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Resumo  

A separação de compostos de uma mistura através da técnica de cromatografia de 

camada fina (TLC – Thin-Layer Chromatography) produz uma sequência vertical de bandas. 

A sequência vertical designa-se por pista e as bandas ao longo de uma pista correspondem 

aos compostos presentes na mistura. A técnica de TLC é usada como meio para o 

diagnóstico inicial da doença de Fabry, que pode ser identificada pela presença do 

glicoesfingolípido globotriaosilceramida (Gb3 – Globotriaosylceramide) na urina do paciente. 

A necessidade de desenvolver um método que automaticamente identifique a presença 

deste marcador na urina nasce do facto da avaliação visual das bandas correspondentes ao 

glicoesfingolípido Gb3 em imagens de TLC normalmente gerar resultados subjetivos. 

No trabalho proposto, desenvolveu-se um método para a segmentação de bandas 

em imagens de pistas contendo o resultado da análise cromatográfica de uma amostra 

biológica. Neste sentido, foi avaliada a forma de representação de imagem em níveis de 

cinzento que melhor se adequa à aplicação posterior dos algoritmos de segmentação.  

O método proposto consiste na uniformização e segmentação do fundo da imagem 

através de operações morfológicas e do algoritmo Expectation-Maximization, 

respetivamente. Para a segmentação das bandas recorreu-se à deteção das regiões de 

mínimo local na imagem com o fundo segmentado e ao seu posterior crescimento através 

da técnica de crescimento de regiões. Por último, as regiões foram validadas com base em 

algumas das suas características – nomeadamente o seu tamanho, intensidade média e 

contraste em relação ao fundo – e classificadas com base na sua posição em relação a 

padrões específicos existentes numa pista, designada de pista de referência.  
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Abstract 

The separation of compounds from a mixture by Thin-Layer Chromatography (TLC) 

technique produces a vertical sequence of bands. The vertical sequence is called lane and 

the bands along a lane correspond to the compounds present in the mixture. The TLC 

technique is used as a means for the initial diagnosis of Fabry disease, which can be 

identified by the presence of glicoesfingolípido globotriaosylceramide (Gb3) in the urine of 

the patient. The need to develop a method that automatically identify the presence of this 

marker in the urine comes from the fact that the visual assessment of the bands 

corresponding to the glycosphingolipid Gb3 in TLC normally generate subjective results.  

The developed work aims at the segmentation of the bands in TLC images. To 

achieve this goal, an initial evaluation of the format of image representation in gray levels 

that best adapts to the subsequent application of segmentation algorithms was required.  

The proposed method starts with the normalization and segmentation of the image 

background using morphological operations and the Expectation-Maximization algorithm, 

respectively. For band segmentation is used the detection of local minimum regions in the 

image with background segmented and its further growth through the technique of Region 

Growing. Finally, the regions were validated on the basis of some of its characteristics – in 

particular its size, mean intensity and contrast against the background – and classified based 

on their position in relation to specific patterns on a lane, designated by reference lane. 
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Capítulo 1 

1 Introdução 

1.1 Introdução  

Este documento apresenta um método desenvolvido para a extração de informação 

de imagens obtidas a partir da análise cromatográfica de amostras de materiais biológicos 

humanos (sangue ou urina) tendo como objetivo a identificação automática de indivíduos 

que são potencialmente portadores da doença lisossómica de Fabry.  

A doença de Fabry é uma doença genética resultante da falta ou da deficiência de 

uma enzima particular, a alfa–galactosidase A (α–Gal A), que está envolvida em tarefas de 

reciclagem glicoproteíca. A falta ou deficiência desta enzima leva a uma acumulação 

anormal nos lisossomas e ao aumento da excreção urinária de glicoesfingolípidos, 

principalmente a globotriaosilceramida (Gb3 – Globotriaosylceramide). Esta deficiência 

enzimática torna esta doença extremamente grave e rara.  

O diagnóstico deste tipo de doenças é muito complexo. Inicialmente faz-se uma 

avaliação da atividade enzimática de uma amostra de urina ou de sangue do paciente e a 

confirmação dos casos positivos é efetuada através da análise da atividade celular. Este 

trabalho foca-se na primeira fase do diagnóstico onde se efetua a análise de amostras de 

urina ou de plasma do sangue do paciente por cromatografia de camada fina                     

(TLC − Thin-Layer Chromatography) em placas de gel de sílica. 

Os compostos de misturas complexas podem ser separados através da técnica de 

TLC, sendo as propriedades dos compostos, tais como o tamanho ou peso molecular, que 

permitem a sua separação produzindo uma sequência de manchas, designadas de bandas, 

ao longo de uma pista da placa, podendo uma só placa conter várias pistas, cada uma 

associada a uma amostra diferente. A sequência de bandas numa pista pode ser usada 

para caracterizar a amostra. No entanto, a diversidade de compostos presentes na urina ou 

no plasma do sangue torna a sua separação e a análise uma tarefa complexa. 

Com este trabalho procurou-se desenvolver uma metodologia que permita a análise 

de imagens obtidas por digitalização de placas de TLC a fim de extrair a informação contida 
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na sequência de bandas destas imagens que discrimine casos normais de casos 

patológicos e permita desenvolver um sistema de diagnóstico assistido por computador 

aplicável num possível rastreio da doença de Fabry.  

1.2 Motivação e Objetivo 

O principal motivo para o desenvolvimento de um método que detete 

automaticamente as bandas em imagens de placas de TLC provém do facto da avaliação 

visual das bandas exigir um especialista na área, ser monótona e subjetiva [1]. Desta forma, 

este trabalho surge da necessidade de desenvolver um processo para tornar a análise deste 

tipo de imagens mais rápida, mais comoda e mais objetiva, além das vantagens que advêm 

de um método automático tais como permitir a reprodutividade de resultados, a extração de 

medidas semi-quantificáveis e o arquivo. 

Assim, o objetivo deste trabalho consiste na utilização de métodos e técnicas de 

processamento digital de imagem, com o intuito de desenvolver um processo automático 

para a deteção das bandas presentes em cada uma das pistas da placa e, em particular, as 

bandas correspondentes ao Gb3. 

1.3 Estrutura da dissertação 

Esta dissertação possui cinco capítulos, sendo iniciada com a introdução no  

Capítulo 1 e terminada com a apresentação das principais conclusões do trabalho realizado 

no Capítulo 5.  

No capítulo 2 é feita uma descrição resumida da doença de Fabry, apresentando a 

sua incidência, os sinais, sintomas, diagnóstico e tratamento clínicos. Também neste 

capítulo é apresentada uma breve introdução à cromatografia de camada fina e uma breve 

revisão bibliográfica sobre o estado da arte relativo à deteção de pistas e de bandas em 

imagens de gel, especialmente as resultantes do processo de TLC, mas também as que 

foram obtidas a partir de processos de eletroforese. 

No capítulo 3 descrevem-se detalhadamente todas as etapas do método proposto 

para a deteção das bandas presentes nas imagens de pistas de placas de TLC. 

No capítulo 4 apresentam-se os principais resultados da aplicação do método. 
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Capítulo 2 

2 Revisão Bibliográfica  

2.1  Introdução 

Grande parte dos trabalhos realizados tendo como objetivo a deteção automática de 

bandas em imagens de gel têm sido efetuados em imagens de eletroforese, contrariamente 

ao que foi desenvolvido neste trabalho, o qual tem como objetivo a deteção automática de 

bandas em imagens de TLC. No entanto, os métodos desenvolvidos para as imagens de 

eletroforese podem ser adaptados às imagens de TLC pois embora os dois tipos de 

imagens sejam diferentes, apresentam uma estrutura semelhante, isto é, as imagens de 

eletroforese também possuem pistas de migração paralelas constituídas por um conjunto de 

bandas. 

Na secção seguinte é apresentada uma breve revisão sobre a doença de Fabry e 

nas secções posteriores é apresentada a revisão bibliográfica efetuada, cujo objetivo foi a 

familiarização com os métodos atualmente existentes para a deteção de pistas e para a 

deteção de bandas em imagens de gel.  

2.2  Doença de Fabry  

A doença de Fabry foi descrita em 1898 por dois dermatologistas, William Anderson 

e Johannes Fabry [2], e caracteriza-se por um distúrbio de acumulação lisossomal. É uma 

doença metabólica, caracterizada por um padrão de herança autossómica recessiva ligada 

ao cromossoma X que causa deficiência na atividade da enzima lisossomal                          

α-Galactosidase A (α-Gal A) [3-4]. 

A deficiência da enzima α-Gal A impede o catabolismo de certos glicoesfingolípidos, 

principalmente a globotriaosilceramida (Gb3), provocando a sua acumulação intracelular. A 

acumulação de Gb3 é progressiva e ocorre em vários órgãos, nomeadamente na pele, rins, 

córnea, ouvidos, olhos, endotélio vascular, sistema nervoso periférico e no coração. A 

acumulação leva à disfunção dos referidos órgãos, mostrando a evidência clínica de 
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doença. Deste modo, a doença de Fabry é uma doença multisistémica com diversos sinais e 

sintomas físicos [3], [5-7]. A Figura 2.1 mostra a progressão dos danos causados nos 

tecidos ao longo da idade. 

