido alguma deteriorização. 

c) Segmentação: busca isolar regiões de pontos da imagem pertencentes a objetos 

para posterior extração de atributos e cálculo de parâmetros descritivos. 

Aquisição/Digitalização

Restauração

Segmentação

Extração de 
Atributos/Características

Classificação

Decisão
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d) Extração de atributos: a partir das imagens segmentadas busca-se obter dados 

relevantes ou atributos, das regiões ou objetos destacados. 

e) Classificação: consiste em distinguir a imagem de acordo com sua semelhança 

como pertencente a um grupo ou classe previamente estabelecida. 

f) Decisão: é a tomada de decisão feita a partir de questionamentos a respeito dos 

parâmetros extraídos das imagens analisadas. 

2.4 Métodos de Extração de Atributos 

Nesta seção são detalhados os algoritmos de extração de atributos que serão 

usados nesta dissertação. 

2.4.1 Variância das Colunas  

Este método de extração de atributos (VAR) consiste em se calcular a variância de 

cada coluna da imagem reduzida An 	 ∈ ℝZ × ℝQ e, a partir daí, montar o respectivo vetor de 

atributos que terá dimensão Q (VILLMANN, 2013). A variância da coluna “j” é dada por 

휎j =
Z
∑ (aij − aj)Z , (1) 

em que aj é o valor médio da j-ésima coluna e aij é o i-ésimo elemento da j-ésima coluna. 

Como a variância mede a dispersão de uma variável aleatória em relação à sua 

média, a variância das colunas mede a dispersão das intensidades dos pixels da j-ésima coluna 

das imagens em relação à intensidade média daquela coluna. Colunas de maior variância 

indicam desvios maiores das intensidades em relação à média. 

No Matlab, sendo A uma imagem reduzida qualquer, as variâncias das colunas 

podem ser estimadas através do seguinte comando: 
>> x = var(im2double(A)); x = x’; 

Neste comando, converte-se inicialmente a imagem A para o tipo double, e em 

seguida aplica-se o comando var, o qual produz um vetor com as variâncias de cada coluna 

da imagem. O vetor resultante é x, o vetor de atributos, sendo este ao final transposto, pois 

neste trabalho adota-se a convenção de que os vetores são colunas, salvo indicação contrária. 

2.4.2 Matriz de Co-ocorrência de Níveis de Cinza 

As características podem ser extraídas a partir da matriz de co-ocorrência de 

níveis de cinza de uma imagem. A matriz de co-ocorrência é uma matriz quadrada que tem 
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como tamanho a quantidade de níveis de cinza de cada imagem An 	 ∈ ℝZ × ℝQ. Com essa 

matriz são feitos cálculos dos seguintes atributos de textura: contraste, correlação, energia e 

homogeneidade (HARALICK et. al., 1973).  

No Matlab, faz-se necessário utilizar a seguinte seqüência de comandos: 
>> G = graycomatrix(A);  
>> Gs = graycoprops(G);  
>> Gs = struct2cell(Gs);  
>> Gs = cell2mat(Gs);  
>> x = Gs; 
 

O comando graycomatrix gera a matriz de co-ocorrência de níveis de cinza. Em 

seguida o comando graycoprops extrai da matriz G as propriedades de Haralick (1973). 

Estas propriedades são definidas nas equações abaixo descritas: 

i. Contraste = ∑ |i,j i − j| p(i,j) (2) 

onde p(푖, 푗) é a (i,j)-ésima probabilidade de ocorrência de um nível de cinza na imagem. 

iii. Energia = ∑ p(i,j)i,j  (4) 

iv. Homogeneidade = ∑ p(i,j)
|i j|,  (5) 

O comando struct2cell transforma a estrutura gerada no comando anterior em 

uma célula, e o comando cell2mat  transforma esta célula em um vetor-coluna. 

2.4.3 Análise das Componentes Principais (PCA) 

PCA é uma transformação linear aplicada aos vetores de dados pela qual a 

primeira dimensão obtida é alinhada com a direção de maior variância dos dados, a segunda 

componente principal é alinhada com a direção de maior variância dentre todas as direções 

ii. Correlação = ∑
i µi j µj p(i,j)

σiσj
,  (3) 

onde  µi, µj, σi, σj são as médias e os desvios padrão, respectivamente, de  um 

nível de cinza na imagem.  
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ortogonais à primeira dimensão obtida, e assim por diante. Então, estas componentes podem 

ser usadas para descrever os dados originais e a quantidade de componentes a ser utilizada é 

uma escolha de projeto. Isto resulta da quantidade de variância que se deseja explicar dos 

dados originais (LIMA, 2010).  

O método PCA é uma transformação linear ortogonal de um espaço S-dimensional 

para um espaço k-dimensional, com k ≤ S (BIANCHI, 2006). Na prática, PCA consiste em 

encontrar os autovalores e os autovetores correspondentes da matriz de covariância dos 

vetores de atributos de entrada de dimensão S para então construir uma matriz de projeção 

usando apenas k autovetores (ou seja, k componentes principais), para produzir um conjunto 

de vetores de saída de dimensão k, valor este em geral menor que a dimensão dos vetores 

originais.  

Usualmente, uma imagem digital é representada como uma matriz de intensidade 

de pixels de dimensões ZQ. Antes de ser apresentada ao classificador, cada imagem reduzida 

An 	 ∈ ℝZ ×ℝQ, n = 1, ..., N, deve ser convertida em um vetor, ou seja, transformada em um 

vetor-coluna an	de dimensão Z ∗ Q. Matematicamente, o processo de vetorização consiste em 

um mapeamento 푔 do espaço de matrizes de dimensão ZQ para o espaço de vetores de 

dimensão Z ∗ Q, ou seja, 

g ∶ An 	 ∈ ℝZ ×ℝQ → an ∈ ℝZ∗Q. (6) 

Esse mapeamento é necessário porque classificadores recebem como entrada um 

vetor, e não uma matriz. Neste trabalho optou-se por gerar um vetor-coluna correspondente ao 

empilhamento das colunas das imagens. Mesmo em imagens de baixa resolução é necessário 

ser feita a redução de dimensionalidade das imagens vetorizadas, pois após uma vetorização, 

uma imagem de dimensão 150150 passa a ser um vetor de dimensão 22500, por exemplo 

(LIMA, 2010).  

Por fim, PCA é aplicada às colunas da matriz V ∈ ℝZ*	Q × 	ℝN = [a 	|	a 	|… |aN]  

contendo todas as imagens convertidas em vetor, a fim de produzir uma nova matriz de dados 

H ∈ ℝk × 	ℝN , cujas colunas correspondem aos vetores de atributos a serem usados no 

treinamento dos classificadores a serem avaliados nesta dissertação, sendo S a dimensão 

reduzida desses vetores. Nesta dissertação, são utilizados tantos componentes quanto forem 

necessários para explicar 95% da variância original. 

No Matlab a implementação do método PCA é bem simples. Por exemplo, de 

posse da matriz V ∈ ℝZ∗Q × ℝN pode se obter uma matriz de autovetores VET ∈ ℝk × 	ℝk, 
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uma matriz diagonal de autovalores L ∈ ℝk × 	ℝk  e uma matriz de dados projetados           

H ∈ ℝk × 	ℝN através do seguinte comando do Matlab: 
>> [VET H L] = princomp(V'); 

onde H é a matriz de dados projetados em k componentes principais. 

2.4.4 Fatoração em Matrizes Não-Negativas 

Fatoração em matrizes Não-Negativas (NMF) (LEE & SEUNG, 1999, 2001) é um 

grupo de algoritmos na Análise Multivariada e Álgebra Linear onde uma matriz, V, é fatorada 

em duas matrizes, W e H: nmf(V)→WH. 

Fatoração em matrizes é geralmente não-exclusiva, e existem diferentes métodos 

para fazê-lo, têm sido desenvolvidos (por exemplo, análise de componentes principais e 

decomposição em valores singulares) através da incorporação de diferentes restrições. 

Fatoração em matriz não-negativa difere desses métodos na medida em que reforça a restrição 

de que W e H devem ser não-negativas, ou seja, que todos os seus elementos devem ser iguais 

ou maiores que zero. 

O produto WH é chamado de fatoração não-negativa de V. Entretanto, V não é 

necessariamente igual a  WH, em geral teremos uma aproximação: 

V	 ≈ 	WH. (7) 

Multiplicação de Matriz pode ser implementado como uma combinação linear dos 

vetores coluna em W com os coeficientes fornecidos pelos valores das células em H. Cada 

coluna em V pode ser computada como o seguinte: 

vi = Hjiwj

N

j

 (8) 

onde N é  o número de colunas em W, vi é o i-ésimo vetor coluna da matriz produto V, Hji é o 

valor da célula na j-ésima linha e i-ésima coluna da matriz H e wj é a j-ésima coluna da matriz 

W. 

Ao se multiplicar matrizes, as matrizes fatores podem ter posto significativamente 

menor do que a matriz produto, e esta é a propriedade que constitui a base da técnica NMF. 

Se pudermos fatorar uma matriz em fatores de posto significativamente menor do que a 

matriz original, em seguida, os vetores do primeiro fator da matriz coluna podem ser 

considerados como abrangendo o espaço vetorial definido pela matriz original.
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2 Matriz Monomial: uma matriz de permutação generalizada com o mesmo padrão diferente de zero 
como uma matriz de permutação, ou seja, há exatamente uma entrada diferente de zero em cada linha 
e cada coluna. 
3Norma de Frobenius: ‖∙‖F = ∑ ∑ aij

n
j

m
i  

 

Existem diferentes tipos de fatoração em matrizes não-negativas. Os diferentes 

tipos surgem do uso de diferentes funções custos para medir a divergência entre V e WH e 

possivelmente pela regularização das mesmas. 

