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A evolução tecnológica tem contribúıdo para que a área do processamento e análise
de imagens digitais ganhe destaque e desperte o interesse das comunidades acadêmica, ci-
ent́ıfica e industrial nos últimos anos, surgindo propostas de metodologias computacionais
para resolver problemas do mundo real usando imagens digitais como dados de entrada.
Estas imagens são capturadas usando sensores variados, o que contribui para a existência
de imagens com caracteŕısticas espećıficas para cada aplicação. No fluxo do processamento
de imagens, na etapa de segmentação ocorre o mapeamento dos pixels da imagem de en-
trada de forma a dividir a mesma em regiões ou objetos de interesse e, enfrenta como
principais problemas a complexidade das estruturas presentes na imagem de entrada e
a interferência causada por rúıdos e baixo contraste. Para avaliar a qualidade da seg-
mentação pode-se usar métricas de avaliação presentes na literatura, como o ı́ndice de
falhas na classificação dos pixels (MisClassification Rate – MCR) [1]. Esta métrica mede a
percentagem de pixels que foram rotulados corretamente durante a segmentação, usando
uma imagem Gold Standard como parâmetro. Valores baixos para este ı́ndice indicam
poucas falhas de agrupamento e consequentemente, melhor segmentação.

Neste trabalho propõe-se segmentar automaticamente imagens afetadas por rúıdo do
tipo speckle usando filtragem seletiva, seguido por um Modelo de Vida Artificial inspirado
no comportamento de organismos herb́ıvoros durante o processo de busca e consumo de
alimentos em ambientes naturais. Para isso, a imagem de entrada é pré-processada usando
o filtro de média seletivo proposto em [3], amenizando a interferência causada pelo rúıdo
na imagem. A imagem suavizada é, posteriormente, segmentada usando uma variação
do modelo de vida artificial sugerido em [2], com o critério de parada redefinido para
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permitir que o organismo permaneça no ambiente por mais tempo. A partir desse estudo,
a variação de altura dos alimentos entre as iterações do algoritmo é usada como critério de
parada. A cada iteração do algoritmo, o organismo percorre todo o ambiente consumindo
seletivamente os alimentos dispońıveis em cada ponto. Ao final da iteração, os alimentos
dispońıveis no ambiente são agrupados de acordo suas alturas. No momento em que
a quantidade de grupos de alimentos estabilizar em relação às últimas três iterações, o
processamento é finalizado, guardando o ambiente final como imagem segmentada.

Os testes preliminares realizados neste trabalho foram feitos para analisar o comporta-
mento do método proposto em imagens afetadas por rúıdos do tipo speckle, com diferentes
intensidades. Para uma avaliação mais concreta dos resultados, os mesmos foram compa-
rados com os resultados do algoritmo de Chan-Vese [4]. O conjunto de testes foi composto
por três imagens sintéticas diferentes. Para cada imagem, uma versão segmentada foi cri-
ada separando as regiões similares das imagens, constituindo assim a versão Gold Standard
para ser usada durante a avaliação estat́ıstica. As imagens ruidosas foram danificadas por
rúıdo speckle sintético com variâncias entre 0.04 e 0.20. Os testes preliminares realizados e
suas avaliações usando o ı́ndice MCR, permitiram verificar que o método de segmentação
proposto neste trabalho teve eficácia similar quando aplicado em imagens com diferentes
intensidades de rúıdo. Por outro lado, observou-se também que o algoritmo de Chan-Vese
produziu resultado semelhante ao do método proposto para a imagem menos ruidosa, mas
à medida que a quantidade de rúıdo presente na imagem aumentou, esse algoritmo aumen-
tou também a taxa de erro na segmentação. Após estes resultados positivos, tem-se como
possibilidade de trabalhos futuros, avaliar a eficácia do método proposto para segmentar
imagens reais afetadas por rúıdo speckle, como imagens biomédicas obtidas por ultrassom.
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