 

Figura 2.1:Progressão do quadro clínico da doença de Fabry com a idade (adaptado de [7]). 

Os primeiros sinais clínicos da doença normalmente aparecem na infância e 

adolescência e caracterizam-se por dor nas extremidades (acroparestesias), lesões 

cutâneas (angioqueratomas) (Figura 2.2) e transpiração diminuída (hipoidrose) [8]. Os 

outros órgãos são afetados com o avanço da idade [9]. 

 

 

Figura 2.2: Angioqueratomas (adaptado de [7]). 
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A incidência da doença de Fabry é baixa e a sua verdadeira prevalência pode estar 

subestimada. Segundo diferentes autores a sua incidência pode variar de 1 em 117.000 

para 1 em 476.000 na população em geral [10]. Assim, devido à sua raridade e à sua 

apresentação clínica ser variável são comuns atrasos superiores a vinte anos entre o início 

dos sintomas e o diagnóstico [4]. 

O diagnóstico é importante não só para o paciente, mas também para o tratamento e 

aconselhamento genético de seus familiares. A doença de Fabry pode ser diagnosticada 

pela observação da baixa atividade da α-Gal A no plasma e/ou nos leucócitos ou pela 

identificação da mutação no gene GLA [11]. A separação de compostos baseada em TLC 

também é usada como meio para o diagnóstico da doença de Fabry, que pode ser 

identificada pela presença de glicoesfingolípidos na urina dos pacientes [12] ou nos tecidos 

de diversos órgãos [5]. As mulheres heterozigóticas podem ser identificadas por 

apresentarem uma atividade enzimática da α-Gal A moderada, embora esta atividade possa 

variar entre zero e a normalidade. A investigação bioquímica não é suficiente para 

estabelecer o diagnóstico final da doença nas mulheres heterozigóticas, por isso, é 

necessário a análise molecular para a confirmação [13].  

Atualmente o tratamento da doença de Fabry permite o catabolismo dos 

glicoesfingolípidos acumulados nos diversos órgãos e é efetuado através da terapia de 

reposição enzimática. A terapia de reposição enzimática torna possível uma melhoria 

clínica, principalmente na redução dos sintomas e na prevenção de complicações 

posteriores [7], [9]. 

2.3 Cromatografia de camada fina 

A cromatografia é um método físico-químico de separação que se fundamenta na 

migração diferencial dos componentes de uma mistura. A migração ocorre devido a 

diferentes interações, entre duas fases imiscíveis, a fase móvel e a fase estacionária. A 

grande variedade de combinações entre estas duas fases torna a cromatografia uma técnica 

extremamente versátil e de grande aplicação. 

O termo cromatografia foi primeiramente utilizado em 1906 e a sua utilização é 

atribuída ao botânico russo Mikhail Semyonovich Tswet, ao descrever as suas experiências 

na separação dos componentes de extratos de folhas. A cromatografia pode ser utilizada 

para a separação dos componentes de uma mistura. Esta separação permite a identificação 

dos componentes, por comparação com padrões conhecidos [14]. 
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A TLC é uma técnica que permite a separação dos componentes que constituem 

misturas complexas. A separação é efetuada com base na migração dos componentes num 

gel por capilaridade [15]. Deste processo resulta uma imagem cromatográfica formada por 

pistas de migração paralela. Cada pista contém uma amostra diferente e um conjunto de 

bandas. A cada banda corresponde um composto específico [1]. O conjunto de bandas 

forma um padrão e pela observação desse padrão normalmente é possível identificar o 

estado clínico do paciente. 

Assim, a técnica de TLC pode ser usada para o diagnóstico inicial da doença de 

Fabry, que pode ser identificada pela presença do glicoesfingolípido Gb3 na urina ou no 

plasma sanguíneo do paciente. A deteção das bandas que correspondem a este 

glicoesfingolípido numa imagem de TLC nem sempre é fácil devido a fatores tais como 

ruído, distorções e sobreposição de bandas.  

Na subsecção seguinte é efetuada uma breve descrição da técnica de TLC e é 

referido o modo como a imagem de TLC é obtida. 

2.3.1 Obtenção da imagem digital de TLC 

A técnica de TLC consiste na colocação de uma pequena quantidade de amostra, 

proveniente de uma amostra de urina ou de plasma, na parte inferior da camada adsorvente 

da placa de TLC. Em seguida a placa é colocada mais ou menos verticalmente num 

recipiente com a zona que contém a amostra para baixo e acima do nível da fase móvel. A 

fase móvel em TLC pode consistir num único solvente líquido ou numa mistura líquida de 

solventes [16] que se desloca pela camada adsorvente de gel, passa sobre a amostra e 

separa os seus componentes por capilaridade. A Figura 2.3 ilustra este processo. 

 

Figura 2.3: Imagem esquemática do processo de TLC (adaptado de [17]). 
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A migração dos compostos é feita com base em propriedades como o tamanho, a 

massa ou a forma [15]. Após o processo terminar a placa de TLC é revelada e então resulta 

uma imagem cromatográfica a cores (imagem RGB) formada por pistas de migração 

paralelas. 

A Figura 2.4 mostra um exemplo de uma imagem digital de uma placa de TLC em 

(a), em (b) a região de interesse da imagem da placa de TLC detetada automaticamente por 

segmentação como descrito em [18]. Na imagem em (c) são mostradas três pistas contendo 

amostras biológicas, correspondendo a três amostras individuais e a pista de referência 

colocada à direita. A pista de referência contém um conjunto de compostos conhecidos e 

com concentração também conhecida. Na mesma imagem apresentam-se assinalados uma 

banda (c) e o ponto de depósito da amostra (d). 

 

Figura 2.4: (a) Imagem de uma placa de TLC; (b) Imagem com a região de interesse da placa de TLC 

composta por (c) a-Pistas contendo amostras biológicas; b-Pista de referência; c-Banda; d-Ponto de 

deposição da amostra. 

O número, a intensidade e a posição das bandas em cada pista são propriedades 

intrínsecas da amostra em análise. A deteção das bandas em cada uma das pistas permite 

a identificação dos componentes da amostra através da comparação da posição de cada 

banda com a posição do padrão na pista de referência [1]. 
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2.4 Métodos automáticos para deteção de pistas e deteção de 

bandas  

A avaliação visual das imagens de TLC por especialistas é efetuada por comparação 

com padrões previamente classificados. Este processo é monótono, subjetivo e propenso a 

erros, pois depende muito da experiência do analista [1]. Por isso, várias abordagens para a 

deteção automática de pistas e de bandas têm sido propostas para tornar a análise deste 

tipo de imagens mais prática. 

O primeiro passo na análise de imagens de TLC ou de eletroforese é, geralmente, a 

deteção das pistas. A deteção das pistas é importante porque cada pista contém o resultado 

do desenvolvimento de uma amostra individual. Após a deteção das pistas, procede-se à 

deteção das bandas contidas nas pistas. O objetivo da deteção de bandas é procurar 

identificar o composto que corresponde a determinada banda. Para esta identificação pode 

ser usada uma análise unidimensional (1D) sobre o perfil de intensidades de uma pista na 

direção horizontal, ou uma análise bidimensional (2D) sobre a imagem da pista ou sobre a 

combinação de vários perfis 1D.  

A análise 2D tem substituído a análise 1D porque na prática, as abordagens de 

análise unidimensional revelam vários problemas na deteção de bandas com baixo 

contraste e bandas que estão muito próximas e em geral não são capazes de resolver 

pequenas diferenças de migração das substâncias [12]. 

2.4.1 Deteção de pistas  

A deteção de pistas realizada previamente à deteção de bandas permite que a 

deteção de bandas seja mais fácil e possibilita a obtenção de melhores resultados nessa 

deteção. 

Elder e Southern apresentaram um método semiautomático, mencionado em [19], 

baseado na existência de pistas equidistantes e com largura constante. Os centros da 

primeira e última pista na imagem são especificados manualmente bem como o número de 

pistas entre a primeira e a última pista.  

Na maioria dos métodos apresentados na literatura analisada, a deteção das pistas é 

efetuada através da análise do perfil de intensidades, perfil este que resulta da projeção da 

imagem na direção vertical. A projeção pode ser obtida através da soma das intensidades 

de cada coluna [20-21], pela deteção do valor máximo de cada coluna se a imagem possui 
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bandas claras e fundo escuro [20]. Os máximos ou mínimos locais do perfil de intensidades 

podem indicar a localização de pistas. 