Duas funções de divergência estudadas por Lee e Seung (2001) são o erro 

quadrático (Norma de Frobenius) e uma extensão da divergência de Kullback-Leibler para 

matrizes positivas (a divergência original de Kullback-Leibler é definida em distribuições de 

probabilidades). Cada divergência leva a um algoritmo NMF, usualmente minimizando a 

divergência usando regras de atualização iterativas. 

O problema de fatoração na versão do erro quadrático do NMF pode ser colocado 

da seguinte maneira: dada uma matriz V buscam-se matrizes não-negativas que minimizem a 

função (ZANG et al., 2008): 

퐹(W,H) = ‖V− WH‖ , (9) 

em que ‖∙‖  é a norma de Frobenius3. 

A fatoração não é única, pois uma matriz B e a sua inversa B ퟏ podem ser usadas 

para transformar as duas matrizes de fatoração através de (XU et al. 2003) 

WH = WBB ퟏH, (10) 

sendo B qualquer matriz inversível não-negativa. 

Se as duas novas matrizes W = WB e H = B ퟏH são não negativas elas formam 

outra parametrização da fatoração. 

A não-negatividade de W  e H  aplica-se, pelo menos, se B é uma matriz 

monomial2 não negativa. Neste caso simples, ela só vai corresponder a uma escala e uma 

permutação. Obtém-se mais controle sobre a não-exclusividade do método NMF com 

restrições de esparsidade. (EGGERT & KÖRNER, 2004). 

Assim como foi feito para o caso de PCA, antes de aplicar a técnica NMF, cada 

imagem reduzida An ∈ ℝZ ×ℝQ, n = 1,..., N, deve ser vetorizada; ou seja, transformada em 

um vetor-coluna an de dimensão Z*Q. Todas as Q imagens vetorizadas são então agrupadas 

ao longo das colunas de uma matriz  V ∈ ℝZ*Q × ℝN = [a 	|	a 	|… |aN], tendo esta matriz 

Z*Q linhas e N colunas. O algoritmo da técnica NMF é então aplicado à matriz V 
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com o intuito de reduzir a dimensão das imagens vetorizadas, ou seja,  reduzir o número de 

linhas da matriz V. A matriz V ∈ ℝZ*	Q × ℝN  é decomposta em duas matriz não-negativas 

W ∈ ℝZ*	Q × ℝk  e H ∈ ℝk × ℝN, em que as colunas da matriz H	correspondem aos vetores 

de treinamento dos classificadores, sendo k a dimensão reduzida desses vetores. 

De posse da matriz V ∈ ℝZ*	Q ×ℝN , as matrizes W e H são facilmente obtidas no 

Matlab através da execução do seguinte comando: 
>> [W H] = nnmf(double(V),k); 

em que k é a dimensão desejada para as  linhas de H. Este comando usa como padrão o erro 
quadrático médio para minimizar ‖V − WH‖F

2 . 

2.4.5 Transformada Wavelet de HAAR 

Um outro método utilizado neste trabalho para a extração de atributos das 

imagens de peças de couro é a Transformada Wavelet de Haar com três níveis de 

decomposição (MALLAT, 1989). Esta transformada é um caso particular da Transformada 

Wavelet Discreta e consiste na decomposição de cada imagem reduzida An 	 ∈ ℝZ × ℝQ, n = 

1, ..., Q em duas componentes: uma de média e outra referente à diferença, conforme a Figura 

20. Reciprocamente, a partir da média e da diferença, os valores originais podem ser 

exatamente recuperados, caracterizando esta transformação como sendo linear e invertível.  

Figura 20: Processo de extração de características com HAAR.  

 

Fonte: CASTAÑÓN (2003). 

A análise de um sinal 2D por meio da Transformada Wavelet em tempo discreto, 

corresponde a sucessivas aplicações de filtros passa-banda (passas-baixas e passas-altas), 

decompondo os sinais a cada passo em detalhes e aproximações de acordo com a expressão 

푓(m,n) ∗ h(n) = ∑ 푓(m,n− k)h(k)L
k . (11) 

Nos trabalhos de Mallat (1989), as funções de detalhe estão decompostas em três 

funções: a) Aplicação dos filtros passa-baixa nas colunas e passa-alta nas linhas resulta nos 

detalhes na vertical. b) Aplicação dos filtros passa-alta nas colunas e passa-baixa nas linhas 
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resulta nos detalhes na horizontal. c) Aplicação dos filtros passa-alta nas linhas e colunas 

resulta nos detalhes na diagonal. 

Pode-se dizer que um vetor de características é uma assinatura da imagem. 

Portanto, fica a necessidade de se analisar quais elementos representam melhor uma imagem 

no momento da análise e também quais conseguem determinar padrões mais “comparáveis” 

para cada classificador (GONZALEZ et al, 2004). Nesse estudo são utilizadas cinco 

características com a Transformada Wavelet de HAAR: energia, entropia, desvio padrão, 

média e coeficiente de variação (MACEDO, 2012). 

Para a implementação deste extrator de atributos no Matlab, foram utilizados os 

códigos disponíveis em Gonzalez et al. (2004). 

2.5 Conclusão 

Este capítulo descreveu as principais características dos métodos de extração de 

atributos utilizados nesta dissertação: variância das colunas das imagens, transformada 

wavelet de Haar, fatoração em matrizes não-negativas, análise das componentes principais e 

matriz de co-ocorrência de níveis de cinza, destacando as metodologias utilizadas e aplicá-los 

às imagens coletadas. 

No capítulo seguinte são descritos os classificadores utilizados nesta dissertação.  
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3 CLASSIFICAÇÃO DE PADRÕES 

3.1 Introdução 

Para fins de projeto de todos os classificadores a serem avaliados neste artigo, 

tem-se disponível N de pares de vetores entrada-saída, 	{(xl,dl
)}l

N ∈ ℝp ℝC , para 

treinamento, em que p + 1 é o número de atributos incluindo o bias e C é o número de 

classes. 

A classificação é baseada no seguinte critério de decisão: um dado vetor de 

atributos é classificado como pertencente à classe i*, em que i* é o índice da saída de maior 

valor, ou seja,  

i∗ = arg maxi ,…,	C yi(t) , (12) 

onde C é o número de classes. Além disso, as componentes do vetor de saída alvo dl, utilizado 

como resposta desejada durante o treinamento desses classificadores, estão representadas com 

apenas um de seus componentes definidos “+1”, enquanto os outros são definidos como “-1”. 

3.2 Reconhecimento de Padrões 

Segundo Amorim (2009), reconhecimento de padrões é basicamente o processo de 

identificar uma categoria de padrões, baseada em um conjunto de dados. Esta área abrange 

desde a detecção de padrões até a escolha entre objetos para a classificação baseada em um 

conjunto de informações. O reconhecimento de padrões é uma área de suma importância no 

cotidiano humano, devido às situações na vida humana tomarem formas de padrões, como por 

exemplo: formação da linguagem, modo de falar, desenho de figuras, entendimento de 

imagens, tudo se torna um padrão. Por ser de alta complexidade, a área de reconhecimento de 

padrões em imagens exige diversos processos computacionais, que ao serem utilizados, 

facilitam seu processo de reconhecimento, como por exemplo, a utilização de pré-

processamento, extração e seleção de atributos, entre outras. 

Para se conseguir obter as “regras” para classificação dessas informações é 

preciso utilizar técnicas de aprendizagem, ou seja, utilizar um conjunto de amostras de 

padrões para induzir um determinado classificador. 

Segundo Freire (2009), um sistema de reconhecimento de padrões envolve 

essencialmente os seguintes aspectos: 
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 observação do fenômeno de interesse e coleta de dados; 

 seleção e/ou extração de características; 

 classificação/decisão. 

Na Figura 21 se pode observar o diagrama de um classificador genérico em que a 

coleta de dados é um processo de medição através de um equipamento de aquisição de 

informação. A seleção e/ou extração de características consiste na escolha e possível redução 

da dimensão dos dados preservando a informação relevante para a decisão. Por último, ocorre 

a tomada de decisão, na qual as características escolhidas alimentam o classificador de 

padrões, resultando na categorização do objeto de interesse em uma dentre as classes pré-

definidas (FREIRE, 2009). 

Figura 21: Classificador genérico. 

 

Fonte: (FREIRE, 2009). 

Segundo Bishop (1995 apud FREIRE, 2009), em sistemas de reconhecimento ou 

classificação de padrões, há C categorias ou classes previamente definidas, nas quais os 

padrões são enquadrados. Estes últimos são representados por um vetor x = [x1 x2 x3... xp]T 

formado por p características ou atributos, e pode ser visto como um ponto, ou vetor, no 

espaço p-dimensional chamado de espaço de características S ⊂  ℝ  p. O resultado da 

classificação é representado pelo vetor y = [y1... yC] pertencente ao espaço de saída W ⊂ ℝC 

que tem, normalmente, tantos elementos quanto classes a serem escolhidas. Esse vetor possui 

apenas um único elemento igual a 1, o qual indica qual a classe decidida, enquanto todos os 

outros possuem valores nulos ou iguais a -1. Dessa forma, o sistema pode ser visto como um 

mapeamento do conjunto de atributos dos padrões para a saída S→W. 

Segundo Freire (2009) um classificador de padrões é um tipo de mapeamento que 

associa a cada observação x ∈ S uma classe y ∈ W. Ele realiza uma partição do conjunto S em 

C subconjuntos sem nenhum elemento em comum (disjuntos) {R1 R2 ... RC} em que Rk é o 

conjunto dos padrões de S mapeados na classe yk de forma que  

Rk = {x ∈ S:C(x) = yk}, (13) 
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onde os conjuntos Rk definem regiões de decisão do classificador. Cada uma delas é separada 

da outra por pontos de fronteira comuns a outras regiões de decisão, e o conjunto desses 

pontos comuns a duas regiões é chamado de superfície de decisão entre estas classes. 