No trabalho de Machado et al. [20] é descrito um método de filtragem iterativa para a 

deteção de pistas em imagens de eletroforese baseado na periodicidade do padrão de 

projeção da imagem e três abordagens alternativas para a deteção dos máximos. A 

projeção da imagem apresenta muitos máximos locais que podem indicar a presença de 

pistas. Estes máximos poderem ser determinados pela derivada de segunda ordem, pelo 

cálculo do centro da área entre dois mínimos consecutivos, pelo cálculo da simetria entre 

dois mínimos e o máximo de cada pista, ou pelo cálculo do centro da área compreendida 

simetricamente em torno do máximo.  

Cheng et al. [22] assume que as pistas em imagens de eletroforese são quase 

verticais e calcula a soma das intensidades ao longo de cada coluna. Uma coluna de fundo, 

geralmente possui baixa intensidade e as intensidades acumuladas são maiores se a coluna 

passa por uma pista. Assim, pela análise das intensidades acumuladas é possível identificar 

a localização das pistas. Para representar cada pista os autores consideram cinco colunas 

no centro e as intensidades médias das linhas ao longo da coluna são convertidas numa 

curva polinomial. 

Em Sousa et al. [12] a projeção da informação da intensidade da imagem na direção 

vertical também é usada para detetar a posição das pistas. Os autores afirmam que a 

convencional projeção com base na soma de intensidades ao longo da coluna é melhor que 

o critério de projeção do valor máximo de cada linha. Como se pode observar na Figura 2.5, 

os pontos extremos da curva resultante, assinalados com um círculo, são uma boa 

indicação da presença de pistas, bem como das suas posições centrais (pontos extremos 

assinalados com uma cruz).  
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Figura 2.5: Deteção automática de pistas baseada na intensidade média do perfil: (a) imagem com as 

posições centrais das pistas; (b) Projeção do perfil de intensidade na direção vertical               

(retirado de [12]). 

Zerr et al. [21] desenvolveram a aplicação GelBuddy para a deteção de pistas. A 

localização das pistas (lane tracks) em imagens de eletroforese é feita através da deteção 

dos máximos locais do perfil de intensidade formado pela integração vertical dos valores dos 

pixels de um conjunto de secções horizontais ou da imagem inteira. Para obter a pista 

segmentada, a imagem é dividida em secções horizontais e as características 

correspondentes às pistas são detetadas em cada secção. As características nas secções 

vizinhas são ligadas para formar as pistas e as pistas incompletas são estendidas para a 

parte inferior e superior da imagem por interpolação. Para obter uma pista reta, toda a 

imagem é tratada como uma única secção usando os picos detetados para determinar a 

coordenada horizontal x de cada pista. Em ambos os casos, as pistas não detetadas são 

adicionadas manualmente para preencher as lacunas e os artefactos das pistas extremas no 

lado esquerdo e direito da imagem são eliminados para obter o número de pistas 

especificado pelo utilizador. 

Akbari et al. [19] basearam-se no trabalho de Elder e Southern e propuseram dois 

métodos para a deteção de pistas e dois algoritmos para a deteção dos limites laterais das 

pistas. O primeiro método para a deteção automática de pistas é baseado no algoritmo IMA 

(Iterative Moving Average). Os resultados do algoritmo IMA dependem da qualidade da 

imagem e são sensíveis à distância entre duas pistas adjacentes numa imagem de 

eletroforese. Para melhorar a deteção de pistas em imagens de baixa qualidade e para 

eliminar a sensibilidade devido à resolução da imagem, é proposto o algoritmo CWT 

(Continuous Wavelet Transform), baseado na wavelet contínua de Morlet. Estes dois 

métodos são baseados no perfil de intensidade obtidos pela projeção das intensidades da 
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coluna na imagem no eixo horizontal. As técnicas de k-vizinhos e de meia largura são 

apresentadas para estimar os limites das pistas em imagens de gel. Uma vez que as 

posições dos mínimos correspondentes às pistas na imagem são calculadas, os limites da 

pista podem ser estimados. Os limites estimados da pista são usados para separar as pistas 

a partir da imagem de gel e gerar uma subimagem para cada pista, onde a intensidade, 

posição e largura das bandas são preservadas.   

Park et al. [23] estima a largura média da pista através da aplicação do algoritmo de 

k-médias ao perfil de intensidades. Na Figura 2.6(a) mostra-se uma imagem original e no 

gráfico em (b) cada pico do perfil de intensidades na parte superior indica uma pista. A 

média da distância entre o início e o fim de cada pista no perfil é usada como a largura 

média da pista. 

 

Figura 2.6: (a) Imagem original; (b) Perfil da projeção vertical sobre o eixo x (adaptado de [23]). 

Lin et al. [24], Sotaquirá [25], Chan et al. [26] e Labyed et al. [27] sugerem métodos 

para a deteção das pistas por segmentação. Em Lin et al. [24] são seguidos vários passos 

para a segmentação das pistas. O primeiro passo é o realce das bandas e o segundo é a 

obtenção do “esqueleto” das bandas (Figura 2.7(a)). A segmentação das pistas é baseada 

nos “esqueletos” das bandas e é conseguida pela aplicação de três limiares à projeção 

vertical (Figura 2.7(b)) da imagem dos “esqueletos” das bandas: i) o menor número possível 

de bandas numa pista; ii) o maior número possível de bandas; iii) a menor largura da pista. 

A segmentação inicia com o limiar i). Este limiar corta a projeção em vários componentes 

ligados formados pela parte “high-rising”. Um componente ligado é considerado uma pista, 

se a largura do componente ligado é maior que o limiar iii). O número de pistas obtido é 
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contado usando este limiar determinado. O limiar é aumentado e os passos são repetidos 

até que o limiar atinja o valor de ii). O número de pistas obtidas é contado em cada iteração. 

O maior limiar que maximiza o número de pistas é o melhor limiar. 

 

Figura 2.7: (a) Esqueletos das bandas. As bandas quebradas são destacadas com os círculos;        

(b) Projeção vertical dos pontos da figura em (a) (retirado de [24]). 

Labyed et al. [27], para a deteção das pistas calcula o desvio padrão das 

intensidades de cada coluna da imagem e em seguida, calcula a derivada do perfil do desvio 

padrão. A derivada do perfil do desvio padrão permite localizar as colunas na imagem nas 

quais a intensidade muda bruscamente e, consequentemente localizar as extremidades 

esquerda e direita das pistas. Com base nestes princípios o algoritmo de segmentação das 

pistas segue os seguintes passos: i) encontrar a coluna em que a derivada do perfil é 

máxima; ii) encontrar a coluna do primeiro mínimo local posterior ao máximo encontrado; iii) 

definir como zero os valores da derivada do perfil correspondentes às colunas detetadas 

entre o máximo e mínimo; iv) repetir os passos i), ii) e iii) até ao máximo do perfil derivado 

ser inferior a um valor experimental escolhido.  

Sotaquirá [25] segmenta as pistas com base no cálculo de mapas de distâncias. Os 

mapas de distâncias são calculados com base no conceito de transformada de distância. A 

transformada de distância é o resultado do processo de determinação da distância mínima 

entre cada pixel preto de uma imagem binária ao pixel branco mais próximo (ou vice-versa). 
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Chama-se mapa de distância à imagem em níveis de cinzento que resulta da transformada 

de distância. Os passos envolvidos neste procedimento para detetar as pistas são a 

determinação da orientação da imagem, o cálculo do mapa de distâncias e a projeção da 

imagem. As pistas são detetadas através de um algoritmo de deteção de mínimos locais 

aplicado a um vetor 1D que contém a projeção da imagem original na direção x’.  

A Figura 2.8 mostra a projeção de uma imagem de eletroforese no eixo x’. 

 

Figura 2.8: (a) Imagem de eletroforese e (b) os respetivos eixos. (c) Projeção da imagem (a) usando 

o cálculo de mapas de distâncias (retirado de [25]). 

Chan et al. [26] propõe que a deteção de pistas seja realizada através de 

segmentação baseada no gradiente da imagem. Para tal, com recurso ao operador Sobel 

calcula o gradiente da imagem na direção vertical e na direção horizontal. Em seguida são 

obtidas as projeções na direção horizontal das imagens de gradiente na direção vertical e 

horizontal. As pistas estão localizadas nos pontos mais elevados da projeção do gradiente 

na direção vertical e estão compreendidas entre dois picos na projeção do gradiente na 

direção horizontal. 

No trabalho de Moreira et al. [28] as pistas de imagens de TLC são isoladas através 

da realização de três fases de segmentação. Na primeira fase é obtido um conjunto de 

pistas potenciais. Para tal, a região de interesse da imagem é projetada na direção vertical 

para obter o seu perfil de intensidades que posteriormente é suavizado recorrendo ao uso 

do filtro de Savitsky-Golay. Em seguida, as regiões de extremos locais do perfil são 

calculadas (as regiões de máximo e mínimo correspondem às pistas e ao espaço entre 

pistas, respetivamente) utilizando as transformadas morfológicas h-maxima e h-minima. Os 

sinais resultantes da aplicação das transformadas são intersetados e conjunto inicial de 

pistas potenciais é obtido através da procura do ponto médio de cada região resultante da 

interseção, ponto esse que corresponde ao centro da pista. A segunda fase consiste em 

remover pistas falsas. Cada pista potencial é testada com as outras pistas potenciais 
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usando a distância a pistas adjacentes, a distância ao bordo da imagem e a largura da 

região que originou a potencial pista. A terceira fase consiste na deteção de pistas subtis 

que não foram detetadas anteriormente e que são agora recuperadas através da análise da 

derivada do perfil de intensidades suavizado. Uma pista é caracterizada, no sinal da 

derivada do perfil suavizado, pela ocorrência de dois extremos locais consecutivos: um 

máximo local de um lado e um mínimo local no outro lado. Estes pontos são usados para 

localizar as fronteiras das pistas detetadas e estimar uma largura média da pista. Nas 

regiões onde não foram detetadas pistas é procurado, no sinal da derivada do perfil 

suavizado, um padrão idêntico ao encontrado nas pistas detetadas. A nova pista é incluída 

se a diferença entre os valores de máximo e de mínimo e a diferença das suas posições são 

superiores a dois valores de limiar adaptativos. 

2.4.2 Deteção de bandas  

Esta subsecção está dividida em quatro partes. Na primeira parte são referidos os 

métodos apresentados na bibliografia pesquisada para a deteção de bandas baseada na 

análise de perfis de intensidades. De seguida são referidos os problemas descritos pelos 

autores da deteção de bandas baseada na análise de perfis. Na terceira parte encontram-se 

descritos alguns métodos baseados na análise 2D para a deteção das bandas. Por último, 

na quarta parte é referida a deteção de bandas através de métodos de segmentação global 

e os problemas que são encontrados com este tipo de deteção. 

 Deteção de bandas baseada em análise 1D 

As imagens de eletroforese utilizadas em Bailey et al. [29] possuem pistas 

horizontais com bandas verticais. Usando uma janela de tamanho 1x7 as bandas são 

detetadas como sendo os mínimos locais do perfil de intensidades. Todas as bandas que 

possuem um valor superior a um limiar pré-definido são mantidas. 

A Figura 2.9 mostra a imagem original de uma pista (a), a mesma imagem filtrada (b) 

e os perfis de intensidade da imagem original (c) e filtrada (d). 
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Figura 2.10: (a) Imagem original; (b) Imagem filtrada; (c) e (d) Perfis de intensidade e posições das 

bandas detetadas (retirado de [29]). 

Sousa et al. [12] propuseram uma abordagem que permite a deteção automática de 

bandas em imagens de TLC. Para tal, assumem o perfil de intensidades como uma mistura 

de curvas gaussianas, de modo que cada componente individual corresponda a uma banda. 

A separação e caracterização dessas curvas foi realizada com duas abordagens diferentes: 

utilizando o algoritmo EM (Expectation-Maximization) e o método Trust-Region nonlinear 

least square. A Figura 2.11 representa o perfil da pista mostrada à esquerda, assim como a 

linha de base correspondente (linha a tracejado). A linha de base é a linha que liga os 

pontos máximos do perfil onde há uma boa separação entre duas bandas consecutivas.  

 

Figura 2.11: Perfil de intensidade média (retirado de [12]). 

Em Chan et al. [26] as bandas são detetadas em cada pista segmentada pela 

projeção na direção vertical da imagem do gradiente. Para obter a imagem do gradiente na 
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direção vertical, à imagem da pista é aplicada a máscara que deteta as variações no sentido 

horizontal do operador de Sobel e os níveis de intensidade são estendidos para a gama de 0 

a 255 níveis de cinzento. Posteriormente, a abordagem de deteção de bordas projeta a 

imagem do gradiente na direção vertical. 

Labyed et al. [27] implementaram duas técnicas para detetar bandas. A primeira é 

baseada no perfil obtido pelo cálculo do desvio padrão das intensidades de cada linha da 

pista. Os picos do perfil correspondem à localização das bandas. Estas bandas são 

localizadas através da deteção dos máximos locais do perfil. Na segunda técnica primeiro 

calculam o desvio padrão das intensidades de cada linha da pista e em seguida, calculam a 

derivada do desvio padrão a fim de obter o perfil derivado. Para cada banda, os valores 

máximos do perfil correspondem à extremidade esquerda da banda e os valores mínimos 

correspondem à extremidade direita. A Figura 2.12 mostra em (a), o perfil do desvio padrão 

das intensidades de cada linha da pista, em (b), identificadas pelas setas, as bandas 

detetadas utilizando a primeira técnica, em (c), o perfil derivado obtido pelo cálculo da 

derivada do perfil do desvio padrão e, em (d), identificadas pelas setas, as bandas detetadas 

utilizando a segunda técnica. Como se pode observar, a técnica de deteção de bandas 

baseada na análise do perfil derivado é mais eficaz na deteção das bandas presentes na 

pista do que a técnica com base no perfil obtido pelo cálculo do desvio padrão. 

 

Figura 2.12: (a) Perfil do desvio padrão de uma pista; (b) Bandas detetadas; (c) Derivada do perfil em 

(a); (d) Bandas separadas (retirado de [27]). 

Para calcular a posição das bandas aplica a cada imagem de uma pista,      

Sotaquirá [25] recorre ao algoritmo usado para detetar as pistas, mas o mapa de distâncias 

calculado é obtido com as linhas paralelas ao eixo x e, neste caso, são os máximos locais 

que o algoritmo encontra (cada máximo local corresponde à localização de uma banda).  
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A Figura 2.13 ilustra este processo aplicado numa pista da imagem representada na 

Figura 2.8. 

 
Figura 2.13: Uma pista e a sua projeção sobre o eixo y usando o seu mapa de distância          

(retirado de [25]). 

Soto et al. [30] afirma que o perfil de intensidade de uma banda de eletroforese pode 

ser matematicamente modelado por meio de uma função de Gaussiana. A distribuição de 

intensidades de uma pista horizontal é modelada como uma soma de funções gaussianas, 

cujos parâmetros descrevem todas as bandas presentes ao longo da pista. Assim, 

matematicamente o problema de deteção de bandas pode ser indicado como encontrar os 

parâmetros da função de aproximação do perfil de intensidades. Este perfil corresponde à 

média da distribuição de intensidades das cinco linhas centrais da imagem da pista. A fim de 

estimar o vetor multidimensional contendo o conjunto de parâmetros que descrevem todas 

as bandas ao longo da pista, o algoritmo de otimização Downhill Simplex é usado em 

combinação com a abordagem genética PESA (Pareto Envelope-based Selection Algorithm) 

para melhor encontrar os mínimos locais. A função alvo utilizada no processo de otimização 

é definida como o erro médio quadrático entre a distribuição média das intensidades da 

imagem real e o modelo de perfil.  

As bandas em Lin et al. [24] são detetadas pela aplicação do algoritmo                  

1D-watershed. Primeiro, a imagem é realçada com a técnica de filtro adaptado. Como se 

observa na imagem da Figura 2.14(a) em comparação com a imagem em (b) as bandas 

tornam-se muito mais fáceis de identificar depois do realce. Na imagem em (b), o pico da 

curva é um ponto no centro da banda. Assim, o centro de uma banda pode ser encontrado 

por determinação dos valores máximos locais (picos) do perfil. Como um limiar de 

intensidade não é aplicável para segmentar devido aos picos não terem a mesma altura, foi 

utilizado o algoritmo 1D-watershed.  
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Figura 2.14: (a) Perfil de intensidades de uma linha vertical que passa pelo meio de uma pista;        

(b) Perfil de intensidades da linha vertical que passa pelo meio da pista depois do realce               

(retirado de [24]). 

Problemas da análise 1D na deteção das bandas 

Os métodos e aplicações para a deteção de bandas que se baseiam na análise 1D 

apresentam alguns problemas na correta deteção de bandas. A abordagem baseada na 

análise do perfil 1D de cada pista é bem sucedida quando a imagem de gel possui pistas 

completamente verticais e, ao mesmo tempo, bandas perfeitamente horizontais.  

No entanto, a maior parte das imagens de gel – eletroforese e TLC – sofre de vários 

tipos de defeitos sendo os mais frequentes: i) distorção geométrica da posição de toda a 

imagem; ii) deformação horizontal da pista (smiling); iii) não homogeneidade do brilho 

espacial [31-32] e iv) curvatura das bandas provocada pela elevada concentração de 

salinidade nas amostras de urina [33]. Além disso, a localização dos picos, máximos ou 

mínimos, revela problemas na deteção de bandas com baixo contraste ou localizadas muito 

próximas umas das outras, o que leva à não deteção e/ou à deteção de bandas falsas [31]. 