Outro conceito importante é a noção de função discriminante. Dado um 

classificador definido pelas regiões de decisão {R1, R2, ..., Rc} a função discriminante 

associada à região Rk deve satisfazer 

gk(x) > gj(x),∀퐱 ∈ Rk,∀j ≠ k. (14) 

Isto posto, a categorização do padrão x pode ser realizada por meio da seguinte 

regra de decisão: 

i∗ = argmax	gi(x),		i = 1, … 	,C, (15) 

em que i∗ denota o índice da função discriminante que produz o maior valor para o padrão x 

(FREIRE, 2009). 

Em suma, o desenvolvimento de um classificador consiste na determinação do 

número de classes, C, e das respectivas funções discriminantes (g1, ..., gC) que permitam 

separar as classes de forma a minimizar o erro de classificação (MARQUES, 2005 apud 

FREIRE, 2009). 

3.3 Opção de Rejeição 

A fim de tornar o processo de classificação menos susceptível a erros, optou-se 

por utilizar duas estratégias de opção de rejeição. Por opção de rejeição entende-se qualquer 

estratégia que permita ao classificador não-classificar (i.e. rejeitar) certo padrão de entrada em 

caso de ambigüidade na avaliação das saídas. Nestes casos, pode-se optar por uma análise 

mais detalhada do padrão rejeitado por especialistas, ou simplesmente descartá-lo 

(ALMEIDA, 2010 & ROCHA NETO et. al., 2011). 

A primeira estratégia de rejeição implementada é heurística e visa evitar situações 

em que as saídas de um dado classificador sejam idênticas, por exemplo,	  e  para o 

caso de um problema de classificação binária. A segunda estratégia define um limiar ótimo 

para aceitar as saídas de um dado classificador. Ou seja, não basta apenas selecionar a classe 

de acordo com o índice da saída com maior valor, mas a maior saída deve também ser maior 

que certo limiar (ALMEIDA, 2010 & ROCHA NETO et. al., 2011). Tratando-se com um 

conjunto de dados reais (problema de diagnóstico médico, por exemplo), todo classificador 

está sujeito a classificar erroneamente algumas amostras dos dados. Dependendo dos custos 
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dos erros cometidos, a classificação errada pode conduzir a resultados inadequados em termos 

de desempenho.  

A seguir, esta segunda abordagem de opção de rejeição é descrita a seguir em 

maior detalhe para o caso de classificação binária. 

Na classificação binária o classificador tem como objetivo dividir o espaço das 

características em duas regiões, cada uma destas regiões corresponde a cada uma das classes. 

E a região de rejeição é a zona de superposição entre as duas classes, conforme a Figura 22. 

Figura 22: Classificador binário com a opção de rejeição. 

 
Fonte: (SOUSA, 2009). 

Assumindo que os dados de entrada são representados por um vetor N-

dimensional x = x 	x … 	xp ∈ 	ℝp, e que o classificador não fornece saídas probabilísticas 

(a exemplo dos classificadores utilizados neste trabalho), então deve ser usado um limiar de 

rejeição 훽 para a saída do classificador (ISHIBUCHI & NII, 2000). Neste caso, rejeita-se a 

classificação do vetor x, se, 

maxi yi < 훽, (16) 

em que yi é a i-ésima saída do classificador, i = 1,	2, … ,	C. Para um problema de classificação 

binária, tem-se i	= 2. Neste método, o classificador é treinado da forma usual (sem qualquer 

referência a opção de rejeição). A região de rejeição é determinada depois da fase de 

treinamento, de uma forma heurística ou baseada na otimização de algum critério pós-

treinamento, que pondera o limiar entre os custos de uma classificação errônea e da rejeição 

realizada. 
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De acordo com Rocha Neto (2011), o projeto de um classificador binário com 

opção de rejeição requer os seguintes passos: 

Passo 1 – Treinar o classificador, para ajustar seus parâmetros e modelo, utilizando as 

amostras pertencentes ao conjunto de treinamento. 

Passo 2 – Apresentar as amostras de teste ao classificador ajustado no passo anterior. 

Passo 3 – Encontrar um valor ótimo para o limiar de rejeição 훽 que requer a minimização do 

risco empírico, como proposto em CHOW (1970): 

R = wrR + E, (17) 

em que R e E são, respectivamente, as taxas de padrões rejeitados e de erros de classificação 

(calculados com os dados de teste), enquanto wr é o custo de rejeição, cujo valor dever ser 

especificado pelo usuário. É importante ressaltar que um baixo (alto) valor de wr conduz a um 

classificador que rejeitas muitos (poucos) padrões, aumentando (diminuindo) então as taxas 

de acerto de classificação. Este procedimento é descrito a seguir: 

Passo 3.1 – Para um dado custo de rejeição wr,varia-se 훽 de um valor inicial 훽i 

até um valor final 훽f, em incrementos fixos Δ훽. Valores típicos são: 훽i = 0,25, 훽f = 1,00 e 

Δ훽 = 0,05.     

Passo 3.2 – Para cada valor de 훽, calcular R usando a Equação (12), tal que: 

푅(훽) =
n° de padrões rejeitados

n° total de padrões
 

 (18) 

퐸(훽) =
n° de padrões classificados erroneamente

n° total de padrões− n° padrões rejeitados
 

(19) 

Passo 3.3 – Selecionar o limiar de rejeição ótimo 훽  de acordo com a seguinte 

regra: 

훽 = arg	min 푅(훽) . (20) 

Passo 4 – Estabelecer novos rótulos para os dados de teste, de acordo com a regra: 

SE max {푦 } < 훽 

ENTÃO colocar as amostras em uma nova classe      (classe de rejeição.)          

SENÃO manter os rótulos originais das amostras.   

Passo 5 – Apresentar os dados de teste mais uma vez ao classificador, usando o valor de 훽  

encontrado. Calcular as novas taxas de rejeição e de classificação, além dos erros cometidos. 

O procedimento descrito acima é bem genérico e pode ser usado por qualquer 

classificador de padrões que forneça uma saída real (contínua). 
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3.4 O Classificador Linear dos Mínimos Quadrados 

O classificador dos mínimos quadrados pode ser entendido como um sistema 

linear entrada-saída, assim como mostrado pela Figura 23. Neste modelo, o objetivo é 

determinar uma matriz de pesos W capaz de armazenar todos os pares ou associações (x, d) 

fornecidos pelo usuário. 

Figura 23: Classificador dos mínimos quadrados. 

 
Fonte: (MONTEIRO, 2009). 

Em outras palavras deseja-se obter um mapeamento linear que relacione um vetor 

de características qualquer, xl ∈ ℝp , com um vetor de saídas-alvo, d ∈ ℝC, correspondente. 

Esta relação pode ser representada matematicamente como 

d = Wxl (21) 

em que se assume que W = [wkj] é uma matriz C  (p+1), totalmente desconhecida, ou seja, 

não sabemos de antemão quais são os valores de seus elementos wkj, k = 1, … ,m,	j = 0,1, … ,p.  

Uma maneira de se estimar a matriz de transformação W se dá exatamente através 

do uso de N pares entrada-saída 	{(x , d )}, 푙 = 1, … ,	N, disponíveis para treinamento. Para 

isso, pode-se utilizar técnicas de manipulação de matrizes e vetores para implementar um 

mapeamento linear aproximado  

yl = Wxl. (22) 

Sejam X = [x 	|	x 	|… |x	N]  e D = [d 	|	d 	|… |dN]  matrizes cujas colunas são 

formadas pelos vetores de entrada e vetores-alvo, respectivamente.  A partir daí, é possível 

escrever uma versão matricial da Equação (21), dada por  

D = WX (23) 

em que todas os vetores-alvo dl,  que formam as colunas de D são calculados de uma só vez 

(DUDA et. al., 2000). 
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A partir daí, busca-se estimar a matriz W  que melhor satisfaça a relação 

matemática mostrada  na Equação (23). Para isso, pode-se isolar W, resultando em 

W =  DXT(XXT) . (24) 

Uma vez calculada a matriz W, pode-se testar o desempenho do classificador LS 

para o conjunto de pares de entradas-saídas restantes por meio da seguinte expressão: 

Y = WX, (25) 

que nada mais é do que a versão matricial da Equação (22). 

 

3.5 Máquina de Aprendizado Extremo 

A arquitetura de rede neural conhecida como Máquina de Aprendizado Extremo 

(Extreme Learning Machine, ELM) é do tipo sem realimentação (Feedfoward). Esta 

arquitetura é semelhante à rede Perceptron Multicamada (MLP), porém apresenta uma fase de 

aprendizado muito mais rápida (HUANG et. al., 2006). Mais especificamente, a rede ELM 

consiste de uma entrada com p + 1 características, uma camada escondida com  q neurônios e 

uma camada de saída com 퐶  neurônios, todos os neurônios com funções de ativação 

sigmoidal. A saída do i-ésimo neurônio, yi(t), i=1, ..., C, é dada por 

yi(t) = tanh mik(t) tanh wkj(t)
p

j

xj(t) − θk(t)
k

 
(26) 

onde xj(t) é a j-ésima componente do vetor de entrada atual, wkj  é o peso que conecta a j-

ésima entrada ao k-ésimo neurônio oculto e mik  é o peso que conecta o k-ésimo neurônio 

oculto ao i-ésimo neurônio de saída. Define-se ainda x0 = +1 e os pesos wk0 correspondem aos 

limiares dos neurônios ocultos. O parâmetro θ  é o limiar do k-ésimo neurônio de saída e tanh 

é a função de ativação tangente hiperbólica. O treinamento da rede ELM é realizado através 

de 3 etapas: inicialização aleatória dos pesos dos neurônios ocultos, acúmulo das saídas dos 

neurônios ocultos e cálculo dos pesos dos neurônios de saída. 

a) Inicialização Aleatória dos Pesos dos Neurônios Ocultos 

Esta etapa da rede ELM envolve o cálculo das ativações e saídas de todos os 

neurônios da camada escondida e de todos os neurônios da camada de saída, uma vez que os 

pesos wkj ,	k = 1, … ,	q  e j = 0, … ,	p , tenham sido inicializados com valores aleatórios. 
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Formalmente, podemos escrever (27) em que U(a, b)  é um número pseudo-aleatório 

uniformemente distribuído no intervalo (a, b) , enquanto N(0,σ )  é um número pseudo-

aleatório normalmente distribuído com média zero e variância σ  (HUANG et. al., 2006). 

wkj~U(푎, 푏)    ou    wkj~N(0,σ ) (27) 

 Dessa forma a matriz de pesos W  terá o formato (28), com q linhas e p + 1 

colunas (HUANG et. al., 2006). 

b) Acúmulo das Saídas dos Neurônios Ocultos 

Nesta etapa do treinamento da rede o fluxo de sinais ocorre dos neurônios de 

entrada para os neurônios de saída, passando obviamente pelos neurônios da camada 

escondida. Por isso, diz-se que a informação está fluindo no sentido direto.  

Após a apresentação de um vetor de entrada 퐱, na iteração 푡, o primeiro passo é 

calcular as ativações dos neurônios da camada escondida usando a seguinte expressão: 

uk(t) = 	 ∑ wkjx (푡) =p
j w 퐱(t),		k = 1, … ,	q, (29) 

em que q é o número de neurônios ocultos (HUANG et. al., 2011). 

A operação seqüencial da Equação (29) pode ser feita de uma única vez se for 

utilizado a notação vetor-matriz. Neste caso, tem-se que o vetor de ativações 퐮 (t) ∈ ℝq do i-

ésimo neurônio oculto na iteração t é calculado como 

퐮(t) = 	Wx(푡). (30) 

Em seguida, as saídas correspondentes são calculadas por meio da seguinte 

expressão:  

z(t) = 	tanh Wx(t) . (31) 

Para cada vetor de entrada x(t),	t = 1, … ,	N, tem-se um vetor z(t) correspondente, 

que deve ser organizado como uma coluna da matriz Z representada como 

Z = [z(1)|z(2)	|… |z(N)]. (32) 

W =

w w … w
w w … w
⋮ ⋮ ⋮ ⋮

w w … w
(p )

=

⎝

⎜
⎛

w
w
⋮

w
⎠

⎟
⎞

 (28) 
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c) Cálculo dos Pesos dos Neurônios de Saída 

Sabe-se que para cada vetor de entrada x(t),	t = 1, … ,	N, tem-se um vetor de 

saídas desejadas d(t) correspondente. Se organizarmos estes N vetores ao longo das colunas 

de uma matriz D, então temos que esta matriz terá dimensão m linhas e N colunas, ou seja, 

D = [d(1)|d(2)	|… |d(N)]. (33) 

 O cálculo dos pesos da camada de saída é realizado por um mapeamento linear 

entre a camada oculta e a camada de saída, dado por 

 Como se busca determinar a matriz M  pode-se utilizar o método da 

pseudoinversa já utilizado no classificador LS, ou seja, 

M = 	DZ (ZZ ) . (35) 

 Uma vez determinadas as matrizes de pesos W e M temos uma rede ELM pronta 

para utilização através da notação vetor-matriz vista em (36) (HUANG et. al., 2011). 

3.6 Classificador Gaussiano Linear Regularizado 

 Para um problema de classificação com C  classes, classificadores gaussianos 

constituem uma categoria de funções discriminantes que assume que os vetores de 

características da i-ésima classe seguem uma distribuição normal de vetor médio mi e matriz 

de covariância C ,푖 = 1, … ,	C (DUDA et al, 2000). A função discriminante da i-ésima classe, 

y (t), é então dada por 

y (t) = ln p(퐱(푡)|퐦 , C ) 

									= −0,5(x(t) −m ) C (x(t) − m ) − 0,5ln|C |         (37a) 

em que 

 p(퐱(푡)|퐦 , C ) =
( )

p
|C |

∙ exp	{− (x(t)− m ) C (x(t)− m )}   (37b)  

d(t) = Mz(t). (34) 

y(t) = Mz(t) =
y (t)
⋮

yC(t)
=

⎣
⎢
⎢
⎡m 푧(t)
m 푧(t)

⋮
mC푧(t)⎦

⎥
⎥
⎤
. (36) 
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é a função de verossimilhança da i-ésima classe, C é a inversa da matriz 	C , 	|C | é o 

determinante de C  e ln(.) é a função logaritmo natural. Para a obtenção da Equação (37), 

assume-se que as classes são equiprováveis, ou seja, possuem a mesma probabilidade a priori. 

Vale ressaltar que na forma mostrada na Equação (37), o classificador resultante é comumente 

chamado de classificador quadrático gaussiano, pois gera superfícies de decisão não-lineares 

(i.e. quadráticas). 

Em problemas práticos é comum a ocorrência de situações em que matriz C  

apresenta-se mal-condicionada (i.e. é quase singular). Isto ocorre, por exemplo, quando o 

número de amostras de treinamento é inferior à dimensionalidade dos vetores de 

características. Neste caso, é comum o uso de técnicas de regularização da matriz de 

covariância, tal como a substituição da matriz C  na Equação (37) pela matriz de covariância 

agregada (pooled), dada por 

C = ∑C C , (38) 

onde 푛 = ∑ 푛C  é o número total de vetores de características disponíveis e  C é o número 

de classes.    

Neste caso, a função discriminante do classificador gaussiano mostrado em (37) 

passa ser escrita simplesmente como 

y (푡) = −0,5(퐱(t)− m ) C (x(t)− m ), (39) 

passando a ser chamado de classificador gaussiano linear regularizado, pois as superfícies de 

decisão são agora lineares (i.e. hiperplanos). 

3.7 Máquinas de Vetores Suporte 

Máquinas de vetores suporte são classificadores de padrões que se baseiam na 

teoria de aprendizado estatístico que, grosso modo, consiste na filosofia de projeto que leva 

em consideração a minimização do erro estrutural e não apenas a minimização do erro 

quadrático médio calculado para os vetores de treinamento (MONTEIRO, 2009). 

Chama-se o hiperplano 

w ∙ x + 푏 = 0, (40) 
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de ótimo se ele separa o conjunto treinamento {(x , d ), (x , d ), … 	 , (xN, dN)}  e se a margem 

entre o hiperplano e o vetor de treinamento mais próximo é máxima. Isto significa que o 

hiperplano ótimo tem que satisfazer as desigualdades (MONTEIRO, 2009) 

y (w ∙ x + b ) ≥ 1, i = 1, ... , C. (41) 

e minimizar o funcional 

푅(w) = w ∙w. (42) 

em que “∙” denota o produto escalar, também conhecido como produto ponto (dot product). 

Este problema de otimização quadrática pode ser resolvido no espaço dual dos 

multiplicadores de Lagrange (MONTEIRO, 2009). Assim, constrói-se o lagrangiano da 

seguinte forma 

퐿(w,b,훂) = w ∙w −∑ α [y (w ∙ x + 푏)− 1]N . (43) 

e busca-se minimizá-lo como relação a w e b e maximizá-lo com relação aos multiplicadores  

훼 ≥ 0, i = 1, ... , N. (44) 

Desse modo, ao se minimizar a Equação (43) com relação a w e b obtém-se, 

respectivamente, as equações 

w = 훼 푦 x  
(45) 

e 

훼 y = 0
N

 
(46) 

Substituindo-se a Equação (45) no Lagrangiano (43) e considerando (44), obtém-

se o funcional (MONTEIRO, 2009) 

푊(훂) = 훼 −
1
2

훼 훼 y y 푥 ∙ 푥
N

,

N

. 
(47) 

Ao se maximizar (47) com relação ao vetor de parâmetros 훂 e respeitando-se as 

restrições nas Equações (43) a (46) obtém-se a solução ótima 훂 = (훼 ,훼 , … 	 , 훼N) a qual, 

por conseguinte, especifica para o hiperplano ótimo desejado, ou seja, 

w = 훼 y x , 
(48) 

e 



59 
 

 

훼 푦 x
N

∙ x + b , 
(49) 

em que b  é escolhido de modo a maximizar a margem de separação hiperplano-vetor mais 

próximo (MONTEIRO, 2009). É importante ressaltar que a solução ótima satisfaz as 

condições de Kuhn-Tucker, i.e. 