Os defeitos mencionados em i), ii) e iii) podem ser removidos através de ferramentas 

disponíveis nas aplicações [31-32]. Relativamente à curvatura das bandas um processo de 

dessalinização da urina poderia ser uma forma de eliminar o problema da curvatura mas 

nem sempre é bem-sucedido. A Figura 2.15 mostra um exemplo onde o processo de 

dessalinização falha. Nesta figura são apresentadas três pistas de TLC relacionadas com a 

mesma doença, cujo padrão típico se representa na primeira pista. A segunda pista 

corresponde ao resultado cromatográfico utilizando urina normal e a terceira mostra o 

resultado cromatográfico, associado à segunda pista, utilizando urina dessalinizada. A 

comparação dos dois resultados mostra que algumas bandas desaparecem com o processo 

de dessalinização, causando uma perda de informação relevante; algumas bandas têm 

forma parabólica nas pistas normais e forma linear nas pistas dessalinizadas; e na mesma 

pista, as bandas podem apresentar diferentes curvaturas e posições [33]. 
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Figura 2.15: Resultados da separação cromatográfica. As posições estimadas das bandas são 

representadas pelas linhas a tracejado (adaptado de [33]). 

Deteção de bandas baseada em análise 2D 

Pelo fato da análise 1D por vezes não produzir bons resultados na correta deteção 

das bandas nas imagens de gel, principalmente quando as imagens são de baixa qualidade, 

alguns autores sugerem abordagens 2D para colmatar as limitações apresentadas pela 

análise unidimensional. 

Em Sousa et al. [33] a informação 2D é obtida com base na análise de vários perfis 

1D paralelos, que depois são combinados para caracterizar cada banda por um conjunto de 

pontos vizinhos em pistas paralelas consecutivas. O conjunto de pontos associado a cada 

banda é aproximado por uma função polinomial de segundo grau obtida por regressão 

quadrática. Este processo é ilustrado na Figura 2.16(a), onde cada ponto representa o 

máximo detetado nos diferentes perfis paralelos. Pode-se observar que vários conjuntos 

coerentes de pontos estão associados com as bandas, no entanto, alguns dos pontos 

localizados no lado esquerdo são resultado da deteção de ruído. Na mesma figura em (b) 

são mostradas as curvas parabólicas associadas com as bandas detetadas, as quais 

resultam da aproximação dos pontos máximos vizinhos. A posição de cada banda é 

determinada a partir do centróide da curva parabólica correspondente. As posições de 

banda são combinadas com o desvio padrão e com os valores de pico a fim de gerar o perfil 

final da pista representado em (c). 
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Figura 2.16: (a) Pontos máximos detetados nas pistas paralelas sobrepostos na imagem original;     

(b) Perfis finais de banda, que resultam da aproximação de conjuntos de pontos máximos por curvas 

parabólicas; (c) O perfil cromatográfico estimado da pista (adaptado de [1]). 

Bajla et al. [31] deteta os limites das bandas em todas as pistas usando um detetor 

de máximos com um valor limite constante. O processo de deteção dos limites da banda é 

semiautomático e realizado em duas etapas: (i) deteção da caixa que contém a              

banda – nesta etapa todas as deteções são consideradas; (ii) acoplamento das deteções 

individuais das caixas que contém as bandas e rejeição das falsas deteções. 

Em Bajla et al. [34-36], o módulo de segmentação representado na Figura 2.17 é 

concebido como uma sequência de operações de processamento de imagem: aplicação de 

uma sequência de filtros LoG (Laplacian of Gaussian) com janelas de vários tamanhos e 

diferentes parâmetros; binarização das imagens obtidas; operação de conjunção lógica das 

imagens binárias resultantes; crescimento de regiões (region growing) baseado na operação 

morfológica de dilatação e fusão dos segmentos separados que constituem uma banda por 

um algoritmo desenvolvido pelos autores para este propósito, designado projeção de banda.  



 

 

21 

 

Figura 2.17: Esquema da sequência de operações para a segmentação (adaptado de [36]). 

Kaabouch [37] deteta as bandas por binarização automática segundo a Equação 1, 

onde I é a imagem de entrada, It é a imagem de saída e t é o valor de limiar. O valor de 

limiar é uma função do máximo e do mínimo das intensidades de cada imagem de entrada e 

é calculado através da Equação 2. Deste modo, os valores de cinzento do fundo da imagem 

são equalizados sem afetar o tamanho das bandas.  
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Depois de detetar as bandas são ainda realizadas as operações de deslocamento, 

filtragem e realce. O objetivo do deslocamento é deslocar o nível mínimo do perfil de 

intensidades da imagem original para zero como mostra a Figura 2.18. A operação de 

deslocamento realiza uma subtração entre cada pixel de intensidade da imagem binária e o 

valor de limiar. A filtragem serve para remover o ruído presente na imagem e o realce 

destaca as bandas mais ténues que resultam do processo de binarização. 

  (2) 

se I(x,y) ≥ t 
 

 
 

se I(x,y) < t 

 

  (1) 
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Figura 2.18: (a) Perfil de intensidades de uma imagem de eletroforese; (b) Perfil de intensidades 

após binarização e deslocamento (adaptado de [37]). 

Para melhorar a separação das bandas de ADN do fundo da imagem,                     

Akbari et al. [38] apresenta um método automático de segmentação, com base nas 

características de variância, razão média-variância e largura equivalente, correspondentes a 

cada vale do perfil de intensidades. Para cada vale no perfil de intensidade, o algoritmo é 

utilizado para estimar a posição correta do mínimo local. Uma linha horizontal, chamada 

"linha de nível", que atravessa os dois lados do vale é traçada na parte mais baixa do vale 

(Figura 2.19(a)). O ponto médio entre os pontos de interceção do "linha de nível" é calculado 

e guardado. Em seguida, o "linha de nível" é movido para o nível acima do valor máximo 

local e o ponto central entre os pontos de interceção é novamente calculado e guardado. 

Este procedimento é repetido até que o "linha de nível" ultrapasse o primeiro máximo local 

do vale. No final, é aplicada uma regressão linear aos valores obtidos dos pontos de 

interceção de cada vale. O ponto de cruzamento da linha de regressão com o vale 

correspondente é aproximadamente o mínimo local correto e a “linha de centro” para esse 

vale do perfil de intensidades. Este procedimento é ilustrado graficamente na Figura 2.19(a). 

Depois, para cada vale do perfil de intensidades, o máximo local próximo a cada mínimo 

local é calculado bem como o número de pixels no vale, a variância e a razão média-

variância. Quando a variância e a razão média-variância para todos os vales do perfil de 

intensidades estão calculadas, os vales são classificados como ruído ou como banda com 

base nos valores da variância e da razão média-variância. A partir dos vales que 

representam as bandas, é estimada a largura (bordas) de cada banda pela aplicação do 

método de largura equivalente (Figura 2.19(b)). 

Nível de 
limiar 

(a)                                                                    (b) 
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Figura 2.19: (a) Ilustração da correção do mínimo local usando o “linha de nível” e regressão linear; 

(b) Ilustração do processo de cálculo das posições das bordas para uma banda usando o método de 

largura equivalente (adaptado de [38]). 

Após o cálculo da largura equivalente é realizada a segmentação da imagem original. 

A Figura 2.20 mostra em (b), (d), (f) e (h) o resultado da utilização deste método de 

segmentação aplicado às imagens originais em (a), (c), (e) e (g). 

 

Figura 2.20: (a), (c), (e), (g) Imagens originais; (b), (d), (f), (h) Imagens correspondentes 

segmentadas (adaptado de [38]). 

Noor et al. [39] utiliza o método de Otsu baseado na otimização por enxame de 

partículas (PSO − Particle Swarm Optimization) para uma segmentação multinível de 

imagens de eletroforese com o objetivo de separar as bandas do fundo da imagem. O 

método PSO é aplicado para obter os níveis de limiar ótimos. Os autores com a 

segmentação equalizam o nível de intensidade mínimo produzindo um fundo uniforme, sem 
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afetar os detalhes das bandas. O processo é realizado pela aplicação da Equação 3, como 

em [37], e da Equação 4: 
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onde f é a imagem de entrada, fth é a imagem de saída e t é o menor nível de limiar. O valor 

de limiar é calculado do mesmo modo que em [37]. Na Figura 2.21 mostra-se em (a) uma 

imagem de eletroforese original e em (b) a ilustração da imagem segmentada onde se 

observa o fundo com o mesmo nível de intensidade (preto).  

 

Figura 2.21: (a) Imagem de eletroforese original; (b) Imagem de eletroforese com o fundo uniforme 

pela aplicação das Equações 3 e 4 (adaptado de [39]). 

Deteção de bandas baseada em métodos de segmentação global 

O trabalho desenvolvido no âmbito da Unidade Curricular de Trabalhos Práticos do 

Mestrado em Engenharia Biomédica consistiu na aplicação de métodos de binarização 

global baseada em histograma a um conjunto de imagens de TLC com o intuito da 

segmentação das bandas presentes na imagem.  

 

se f(x,y) ≥ t 
 

                                                                                     (3) 
 

se f(x,y) < t 
 

(4) 
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Os métodos de binarização global calculam um valor único de limiar para toda a 

imagem e, assim, os pixels com um nível de cinzento mais escuro que o valor do limiar são 

rotulados de banda (preto) e os restantes de fundo (branco). 