훼 y (w ∙ x + b ) − 1 = 0, (50) 

e supondo que 훼 ≠ 0,	tem-se que  

y (w ∙ x + 푏 ) = 1. (51) 

Os vetores x  que satisfazem a Equação (51) denominam-se, então, vetores de 

suporte. E a norma do vetor w  define a margem 휌 entre o hiperplano de separação ótima e os 

vetores suporte 

휌 =
1

‖w ‖. (52) 

Portanto, levando-se em conta as equações (49) e (52), obtém-se 

1
휌

= w ∙w = y 훼 w ∙ x = y 훼 (w ∙ x + 푏 =
NN

훼
N

. 
(53) 

Por outro lado, para os casos de não-separabilidade do conjunto de treinamento 

(SVM de margem flexível), uma alternativa é a introdução de varáveis de folga 휉 , de modo 

que o funcional (42) assume a forma 

푅(w,퐛,훂) =
1
2 w ∙ w + C 휉 , 

(54) 

em que C é um parâmetro de regularização. Sujeito às restrições 

푦 (w ∙ x + 푏 ) ≥ 1− 휉 , (55) 

e 

휉 ≥ 0. (56) 

O lagrangiano deste problema assume a seguinte forma 

퐿(w,퐛,훂) = w ∙w − ∑ α [푦 (w ∙ x + 푏) − 1 + 휉 ] + C∑ 휉N − ∑ 푣 휉NN . (57) 

Nestas condições, deve-se minimizar em relação a w , b e 휉  e maximizá-lo com 

relação aos multiplicadores α ≥ 0 e 푣 ≥ 0. 
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Verifica-se que o resultado da minimização com relação a w e b conduz às 

restrições (45) e (46) e o resultado da minimização com relação a 휉  implica na nova restrição 

훼 + 푣 = K. (58) 

Considerando-se que 푣 ≥ 0, obtém-se 

0 ≤ 훼 ≤ K. (59) 

Quando se utiliza as expressões(55) e (56) no Lagrangiano (57) tem-se que, para 

determinar o hiperplano ótimo, a maximização do funcional (47) deve respeitar as restrições 

(46) e (59). 

Para o caso de não-separabilidade, as condições de Kuhn-Tucker (MONTEIRO, 

2009) 

α [y (w ∙ x + 푏)− 1 + 휉 ] = 0 e 푣 휉 = 0 (60) 

devem ser satisfeitas. E, assim como ocorre para o caso anterior, os vetores xi, que 

correspondem aos α  não nulos, são denominados vetores de suporte. Neste caso, decorre que  

푦 (w ∙ x + 푏 ) = 1− 휉 , (61) 

e, portanto, pelas condições (58) e (60) segue que se 휉 > 0, então, 푣 = 0 e 훼 = K. Neste 

ponto, pode-se distinguir entre dois tipos de vetores suporte: os vetores para os quais 0 <

α < K e aqueles para os quais α = K. 

Ao se projetar um classificador SVM, usualmente os vetores de entrada x ∈ Χ são 

mapeados em um espaço aumentado ou espaço de características, 휙(x) ∈ Ϝ, com elevada 

dimensão onde se constróem os hiperplanos de separação ótima. O produto de dois vetores 

quaisquer neste espaço pode, então, assumir a forma generalizada 

휙(x ) ∙ 휙 x = 푘(x , x ), (62) 

em que 푘(x , x ) é conhecida como função núcleo, ou simplesmente (kernel), que atende as 

condições de ser uma função definida positiva e simétrica (condições de Mercer (1909)). Na 

Tabela 2, algumas opções usuais para a função de kernel são mostradas. Nesta dissertação foi 

adotado o kernel RBF para o classificador SVM a ser implementado. 
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Tabela 2: Funções de kernel típicas. 

푘(x − y) = exp	(−‖x− y‖ ) Guassiana RBF 

푘(x− y) = (‖x− y‖ + c )  Multiquadrática 

푘(x − y) = (‖x− y‖ + c )  Multiquadrática Inversa 

푘(x − y) = ‖x− y‖  

푘(x − y) = ‖x− y‖ ln	(‖x− y‖) 
Splines 

푘(x − y) = tanh	(‖x ∙ y‖ − 휃) Tangente Hiperbólica 

푘(x − y)(1 + ‖x ∙ y‖)  Polinomial de grau d 

푘(x− y) = 퐵 (x− y) B – splines 

푘(x − y)
sin 푑 + 1

2 (x− y)

sin	(x− y)
2

 Polinomial trigonométrico de grau d 

Fonte: (MONTEIRO, 2009). 

3.8 Conclusão 

Neste capítulo foi feita uma introdução sobre reconhecimento de padrões e sobre a 

metodologia de opção de rejeição. Além disso, foram descritos os métodos de classificação de 

padrões utilizados nesta dissertação, observando-se suas características e algumas formas de 

implementação.   

No capítulo seguinte serão apresentados e discutidos resultados do problema 

posto. Serão detalhadas as metodologias utilizadas e feitas as comparações entre os extratores 

de características a partir das taxas percentuais de acerto médio e as taxas percentuais médias 

de rejeição. 
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4 RESULTADOS 

4.1 Introdução 

Neste capítulo serão descritos os experimentos realizados na analise do 

desempenho das técnicas de extração de atributos e técnicas de aprendizagem para a 

classificação de defeitos das imagens do couro caprino e ovino no estágio Wet-Blue.  

Para a criação desse sistema de classificação foram desenvolvidos três módulos. O 

primeiro módulo é responsável em armazenar imagens. O segundo módulo implementado tem 

como objetivo a extração de atributos, para que possamos assim realizar testes com diferentes 

classificadores. Esse módulo será responsável por criar a base de treinamento (datasets) para a 

aprendizagem, passando essas informações para o próximo módulo. As funcionalidades do 

terceiro módulo estão embutidas sobre as do segundo módulo. 

O terceiro módulo é uma implementação mais específica para o objetivo geral da 

dissertação, que é o resultado da classificação do couro. Com esse módulo é possível 

determinar a classificação geral do couro, como: Classe Superior (melhor qualidade) e Classe 

Inferior (pior qualidade).  

No ambiente real existem 7 classes, sendo que de número 1 apresenta melhor 

qualidade e a de número 7 apresenta uma qualidade inferior. Para esta dissertação o problema 

foi transformado em binário da seguinte maneira: 

 As classes de 1 a 5 foram unidas e passaram a ser denominadas de classe 

Superior; 

 As classes 6 e 7 também foram unidades e passaram a ser denominadas de 

classe Inferior. 

Esse procedimento foi feito para facilitar o tratamento do problema, uma vez que 

as tentativas para formalizar e implementar o problema com 7 classes não foram bem-

sucedidas, apresentando taxas de acerto muito baixas. Dentre as razões para as baixas para o 

problema com 7 classes especulam-se as seguintes: 

i. Poucos exemplos de treinamento (22 por classes). 

ii. Alto grau de subjetividade na determinação das classes. 

iii. Alto grau de superposição entre as classes. 
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4.2 Metodologia 

O estudo foi realizado testando-se cinco métodos de extração de características, 

VAR, GLCM, PCA, NMF e HAAR descritos no Capítulo 2. Para cada método as imagens 

originais (3264x2448) foram convertidas para níveis de cinza com resolução de 8 bits e 

redimensionadas em quatro diferentes tamanhos (4040, 6060, 8080 e 100100). Em 

seguida, após determinados os vetores de características foi feita a classificação, utilizando-se 

os classificadores LS, ELM, RLGC e SVM. 

O ambiente computacional utilizado no estudo foi o software Matlab R2013a em 

um computador Pentium Dual - Core T4200 com 2GHz e 4GB de memória, rodando o 

sistema operacional Windows Vista Home Premium SP2. 

Para esta dissertação foi construído um banco de 154 imagens de peles de cabras 

no estágio wet-blue coletadas por uma câmera com resolução de 8,0 megapixels, sendo 22 

imagens de cada uma das 7 classes, as quais foram agrupadas em Classe Superior (Classes: 1, 

2, 3, 4 e 5) e Classe Inferior (Classes: 6 e 7), ou seja, o problema foi binarizado. Na Figura 24 

é possível ser visualizado o exemplo de cada classe. 

Figura 24: Exemplo de imagem da classe Inferior (esquerda) e Superior (direita). 

 
Fonte: (desenvolvido pelo autor). 

Na Figura 25 é possível visualizarmos o projeto mecânico do sistema de coleta 

das imagens desenvolvido em software de desenho 3D, no qual as peles são estendidas e 

esticadas em uma mesa. Na parte superior é fixada a câmera fotográfica podendo ser ajustada 

a distância focal conforme a dimensão da peça de couro. A dimensão escolhida para  a mesa 

foi de 1,00m  1,20m, pois esta área engloba todos dos tamanhos de peles processadas pela 

empresa parceira. 
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Figura 25: Mesa de aquisição e classificação de peças de couro. 

 
Fonte: (desenvolvido pelo autor). 

Os dados disponíveis foram separados aleatoriamente em um conjunto de 

treinamento (contendo 80% do total de exemplos) e um conjunto de teste (com os 20% 

restantes). Este método de validação é chamado de hold out, no qual a maior parte dos dados é 

reservado para o treinamento e o restante para o teste. Para cada classificador foram 

executadas 200 rodadas independentes de treinamento e teste.  

4.3 Resultados de Classificação Convencional (Sem Opção de Rejeição) 

Com finalidade de avaliar os classificadores foram realizadas 20 análises com 

cada classificador, ou seja, utilizaram-se os diferentes conjuntos de dados gerados a partir das 

imagens nos tamanhos (4040, 6060, 8080 e 100100) e combinou-se com cada um dos 5 

métodos de extração de características. Assim foram montadas as Tabelas de 3 a 6, as quais 

mostram os resultados dos classificadores sem opção de rejeição. Essa abordagem sem opção 

de rejeição é um método clássico para a aprendizagem automática de problemas binários. 

Os resultados visualizados são apresentados em termo das taxas percentuais de 

acerto médio (Perf.)  e desvio padrão (Desv.) para cada combinação (extrator de 

características/classificador). 
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Tabela 3: Desempenho dos classificadores sem opção de rejeição e métodos de extração de características 
(Imagem tamanho 4040). 