Nesse trabalho testaram-se sete métodos de binarização baseada em             

histograma – Pun e variantes [40-41], Two-Peaks [40], Triângulo [42], Otsu e              

variante [43-44] – e uma abordagem baseada em espaço de escalas – MSA (Multi-Scale 

Approach) [45]. Destes métodos aqueles que são adaptados ao cálculo de limiares em 

histogramas bimodais fundamentam-se no conceito de entropia e em análise discriminante. 

Os métodos que são adaptados ao cálculo de limiares em histogramas unimodais 

fundamentam-se na medição de distâncias e na análise de características dinâmicas do 

histograma no espaço de escalas. 

Nos métodos baseados no cálculo da entropia, a entropia da imagem é obtida a 

partir do histograma, de modo a formar uma distribuição de probabilidades. O primeiro 

método a utilizar o histograma normalizado como uma distribuição probabilidades para o 

cálculo da entropia da imagem foi proposto por Pun [40], [46]. Posteriormente, Kapur [40-41] 

e Johannsen [40] evoluíram as considerações teóricas e práticas do método de Pun, 

desenvolvendo novos métodos de binarização baseados em entropia.  

Visando a segmentação dos objetos da imagem, Otsu [43] desenvolveu um método 

de binarização automática baseado em análise discriminante, de modo a distinguir os níveis 

de cinzento pertencentes ao fundo dos níveis de cinzento dos objetos. Este método é 

baseado nas características de distribuição das intensidades das imagens e procura 

selecionar automaticamente o limiar que maximiza a medida da variância entre classes para 

uma melhor segmentação dos elementos de interesse numa imagem.  

Os métodos baseados em distâncias tal como o método Two-Peaks (Dois Picos) [40] 

e o método do Triângulo [42] determinam o limiar ótimo através do cálculo de distâncias ao 

pico mais intenso do histograma e escolhem o valor que maximiza essa distância. 

Os histogramas unimodais são frequentemente encontrados em imagens em que o 

fundo predomina em relação aos objetos ou vice-versa. Deste modo, a ocorrência dos pixels 

pertencentes ao objeto é muito menor que a ocorrência dos pixels pertencentes ao fundo. 

Nestas imagens, pode-se procurar a área do objeto como sendo aglomerados soltos de 

pixels mais escuros num fundo uniforme. O algoritmo MSA é baseado no princípio de que as 

áreas que pertencem aos objetos manifestam um comportamento dinâmico diferente no 

espaço de escala em comparação com as áreas do fundo que é predominantemente         

uniforme [45]. 
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No referido trabalho foram usadas oito imagens, cada uma das quais apresentando 

um número distinto de pistas e bandas. As imagens são representadas em níveis de 

cinzento e em formato JPEG. Em consequência do processo cromatográfico e da 

digitalização, as imagens apresentavam ruído e fundo não uniforme. Por isso, antes de 

realizar a segmentação foi necessário efetuar uma etapa de pré-processamento para 

eliminar/atenuar o ruído e uniformizar o fundo das imagens de forma a obter resultados mais 

precisos. O pré-processamento realizado encontra-se descrito na secção 3.2 do presente 

trabalho. O pré-processamento permitiu atenuar o ruído existente e obter bandas mais 

contrastadas em relação ao fundo da imagem, por isso, optou-se por usar as imagens pré-

processadas. 

Na Figura 2.22 mostra-se para uma imagem do conjunto de oito imagens utilizadas, 

a imagem resultante da etapa de pré-processamento e os resultados obtidos pela aplicação 

de quatro dos métodos de binarização global testados (Pun, Otsu Adaptado, Triângulo e 

MSA). Resolveu-se apenas mostrar os resultados obtidos por estes quatro métodos porque 

os resultados da aplicação dos outros três métodos são muito semelhantes aos resultados 

obtidos pelo método do Triângulo. 

 

Figura 2.22: (a) Imagem original; (b) Imagem resultante do pré-processamento; Resultados da 

binarização (c) com o método de Pun; (d) com o método de Otsu Adaptado; (e) com o método do 

Triângulo e (f) com o método de MSA. 
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Pela observação dos resultados obtidos pelos sete métodos de binarização global, 

no conjunto das oito imagens utilizadas, concluiu-se que um único valor de limiar aplicado a 

toda a imagem era inadequado para a segmentação das bandas. Os motivos pelo qual este 

tipo de segmentação falha é as bandas possuírem diferentes intensidades ao longo da pista, 

o facto de haver bandas com intensidade próxima da intensidade do fundo da imagem e 

existir artefactos inerentes ao processo cromatográfico (arrasto dos compostos) com 

intensidade semelhante da intensidade das bandas mais escuras. Os métodos de Kapur, 

Johannsen, Two-Peaks, Triângulo, Otsu e Otsu Adaptado apresentam valores de limiar 

demasiado baixos para a segmentação das bandas com intensidade mais elevada, não as 

detetando. O método MSA apresenta valores de limiar altos segmentando todas as bandas 

mas também grande parte do fundo. O método de entropia de Pun apresenta valores de 

limiar intermédios o que apenas possibilita estimar a região que contém as bandas. 

2.5 Conclusão 

Nos últimos anos têm sido exploradas algumas abordagens para a análise de 

imagens digitais de eletroforese e de cromatografia. O objetivo da aplicação destas 

metodologias é a caracterização de certas doenças com base na informação extraída do 

padrão cromatográfico presente em cada pista. 

O processo normalmente seguido para a análise destas imagens consiste, após o 

pré-processamento, na deteção de pistas, seguida pela deteção de bandas. A deteção das 

pistas é geralmente efetuada pela análise da projeção da intensidade da imagem na direção 

horizontal mas também pode ser efetuada por segmentação. A deteção das bandas pode 

ser baseada em análise 1D realizada através da análise do perfil de intensidades obtido pela 

projeção das intensidades de uma pista na direção vertical ou baseada em análise 2D 

realizada principalmente por segmentação de imagens de pistas. Também neste capítulo se 

apresenta os problemas da deteção de bandas baseada em análise 1D e os principais 

resultados e conclusões de uma tentativa de deteção de bandas baseada em métodos de 

segmentação global. 
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Capítulo 3 

3 Deteção de bandas em imagens de cromatografia  

3.1 Introdução  

Neste capítulo apresenta-se um método automático de análise de imagem para a 

segmentação de bandas em imagens de pistas de cromatografia isoladas pelo método 

descrito no trabalho de Moreira et al. [28]. Este método é constituído por quatro partes 

principais: o pré-processamento da imagem de forma a salientar as bandas, a segmentação 

do fundo, a identificação das potenciais bandas, e finalmente, a sua validação e 

classificação, tal como mostra o esquema apresentado na Figura 3.1. 

 
Figura 3.1: Diagrama das principais etapas do procedimento para segmentação e classificação de 

bandas em imagens de TLC. 

As imagens utilizadas durante o desenvolvimento deste estudo são obtidas por 

digitalização de placas de TLC tendo dimensões variáveis e diferente número de pistas em 

cada imagem. As pistas podem igualmente ter um número de bandas variável. Cada 

imagem possui, normalmente colocada à direita, uma pista de referência que contém 

compostos conhecidos. As imagens de pistas são analisadas após a conversão das 

imagens coloridas originais (representadas em formato RGB) para imagens monocromáticas 

com intensidades na gama [0..1]. Na Figura 3.2 apresenta-se uma imagem colorida              

original (a), a imagem de uma pista (b) e a imagem da pista de referência (c), ambas em 

níveis de cinzento. 

Imagem 
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Figura 3.2: (a) Imagem original; (b) Imagem de uma pista em níveis de cinzento; (c) Imagem da pista 

de referência em níveis de cinzento. 

Uma observação cuidadosa da imagem da Figura 3.2(b) revela a existência de ruído 

aleatório, um fundo não uniforme e que algumas das bandas têm uma intensidade próxima 

da intensidade do fundo. Estes três fatores dificultam a deteção das bandas. 

Nas secções seguintes detalha-se mais em pormenor cada uma das etapas do 

método proposto neste trabalho. 

3.2 Pré-processamento  

Antes da obtenção da imagem da pista, é necessário proceder a algumas operações 

de forma a melhorar os resultados dos processos nas etapas seguintes. O                               

pré-processamento permite atenuar um certo número de imperfeições e defeitos que 

aparecem nas imagens decorrentes do processo cromatográfico e da digitalização. O 

esquema apresentado na Figura 3.3 mostra as etapas de pré-processamento efetuadas. 

 

Figura 3.3: Diagrama das etapas do pré-processamento. 
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O primeiro passo do pré-processamento consiste em converter a imagem para níveis 

de cinzento. Uma vez que algumas das bandas a serem detetadas, nomeadamente as 

correspondentes ao Gb3, têm uma intensidade próxima da intensidade do fundo, decidiu-se 

verificar em qual das componentes ou combinação de componentes RGB as bandas são 

mais realçadas. Após observação dos resultados obtidos para várias imagens, optou-se pela 

imagem em níveis de cinzento obtida da combinação da componente verde (G) com a 

componente azul (B), do espaço de cores RGB. Esta combinação é o resultado da média 

aritmética das duas componentes. A escolha da imagem resultante desta combinação e 

exclusão da componente vermelha (R) deve-se às bandas resultantes serem mais nítidas, 

isto é, são mais contrastadas em relação ao fundo. Além disso, esta combinação também 

permite a eliminação de algum ruído.  

Na Figura 3.4 mostra-se uma parte da imagem colorida original correspondente a 

uma pista (a) e as imagens das três componentes que definem a imagem colorida: a 

componente vermelha (b), a componente verde (c) e a componente azul (d). Nesta figura 

também se mostram as imagens resultantes da combinação da componente vermelha com 

a componente verde (e), da combinação da componente vermelha com a componente azul 

(f), da combinação da componente verde com a componente azul (g) e da combinação das 

três componentes (h).  

Nas imagens apresentadas em (b), (c), (d), (e), (f) e (h) pode-se verificar que as 

bandas são pouco contrastadas, enquanto que a imagem apresentada em (g) é a que 

apresenta a melhor relação intensidade/nível de ruído. Por isso, a escolha da combinação 

da componente verde com a componente azul prende-se com a obtenção de uma imagem 

em que as bandas aparecem como regiões mais destacadas de modo a facilitar a sua 

posterior segmentação. 
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Figura 3.4: Parte da imagem original correspondente a uma pista (a); Imagens das componentes 

RGB ((b), (c), (d)) e imagens da combinação das componentes ((e), (f), (g), (h)).  

De forma a atenuar o ruído ainda prevalecente, as imagens foram suavizadas com 

um filtro mediana. Após a utilização de filtros de mediana de diferentes dimensões e 

posterior análise dos resultados obtidos com cada um desses filtros, a dimensão 5x5 foi 

escolhida pois permite eliminar o ruído mantendo as características mais relevantes da 

imagem. Este filtro permite uma boa remoção do ruído, não introduzindo uma suavização 

excessiva. 

A uniformização do fundo consiste em três operações: i) na aplicação de uma 

operação morfológica de fecho à imagem suavizada, ii) na subtração da imagem resultante 

da operação morfológica à imagem suavizada e iii) na obtenção da imagem complemento 

da imagem resultante da subtração (subtração do valor máximo da imagem – 1 – à imagem 

resultante da subtração). A aplicação da operação de fecho permite essencialmente suprimir 

as regiões escuras da imagem menores que o elemento estruturante e obter uma estimativa 

do fundo da imagem. O tamanho do elemento estruturante deve ser maior que as regiões 

escuras da imagem, por isso, usa-se um elemento estruturante quadrado que é adaptado a 

cada imagem em análise e o seu tamanho é igual a 10% do número de linhas da imagem. A 

subtração da imagem da estimativa do fundo à imagem suavizada permite obter uma 

imagem com o fundo a negro e as bandas a claro. A posterior aplicação da operação de 

complemento permite obter uma imagem com o fundo mais claro e uniforme e as bandas 

mais contrastadas. 

Na Figura 3.5 mostra-se uma imagem referente a uma parte da imagem original (a) e 

as imagens resultantes de cada etapa do pré-processamento. Em (b) encontra-se a imagem 
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da combinação da componente verde com a componente azul. Na mesma figura, as 

imagens que resultam das operações de filtragem e de fecho mostram-se em (c) e (d), 

respetivamente, e a imagem obtida no final das operações de pré-processamento encontra-

se em (e). 

 

Figura 3.5: Resultados das diferentes etapas do pré-processamento. 

Após a realização do pré-processamento é aplicado o algoritmo descrito em [28] para 

obtenção da imagem da pista. As etapas seguintes são efetuadas sobre as imagens das 

pistas. 

3.3 Segmentação do fundo 

Admitindo que a intensidade dos pixels do fundo e a intensidade das bandas podem 

seguir distribuições normais distintas de parâmetros desconhecidos, a determinação dos 

parâmetros associados a cada distribuição pode permitir a separação do fundo e das 

bandas. Deste modo, neste trabalho, a segmentação do fundo da imagem foi conseguida 

com recurso ao algoritmo Expectation-Maximization (EM) aplicado ao histograma da 

imagem e considerando que o histograma pode ser representado por uma mistura de 

distribuições gaussianas. O algoritmo EM encontra-se descrito na subsecção a seguir.   
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Os histogramas das imagens utilizadas neste trabalho, por norma, apresentam duas 

modas sendo uma mais intensa formando um pico mais elevado à direita como se pode 

observar na Figura 3.6. No entanto, nesta moda (com valores de intensidade compreendidos 

entre 200 e 255 no exemplo apresentado na Figura 3.6) é possível identificar mais picos o 

que indica que pode haver mais de uma classe de objetos. Os valores de intensidade mais 

elevados pertencem ao fundo mas os valores de intensidade intermédios podem pertencer à 

classe de bandas com intensidade mais elevada.  

 

Figura 3.6: Histograma da imagem da Figura 3.5(e). 

Assim sendo, o algoritmo EM foi aplicado ao histograma das imagens considerando 

duas funções gaussianas com o intuito de separar o fundo da imagem da região que contém 

bandas e considerando três funções gaussianas para tentar discriminar a segunda moda em 

duas classes – a classe do fundo e a classe das bandas com valores de intensidade mais 

elevado, sendo a outra classe a que compreende os valores de intensidade mais baixos que 

correspondem às bandas bem contrastadas.  

Após observação dos resultados obtidos para várias imagens conclui-se que a 

aplicação do algoritmo EM considerando três funções gaussianas não permite a separação 

pretendida e que na generalidade os resultados obtidos não diferem significativamente dos 

resultados obtidos considerando apenas duas funções gaussianas. Por estes dois motivos 

optou-se por usar o algoritmo considerando duas funções gaussianas de forma a segmentar 

o fundo da imagem.  

A Figura 3.7 mostra um resultado do processo de segmentação utilizando o algoritmo 

EM considerando duas e três funções gaussianas. 
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Figura 3.7: (a) Imagem original; (b) Imagem resultante do pré-processamento; (c)-(f) Imagens da 

segmentação considerando duas gaussianas; (g)-(j) Imagens da segmentação considerando três 

gaussianas. 

Como se pode observar na Figura 3.7 os resultados obtidos para a segmentação 

considerando duas e três funções gaussianas são muito semelhantes e em ambos os casos 

apenas permitem separar o fundo da região que contém bandas. 

3.3.1 Algoritmo Expectation-Maximization 

Quando um conjunto de dados observados é completo, os parâmetros das várias 

distribuições de probabilidade e os respetivos pesos com que compõem o modelo de 

misturas de gaussianas podem ser estimados pelo método da máxima verosimilhança. No 

entanto, se o conjunto de dados observados é incompleto tal estimativa não é possível. 

Nesta situação pode-se aplicar o algoritmo iterativo EM para se obter uma previsão inicial 

dos dados em falta e sobre esse novo conjunto, agora completo, aplicar o método da 

máxima verosimilhança para estimar os parâmetros da mistura. Este procedimento pode ser 

repetido de modo a obter a melhor sequência de estimativas para os parâmetros da mistura 

de gaussianas. Em cada iteração do algoritmo são executados dois passos: (i) o passo E 

que produz dados para o problema completo, e (ii) o passo M que estima os novos valores 

dos parâmetros aplicando o método da máxima verosimilhança do problema completo [47]. 

Num modelo de mistura de gaussianas, a função densidade de probabilidade é 

definida como uma combinação linear de n funções gaussianas [12], [48]: 
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2 definida por [12], [48]: 















 


2

2

2 2
exp

2

1
)|(

i

i

i

x
ixp






 

O algoritmo EM pode ser utilizado para estimar os parâmetros, P(i), μi, e σi
2 

do 

modelo de mistura de gaussianas [46, 10].  

O algoritmo gera uma sequência de estimativas, w
(m)

 = (P(i), θi), começando a partir 

do parâmetro inicial definido por w(0) [12], [48]. Em cada iteração, no passo E, é determinado 

através da Equação 7 o valor esperado dos dados em falta, Q(w|w
(m)

), sendo conhecida uma 

estimativa dos parâmetros da mistura e no passo M é escolhida a estimativa w
(m+1) que 

maximiza Q(w|w
(m)

) [12], [48]. 
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O algoritmo termina logo que o valor da função de erro não varie substancialmente 

durante dois ciclos consecutivos. 

3.3.2 Segmentação do fundo das pistas usando o algoritmo EM 

O histograma de uma imagem pode considerar-se como o resultado da soma de n 

funções gaussianas. Cada função gaussiana está associada à informação proveniente de 

uma classe de objetos na imagem. O número de classes de objetos presentes na imagem 

pode, regra geral, condicionar o número de modas (picos) do histograma, pelo que uma 

(5) 

 

(6) 

 

(7) 

 

(8) 
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análise prévia do histograma da imagem pode indicar o número de classes de objetos 

presentes na imagem.  