 
Extratores de Características 

 
VAR NMF HAAR PCA GLCM 

Classificador Perf  Desv Perf Desv Perf Desv Perf Desv Perf Desv 

LS_Sem_Rej 71,03 8,66 83,29 6,94 68,67 8,03 71,77 8,14 74,14 7,42 

ELM_Sem_Rej 85,56 5,33 84,48 5,82 84,74 6,61 79,75 6,16 82,48 5,71 

RLGC_Sem_Rej 71,46 1,00 81,04 0,91 71,75 1,11 72,53 0,83 74,53 1,22 

SVM_Sem_Rej 84,66 6,03 81,72 6,57 82,82 5,84 81,25 6,34 82,61 6,12 

Fonte: (desenvolvido pelo autor). 

Tabela 4: Desempenho dos classificadores sem opção rejeição e métodos de extração de características  

(Imagem tamanho 6060). 

 
Extratores de Características 

 
VAR NMF HAAR PCA GLCM 

Classificador Perf  Desv Perf Desv Perf Desv Perf Desv Perf Desv 

LS_Sem_Rej 63,82 7,84 71,79 7,42 68,11 8,12 67,93 9,10 70,12 11,02 

ELM_Sem_Rej 83,08 5,86 79,58 6,44 82,40 5,89 77,83 7,48 81,85 5,94 

RLGC_Sem_Rej 71,24 0,69 70,25 0,75 70,46 0,67 71,93 0,96 78,09 0,80 

SVM_Sem_Rej 83,45 6,18 81,12 6,35 84,74 6,09 81,27 6,74 81,95 5,87 

Fonte: (desenvolvido pelo autor). 

Tabela 5: Desempenho dos classificadores sem opção rejeição e métodos de extração de características  

(Imagem tamanho 8080). 

 
Extratores de Características 

 
VAR NMF HAAR PCA GLCM 

Classificador Perf  Desv Perf Desv Perf Desv Perf Desv Perf Desv 

LS_Sem_Rej 60,33 8,39 70,62 7,13 70,45 7,69 66,58 8,44 74,80 6,61 

ELM_Sem_Rej 82,04 6,74 71,79 7,50 81,37 6,31 77,03 6,38 76,83 6,81 

RLGC_Sem_Rej 72,19 1,11 70,45 0,82 72,43 0,87 72,30 1,38 75,74 0,78 

SVM_Sem_Rej 83,37 6,17 81,19 5,99 84,27 6,03 79,16 6,80 80,58 6,31 

Fonte: (desenvolvido pelo autor). 
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Tabela 6: Desempenho dos classificadores sem opção rejeição e métodos de extração de características  

(Imagem tamanho 100100). 

 
Extratores de Características 

 
VAR NMF HAAR PCA GLCM 

Classificador Perf  Desv Perf Desv Perf Desv Perf Desv Perf Desv 

LS_Sem_Rej 55,40 8,27 71,41 7,26 66,75 7,64 65,24 8,27 76,19 7,50 

ELM_Sem_Rej 82,82 5,79 81,51 6,31 81,61 6,73 74,41 7,39 81,29 6,45 

RLGC_Sem_Rej 71,40 0,97 71,95 0,88 72,38 0,71 70,82 1,15 77,50 1,01 

SVM_Sem_Rej 84,45 6,18 84,62 6,17 81,16 6,71 79,54 6,22 80,54 6,15 

Fonte: (desenvolvido pelo autor). 

Os dados das Tabelas de 3 a 6 permitem observar que os classificadores ELM e 

SVM obtiveram, em média, as melhores taxas percentuais de acerto médio para cada 

combinação extrator de características/classificador (entre 81% e 85%, aproximadamente). 

4.4 Resultados de Classificação Com Opção de Rejeição  

A partir da obtenção dos dados sem opção de rejeição, optou-se por realizar os 

testes com opção de rejeição, pelas suas vantagens potenciais, e por se tratar de uma técnica 

abordada ocasionalmente na literatura de aprendizado de máquinas.  

Vale ressaltar que a técnica de opção de rejeição utilizada neste trabalho é 

realizada em uma fase pós-treinamento e com os dados de testes. 

Assim, foram realizadas 200 rodadas de cada classificador, varrendo três valores 

do custo de rejeição w  (0.04, 0.24 e 0.44), variando-se 훽 de um valor inicial 훽  até um valor 

final 훽 , em incrementos fixos Δ훽. Valores típicos são: 훽 = 0.25, 훽 = 1.00 e Δ훽 = 0.05. É 

importante destacar que, na ausência de mais informações adicionais sobre o problema 

tratado, não se pode selecionar somente um valor de w , uma vez que a sua escolha é 

intrinsecamente dependente da aplicação. Conforme mencionado anteriormente na seção 3.3, 

o valor de 푤  está diretamente relacionado ao número de padrões que um especialista humano 

estará disposto a avaliar. Para altos valores de w  cada padrão terá um alto custo de rejeição e, 

por conseqüência, haverá um pequeno número de padrões rejeitados.  

Nos resultados mostrados nas Tabelas 7-11 e Figuras de 26-30 para os extratores 

VAR, GLCM, PCA, NMF e HAAR, e imagens do tamanho 4040, os classificadores estão 

sendo executados com os limiares de rejeição ótimo 훽  selecionados. Sendo comparadas 
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numericamente e diagramaticamente as taxas percentuais de acerto médio (Perf.) e as taxas 

percentuais de rejeição (Rej.) para cada combinação extrator de características/classificador. 

Tabela 7. Taxas de acerto e rejeição para o extrator de características VAR imagem tamanho 4040. 

 
Extratores de Características VAR 

 
wr=0.04 wr=0.24 wr=0.44 

Classif. Perf Rej Perf  Rej Perf  Rej 

LS 89,00 42,41 87,28 23,29 86,82 18,58 

ELM 92,99 34,58 87,16 14,29 87,51 14,58 

RLGC 71,06 0,00 70,96 0,00 70,69 0,00 

SVM 94,96 37,65 88,97 13,16 85,76 4,97 

Fonte: (desenvolvido pelo autor). 

O extrator VAR (Tabela 7), as melhores taxas de acerto na classificação foram 

obtidas com w = 0.04 (94,96%, no caso do SVM), embora à custa de taxas de rejeição 

relativamente grandes. Para valores de w  maiores que 0.04, as taxas de acerto se aproximam 

dos valores obtidos para a análise sem rejeição (Seção 4.3) necessitando, portanto, de um 

avaliador externo para as amostras rejeitadas. 

Figura 26: Comparação entre classificadores com opção de rejeição utilizando extrator de atributos VAR 
imagem 4040. 

 
Fonte: (desenvolvido pelo autor). 
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Tabela 8. Taxas de acerto e rejeição para o extrator de características GLCM imagem tamanho 4040. 

 
Extratores de Características GLCM 

 
wr=0.04 wr=0.24 wr=0.44 

Classif. Perf Rej Perf  Rej Perf  Rej 

LS 76,53 38,54 78,11 38,09 78,21 37,48 

ELM 80,36 35,77 80,13 17,03 80,22 13,64 

RLGC 75,33 4,77 75,79 5,22 74,69 5,29 

SVM 81,25 51,16 84,83 12,58 83,43 9,06 

Fonte: (desenvolvido pelo autor). 

Figura 27: Comparação entre classificadores com opção de rejeição utilizando extrator de atributos GLCM 
imagem 4040. 

 

Fonte: (desenvolvido pelo autor). 

A Tabela 8 ilustra os resultados obtidos com o extrator GLCM. É possível 

perceber que as melhores taxas de acerto foram obtidas com o classificador SVM, cuja melhor 

combinação com a taxa de rejeição foi para w = 0.44  (Perf=83,43% e Rej=9,06%). 

Entretanto, esta taxa média de acerto é praticamente igual à obtida com o SVM sem rejeição. 

Portanto, neste caso, seria dispensável a utilização de técnicas de rejeição. 

Tabela 9. Taxas de acerto e rejeição para o extrator de características PCA imagem tamanho 4040. 

 
Extratores de Características PCA 

 
wr=0.04 wr=0.24 wr=0.44 

Classif. Perf Rej Perf  Rej Perf  Rej 

LS 79,77 54,77 77,2 34,45 87,85 13,93 

ELM 96,34 35,54 90,51 20,93 88,25 15,70 

RLGC 72,69 0,00 72,45 0,00 72,29 0,00 

SVM 97,32 75,06 96,78 70,48 95,52 68,55 

Fonte: (desenvolvido pelo autor). 
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Nos resultados mostrados na Tabela 9, para o extrator PCA, percebe-se que, 

embora tenha obtido as maiores taxas de acerto (acima de 95%), o SVM atingiu taxas de 

rejeição muito elevadas (acima de 68%), o que neste caso inviabilizaria sua utilização em 

virtude da quantidade de amostras de teste rejeitadas. Uma alternativa mais viável seria a 

opção pelo ELM (w = 0.04	e w = 0.24) ou pelo LS (w = 0.44), por estabelecerem um 

melhor limiar entre taxas de classificação e taxas de rejeição. 

Figura 28: Comparação entre classificadores com opção de rejeição utilizando extrator de atributos PCA imagem 
40x40. 

 

Fonte: (desenvolvido pelo autor). 

Tabela 10. Taxas de acerto e rejeição para o extrator de características NMF imagem tamanho 40x40. 

 
Extratores de Características NMF 

 
wr=0.04 wr=0.24 wr=0.44 

Classif. Perf Rej Perf  Rej Perf  Rej 

LS 89,66 11,32 88,80 10,48 88,35 10,05 

ELM 96,28 66,93 89,54 39,61 86,97 34,74 

RLGC 80,25 0,00 80,72 0,00 80,51 0,00 

SVM 96,17 53,55 93,35 44,19 90,11 32,10 

Fonte: (desenvolvido pelo autor). 

Nos resultados do extrator NMF, mostrados na Tabela 10, é possível observar que 

as maiores taxas de acerto foram obtidas com os classificadores ELM (96,28%) e SVM 

(96,17%), mas com taxas de rejeição elevadas, 66,93% e 53,55%, respectivamente, em 

virtude do baixo de valor de w . Uma alternativa seria utilizar o classificador LS com 

w = 0.44, com a taxa de acerto de 88,35% e com a menor taxa de rejeição, 10,05%.  
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Figura 29: Comparação entre classificadores com opção de rejeição utilizando extrator de atributos NMF 
imagem 4040. 

 

Fonte: (desenvolvido pelo autor). 

Tabela 11. Taxas de acerto e rejeição para o extrator de características HAAR imagem tamanho 4040. 

 
Extratores de Características HAAR 

 
wr=0.04 wr=0.24 wr=0.44 

Classif. Perf Rej Perf  Rej Perf  Rej 

LS 87,68 32,48 84,99 19,16 85,92 14,77 

ELM 87,65 40,19 85,96 20,74 87,20 15,93 

RLGC 71,11 0,00 71,70 0,00 72,11 0,00 

SVM 86,91 48,52 88,08 25,61 87,14 15,94 

Fonte: (desenvolvido pelo autor). 

Figura 30: Comparação entre classificadores com opção de rejeição utilizando extrator de atributos HAAR 
imagem 4040. 

 
Fonte: (desenvolvido pelo autor). 

Os resultados da Tabela 11, para o extrator HAAR, mostram que as taxas de 

classificação com os dados de teste praticamente não sofreram alterações com o aumento de 

w . Entretanto, as taxas de rejeição diminuíram significativamente para ordem de 15%.  

4.5 Comparação dos Métodos de Extração de Características  

Para análise comparativa entre os métodos de extração de características 

utilizados são apresentadas também as características de cada extrator e o princípio utilizado 

nesta dissertação.  
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São também apresentadas as taxas percentuais de acerto médio sem a utilização da 

opção de rejeição para todos os tamanhos de imagens (4040, 6060, 8080 e 100100) nas 

Figuras 31, 33, 35, 37 e 39. Assim, como se pode observar as taxas de acerto médio para um 

mesmo classificador avaliado mantiveram-se constantes. Mostrando que independente do 

tamanho os resultados não se alteraram significativamente. 

Em seguida são apresentadas as taxas percentuais de acerto médio e os três 

valores do custo de rejeição w  (0.04, 0.24 e 0.44) para as imagens 4040 com a utilização da 

opção de rejeição nas Figuras 32, 34, 36, 38 e 40. 

No método de extração de características VAR, as imagens foram codificadas 

pelas variâncias de suas colunas, ou seja, para uma imagem An 	 ∈ ℝZ × ℝQ é obtido vetor de 

atributos que terá dimensão Q.  

Figura 31: Extrator de atributos VAR sem opção de rejeição. 

 
Fonte: (desenvolvido pelo autor). 

Figura 32: Taxas de acerto percentuais do extrator de atributos VAR (imagem 4040) com opção de rejeição. 

 

Fonte: (desenvolvido pelo autor). 

As características foram extraídas pelos atributos de Haralick utilizando uma 

matriz de co-ocorrência de níveis de cinza (GLCM). A matriz de co-ocorrência é uma matriz 

quadrada que tem como tamanho a quantidade de níveis de cinza de cada imagem A 	∈ ℝZ ×

ℝQ. As combinações de ocorrência entre os níveis de cinza são calculadas nos ângulos 0, 45, 

90 e 135, os demais ângulos são calculados via simetria. Após o cálculo da matriz, outra é 

calculada, a nova matriz é a de probabilidade de ocorrência das combinações entre níveis de 
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cinza. Com essa matriz são feitos cálculos dos seguintes atributos de textura: contraste, 

medidas de correlação, energia e homogeneidade (HARALICK, 1979). 

Figura 33: Extrator de atributos GLCM sem opção de rejeição. 

 
Fonte: (desenvolvido pelo autor). 

Figura 34: Taxas de acerto percentuais do extrator de atributos GLCM (imagem 4040) com opção de rejeição. 

 

Fonte: (desenvolvido pelo autor). 

No método de PCA, cada imagem foi convertida em vetores pela concatenação de 

suas colunas. A partir daí, foram calculados os autovetores e os autovalores através da matriz 

de covariância das imagens vetorizadas. Assim são escolhidos os seguintes valores para o 

número de componentes principais: k=35 (4040), k=43 (6060), k=47 (8080), k=50 

(100100) maiores autovalores, os quais representam 95% da variância dos dados originais. A 

título de comparação, os k fatores de decomposição utilizados no método NMF foram iguais 

aos números de componentes principais k utilizados no método PCA. 

Figura 35: Extrator de atributos PCA sem opção de rejeição. 

 
Fonte: (desenvolvido pelo autor). 
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Figura 36: Taxas de acerto percentuais do extrator de atributos PCA (imagem 4040) com opção de rejeição. 

 

Fonte: (desenvolvido pelo autor). 

No método de fatoração em matrizes não-negativas buscou-se a redução de 

dimensionalidade preservando a característica não-negativa da representação. A partir das 

imagens reduzidas V ∈ ℝS × ℝN  e foram obtidos dois vetores W ∈ ℝS × ℝk  e H ∈ ℝk ×

ℝN. Assim, H ∈ ℝk × ℝN foi utilizado como vetor de características, pois contém os vetores 

de base que representam uma aproximação linear dos dados (TYGEL, 2009). 

Figura 37: Extrator de atributos NMF sem opção de rejeição. 

 
Fonte: (desenvolvido pelo autor). 

Figura 38: Taxas de acerto percentuais do extrator de atributos NMF (imagem 40x40) com opção de rejeição. 

 

Fonte: (desenvolvido pelo autor). 

As imagens processadas pela Transformada Wavelet de HAAR foram 

decompostas até o terceiro nível e passaram a ser representadas por 9 subespaços, e de forma 

iterativa, o módulo de extração de características extrai de cada subespaço 5 características 

(energia, entropia, desvio-padrão, média, coeficiente de variação). Assim é montado um vetor 

de característica com 45 elementos para cada imagem (MACEDO, 2012 & MANZAN, 2006). 
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Figura 39: Taxas de acerto percentuais do extrator de atributos HAAR sem opção de rejeição. 

 
Fonte: (desenvolvido pelo autor). 

Figura 40: Taxas de acerto percentuais do extrator de atributos HAAR (imagem 4040) com opção de rejeição. 

 

Fonte: (desenvolvido pelo autor). 

Assim, pode-se afirmar que sem a utilização da  opção de rejeição os extratores 

que obtiveram os melhores resultados foram HAAR, VAR e NMF, os quais combinados com 

os classificadores ELM e SVM alcançaram taxas de acerto percentuais acima 84,62%. Com a 

utilização da opção de rejeição, de uma forma geral, os resultados obtidos permitiram afirmar 

que é possível melhorar as taxas de acerto dos classificadores utilizados. Entretanto, as taxas 

das amostras consideradas rejeitadas são um aspecto importante a ser analisado, uma vez que 

tais amostras precisam ser avaliadas por um especialista humano ou outro classificador. 

Também foi possível observar que, para os classificadores analisados, os extratores HAAR e 

principalmente o GLCM foram menos sensíveis à aplicação da opção de rejeição, 

comparando-se seus resultados com o caso convencional. 

 4.6 Conclusão 

Baseando-se nos resultados apresentados neste capítulo foi possível concluir que o 

desenvolvimento do sistema automático baseado em visão computacional para classificação 

da qualidade do couro caprino possui um futuro bastante promissor. Isto posto, vê-se que os 

resultados obtidos são relevantes em termos das taxas de classificação obtidas, mesmo que o 

tema ainda não tenha sido totalmente esgotado. 
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5 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

Neste trabalho foram apresentados os resultados do desenvolvimento do sistema 

de visão para classificação da qualidade do couro caprino. Até o momento foi possível 

concluir que o desenvolvimento do sistema proposto possui um futuro bastante promissor, 

visto que os resultados obtidos são relevantes em termos das taxas de classificação obtidas, 

mesmo que o tema ainda não tenha sido totalmente esgotado. Podendo assim, em um futuro 

próximo, se tornar um produto industrializado. 

Os resultados alcançados atendem às necessidades da empresa parceira com 

relação à diminuição da subjetividade e aumento da eficiência no processo de classificação do 

couro caprino.  

Foram analisados diferentes métodos de extração de características e estudadas as 

suas características principais de forma a otimizar o sistema proposto. Depois de construídos 

os conjuntos de dados  a partir das saídas dos extratores, foi estudado o desempenho de 

diferentes classificadores de padrões, lineares e não lineares na tarefa de classificação da 

qualidade do couro caprino/ovino. Os classificadores foram analisados através de duas 

abordagens, sendo uma convencional e outro com opção de rejeição. A estratégia sem opção 

de rejeição é uma abordagem clássica, enquanto que a estratégia com opção de rejeição é 

ainda não muito discutida na literatura. Através da utilização desta conseguiu-se aumentar a 

confiabilidade do sistema. 

Para o classificador LS, utilizando-se a estratégia sem opção de rejeição, o 

extrator de característica que apresentou a melhor taxa percentual de acerto médio foi o NMF, 

com um valor de 83,29%. Este resultado foi obtido com uma imagem de tamanho 4040. 

Para o classificador ELM, utilizando-se a estratégia sem opção de rejeição, o 

extrator de característica que apresentou a melhor taxa percentual de acerto médio foi o VAR, 

com um valor de 85,56%. Este resultado foi obtido com uma imagem de tamanho 4040. 

Para o classificador RLGC, utilizando-se a estratégia sem opção de rejeição, o 

extrator de característica que apresentou a melhor taxa percentual de acerto médio foi o NMF, 

com um valor de 81,04%. Este resultado foi obtido com uma imagem de tamanho 4040. 

Para o classificador SVM, utilizando-se a estratégia sem opção de rejeição, o 

extrator de característica que apresentou a melhor taxa percentual de acerto médio foi o 

HAAR, com um valor de 84,74%. Este resultado foi obtido com uma imagem de tamanho 

60x60. 
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Neste trabalho, foi ainda implementada a técnica de opção de rejeição na fase de 

pós-treinamento nos classificadores com dados obtidos a partir dos extratores supracitados. 

De uma forma geral, os resultados obtidos permitiram afirmar que é possível melhorar as 

taxas de acerto dos classificadores utilizados, empregando a opção de rejeição. Entretanto, as 

taxas das amostras consideradas rejeitadas foram altas. Também foi possível observar que, 

para os classificadores analisados, os extratores HAAR e principalmente o GLCM foram 

menos sensíveis à aplicação da opção de rejeição, comparando-se seus resultados com o caso 

sem rejeição. 

Para o classificador LS, utilizando-se a estratégia com opção de rejeição, o 

extrator de característica que apresentou a melhor taxa percentual de acerto médio foi o NMF, 

com um valor de 89,66% e com uma taxa percentual de rejeição com um valor 11,32%. 

Para o classificador ELM, utilizando-se a estratégia com opção de rejeição, o 

extrator de característica que apresentou a melhor taxa percentual de acerto médio foi o 

método PCA, com um valor de 96,34% e com uma taxa percentual de rejeição com um valor 

35,54%. 

Para o classificador RLGC, utilizando-se a estratégia com opção de rejeição, o 

extrator de característica que apresentou a melhor taxa percentual de acerto médio foi o NMF, 

com um valor de 80,72% com nenhuma amostra rejeitada. 

Para o classificador SVM, utilizando-se a estratégia com opção de rejeição, o 

extrator de característica que apresentou a melhor taxa percentual de acerto médio foi o PCA, 

com um valor de 97,32% e com uma taxa percentual de rejeição com um valor 75,06%. 

Como trabalhos futuros pretendem-se estender os testes para três classes (inferior, 

média, superior). Sendo que as classes existentes serão dividas da seguinte forma: 

a) Superior: classes 1 e 2; 

b) Média: classes 3, 4 e 5; 

c) Inferior: classes 6 e 7. 

Pretende-se também estender os testes para além de 2 classes (3 e 7 classes), 

sendo este um estudo mais complexo, tendo em vista a similaridade entre as classes 

adjacentes. Outro estudo futuro é a implementação de mais alguns classificadores de padrões, 

tais como rede perceptron multicamadas (MLP) e de funções de base radial (RBF). Assim 

como o estudo e implementação de técnicas de estimação das matrizes de covariância das 

classes que permitam a utilização do classificador quadrático gaussiano. 
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Por fim, pretende-se também avaliar o desempenho de sistemas especialistas 

FUZZY e de sistemas Neurofuzzy, tal como ANFIS, no problema de classificação 

multiclasses. Em particular, acredita-se que este paradigma de Inteligência Computacional 

venha a ser muito útil no tratamento da subjetividade inerente à determinação das fronteiras 

entre as classes de qualidade de peças de couro. 
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ANEXO 1 – PESQUISA DE ANTERIORIDADE 

 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE ANTERIORIDADE 

(Pesquisa em documentos de patentes e outras publicações técnicas) 
NOME DO SOLICITANTE: Edmilson Queiroz dos Santos Filho 

Nº PEDIDO:  

UNIDADE/ÁREA: Centro de Educação e Tecnologia Alexandre Figueira Rodrigues  DATA: 19/08/11 H/H:16h 

 
OBJETO DA PESQUISA: Pesquisar documentos de patentes e outras publicações técnicas para o Edital Fundo de 
Inovação Tecnológica do Estado do Ceará – FIT sobre Sistema de Classificação de Couro de Caprinos e Ovinos Através de 
Visão Computacional. 

PROJETO: Sistema de Classificação de Couro de Caprinos e Ovinos Através de Visão Computacional 

BANCO E BASES DE DADOS: INPI- (http://www.inpi.gov.br/)  

PALAVRAS-CHAVE 01: visão and computacional 

PALAVRAS-CHAVE 02: visão and computacional and couro 

PALAVRAS-CHAVE 03: visão and artificial 

PALAVRAS-CHAVE 04: inspeção and automática 

PALAVRAS-CHAVE 05: reconhecimento and padrões 

PALAVRAS-CHAVE 06: redes and neurais 

PALAVRAS-CHAVE 07: classificação and couro 

BANCO E BASES DE DADOS: EPO - European patente office (http://ep.espacenet.com/)  

PALAVRAS-CHAVE 01: computer and vision 

PALAVRAS-CHAVE 02: artificial and vision 

PALAVRAS-CHAVE 03: automatic and inspection and leather 

PALAVRAS-CHAVE 04: neural and networks and artificial 

PALAVRAS-CHAVE 05: automatic and classification and leather 
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BANCO E BASES DE DADOS: USPTO - Escritório Norte-Americano de Patentes 
(www.uspto.gov)  

PALAVRAS-CHAVE 01: ttl/computer and ttl/vision 

PALAVRAS-CHAVE 02: ttl/artificial and ttl/vision 

PALAVRAS-CHAVE 03: ttl/automatic and ttl/inspection and ttl/leather 

PALAVRAS-CHAVE 04: ttl/neural and ttl/networks and ttl/artificial 

PALAVRAS-CHAVE 05: ttl/automatic and ttl/classification and ttl/leather 

BANCO E BASES DE DADOS: Escritório Japones de Patentes (www.jpo.gov)  

PALAVRAS-CHAVE 01: computer and vision 

PALAVRAS-CHAVE 02: artificial and vision 

PALAVRAS-CHAVE 03: automatic and inspection and leather 

PALAVRAS-CHAVE 04: neural and networks and artificial 

PALAVRAS-CHAVE 05: classification and automatic  

BANCO E BASES DE DADOS: Google Patents- (www.google.com/patents) 

PALAVRAS-CHAVE 01: computer vision 

PALAVRAS-CHAVE 02: artificial vision 

PALAVRAS-CHAVE 03: automatic inspection leather 

PALAVRAS-CHAVE 04: neural networks artificial 

PALAVRAS-CHAVE 05: automatic classification leather 

BANCO E BASES DE DADOS: PORTAL CAPES – (http://www.periodicos.capes.gov.br)   

PALAVRAS-CHAVE 01: computer vision 

PALAVRAS-CHAVE 02: artificial vision 

PALAVRAS-CHAVE 03: automatic inspection leather 

PALAVRAS-CHAVE 04: neural networks artificial 

PALAVRAS-CHAVE 05: automatic classification leather 

AVISO IMPORTANTE 

A busca prévia de anterioridade é uma amostragem e não verifica os documentos de patentes que 
estão em período de sigilo a partir da data de pedido de depósito, nos escritórios oficiais, que é de 
18 meses. Portanto se algum documento similar ou igual estiver no período de sigilo, vale o recurso 
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para o primeiro depositante. Além do que foi exposto anteriormente, a busca prévia não garante a 
abrangência do campo de pesquisa bibliográfica na totalidade da literatura técnica publicada no 
mundo.  

RESULTADO DAS PESQUISAS 

Segundo sua pesquisa, foram encontradas anterioridades?    [  ] Não   [ X ] Sim 

Caso tenham sido encontradas anterioridades, preencha a tabela 01 com as informações solicitadas. 

Nº da Patente Descrição Base Classificação 
Internacional 

WO 2008/144717 A1 Automated detection of leather hide flexible 
material defects 

EPO G06F 19/00 

 Redução de atributos utilizando análise 
discriminante com aplicações da detecção 
de defeitos em couro bovino – Autor: 
AMORIM, Willian Paranguassu 

CAPES  

Você teve orientação para realizar a pesquisa de anterioridade?  [ X ] Sim   [   ] Não 

Especificar: Informações repassadas pelo gestor do projeto e especialistas da agroindústria de couros 
e peles. 

A escola ou inventor tem interesse em patentear o invento?  [ X  ] Sim   [   ] Não 

Existe alguma empresa interessada no projeto?  [ X ] Sim   [   ] Não 

PARECER TÉCNICO DO RESULTADO DA PESQUISA: 

Foram realizadas pesquisas de anterioridades nas bases de patentes brasileira, européia, americana 
e japonesa, além de pesquisas por documentos e publicações científicas em bases como o Portal 
Capes e google patents, bem como, documentos científicos a fim de fundamentar o caráter inovador 
deste projeto. Dentro da pesquisa de patentes, identificamos alguns modelos aplicados no mercado 
conforme demonstra resultado da pesquisa, porém, não com o aspecto específico deste projeto, ou 
seja, considerando o um sistema de reconhecimento de imagens através de visão computacional 
aplicado na classificação de peles de caprinos e ovinos. Sendo encontrado apenas uma pesquisa de 
nível de mestrado acadêmico na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, com o título Redução 
de atributos utilizando análise discriminante com aplicações na detecção de defeitos em couro 
bovino, entretanto o sistema é aplicado na classificação de couro bovino. Portanto, fica evidenciado o 
seu caráter inovador e sem nenhum impedimento para que o mesmo seja desenvolvido. 
 

 

______________________________ 

Responsável pela Pesquisa 

 

______________________________ 

Responsável pelo projeto 

 