 
Figura 3.8: (a) Imagem resultante do pré-processamento; (b) Histograma da imagem em (a); 

(c) Adaptação do histograma a duas funções gaussianas. 

O resultado da aplicação do algoritmo considerando duas funções gaussianas ao 

histograma apresentado em (b) da Figura 3.8(a) é mostrado em (c). Como se pode observar 

o algoritmo modela o histograma em duas curvas gaussianas: a primeira contém os níveis 

de intensidade mais baixos e corresponde à região das bandas; a segunda integra os níveis 

de intensidade mais elevados e corresponde à região do fundo da imagem e eventuais 

bandas com valores de intensidade mais elevados. 

Para cada função gaussiana são calculados os respetivos valores de média e desvio 

padrão. Também se calcula o valor do ponto de interseção das duas funções gaussianas. 

Estes valores serão utilizados para gerar alguns valores de limiar para a segmentação da 

imagem, nomeadamente:  

i) a média da primeira gaussiana;  

ii) a média da primeira gaussiana mais o seu desvio padrão;  

iii) o valor de intensidade do ponto de interseção das duas gaussianas;  

iv) a média da segunda gaussiana.  
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Os resultados da segmentação obtidos usando os quatro valores de limiar referidos 

acima mostram-se na Figura 3.9. Em (a) encontra-se a imagem original, em (b) a imagem 

em níveis de cinzento resultante do pré-processamento, de (d) a (f) mostram-se os 

resultados da segmentação com os valores de limiar de i) a iv), respetivamente, aplicados à 

imagem em (b). Na imagem resultante da segmentação, os valores de intensidade 

superiores ao valor de limiar pertencem ao fundo da imagem e tomam o valor zero, 

enquanto os valores de intensidade inferiores ao valor de limiar pertencem a eventuais 

bandas e tomam o valor um. Na Figura 3.9(g) mostra-se a imagem com o fundo 

segmentado. 

 

Figura 3.9: (a) Imagem original; (b) Imagem resultante do pré-processamento; Segmentação 

da imagem em (b) com os limiares: Média da primeira gaussiana (c); Média da primeira gaussiana 

mais o seu desvio padrão (d); Valor do ponto de interseção das duas gaussianas (e); Média da 

segunda gaussiana (f); (g) Imagem com o fundo segmentado com o limiar dado por ii).  

De forma a segmentar a maior parte possível do fundo concluiu-se, após observação 

dos resultados de várias imagens, que o valor de limiar ii) – ‘média da primeira gaussiana 

mais o seu desvio padrão’ – é o melhor valor de limiar para separar as regiões que contém 

bandas do fundo, sem eliminar as bandas mais subtis. Também se verifica que esta 

segmentação elimina boa parte do fundo tal como se pode observar na Figura 3.9(g).  

A imagem apresentada na Figura 3.9(d) apresenta algum ruído. Na região a preto 

(fundo da imagem) encontram-se pequenos pontos brancos e na região a branco (região 
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que contém as bandas) encontram-se pequenos pontos pretos. De forma a eliminar estes 

pontos de ruído aplicou-se uma operação de preenchimento de buracos para eliminação dos 

pontos pretos, e uma operação de abertura e outra de eliminação de regiões baseada na 

operação morfológica de abertura para obter contornos mais lisos e eliminação dos pontos 

brancos com tamanho inferior a 100 pixels, respetivamente.  

A imagem resultante destas operações de eliminação de ruído (máscara) é 

multiplicada pela imagem a níveis de cinzento para obtenção da imagem com o fundo 

segmentado. O fundo apresenta cor preta. Este fundo é convertido para branco, através da 

soma da imagem com o fundo segmentado com a imagem complemento da máscara, para 

facilitar o processo de deteção de mínimos locais e a sua largura é reduzida em 10% para, 

em alguns casos, limitar a área onde se vai procurar as regiões de mínimo. 

A Figura 3.10 mostra a imagem original (a), a imagem resultante do pré-

processamento (b), a imagem resultante da segmentação do fundo (c), a imagem resultante 

das duas operações de eliminação de ruído mencionadas antes (d) e a imagem em níveis 

de cinzento com o fundo segmentado (e) onde de seguida se detetam as regiões de mínimo. 

 

Figura 3.10: (a) Imagem original; (b) Imagem resultante do pré-processamento; (c) Resultado 

da segmentação do fundo; (d) Imagem resultante do pós-processamento; (e) Imagem com o fundo 

segmentado a branco. 
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3.4 Segmentação de bandas 

Atendendo às características que visualmente surgem destacadas nas imagens de 

TLC, uma forma de segmentar as bandas pode consistir na deteção dos mínimos locais da 

imagem, seguindo-se do crescimento destas regiões. O esquema apresentado na              

Figura 3.11 mostra as etapas utilizadas neste trabalho para a segmentação das bandas. 

 

Figura 3.11: Diagrama das etapas da segmentação de bandas. 

3.4.1 Deteção de regiões de mínimo 

Atendendo que as bandas são, por norma, as áreas da imagem com intensidade 

mais baixa, os mínimos locais da imagem vão corresponder a possíveis bandas. De forma a 

detetar estes mínimos recorreu-se à transformada morfológica h-minima.  

Esta transformada fornece uma ferramenta para filtrar os extremos mínimos (vales) 

de uma imagem usando um critério de contraste. Mais precisamente, a transformada               

h-minima coloca com valor constante as regiões de mínimo cuja profundidade seja menor 

ou igual a um dado valor de limiar h. A posterior deteção das regiões de mínimo local é 

conseguida através da reconstrução por dilatação da imagem em níveis de cinzento, I, a 

partir de I+h [49]: 

   hIRIHMIN Ih  

  

A transformada h-minima para um sinal 1D está ilustrada na Figura 3.12; a cor 

cinzento-escuro representa a imagem I, a cor cinzento-claro a soma I+h e a cor vermelha é 

o resultado da transformada h-minima. 

Imagem 
com fundo 

segmentado 

Deteção de 
mínimos  

Crescimento de 
regiões  

  (9) 
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Figura 3.12: Transformada h-minima de um sinal 1D usando um limiar h. 

 

A transformada h-minima foi aplicada à imagem com o fundo segmentado e as 

regiões de mínimo local foram detetadas. Estas regiões foram determinadas através da 

reunião das imagens resultantes da aplicação da transformada h-minima com vários valores 

de limiar fixos.  

Por norma, o número de regiões de mínimo encontradas é elevado sendo que muitas 

destas regiões correspondem a pontos de ruído pois apresentam tamanho muito reduzido. 

De forma a reduzir o número destas regiões, concluiu-se, após observação de várias 

imagens, que as regiões cujas áreas sejam maiores que 50 pixels são as regiões da 

imagem potencialmente associadas a bandas. A eliminação das regiões cuja área é inferior 

a 50 pixels foi efetuada através de uma operação de eliminação de regiões que se baseia na 

operação morfológica de abertura.  

Um exemplo da aplicação da transformada h-minima a uma imagem é apresentado 

na Figura 3.13 onde se mostra a imagem colorida original (a), a imagem resultante do      

pré-processamento (b) e a imagem resultante da segmentação do fundo (c). Em (d) 

mostram-se as regiões de mínimo obtidas e em (e) encontra-se a imagem resultante da 

eliminação das regiões mais pequenas. 
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Figura 3.13: (a) Imagem original; (b) Imagem resultante do pré-processamento; (c) Imagem com o 

fundo segmentado; (d) Imagem com as regiões de mínimo local detetadas; (e) Resultado da 

eliminação dos mínimos de menor área. 

Após a redução do número de regiões verifica-se que algumas das regiões 

associadas a bandas, em algumas imagens, possuem área inferior à correspondente na 

imagem a níveis de cinzento. Este facto pode ser observado no exemplo dado na             

Figura 3.14. Nesta figura mostra-se a imagem colorida original de uma pista de        

referência (a) e a respetiva imagem resultante do pré-processamento (b). A imagem em (c) 

apresenta as regiões de mínimo detetadas e na imagem em (d) pode-se verificar, pela 

delimitação a cor vermelha, que as ditas regiões possuem uma dimensão inferior à 

dimensão real das bandas. 

 
Figura 3.14: (a) Imagem original; (b) Imagem de uma pista de referência pré-processada; (c) Mínimos 

locais; (d) Sobreposição da máscara dos mínimos locais à imagem a níveis de cinzento. 
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Assim, usando as potenciais bandas identificadas neste passo como sementes, as 

regiões inicialmente detetadas são alargadas recorrendo a um algoritmo baseado em 

crescimento de regiões (Region Growing). 

3.4.2 Crescimento de regiões 

O método de segmentação designado por crescimento de regiões é um processo 

iterativo no qual as regiões crescem a partir de pixels individuais ou de outra segmentação 

inicial (sementes) até todos os pixels serem processados.  

O crescimento é feito com base num critério de semelhança. Os pontos vizinhos da 

semente são analisados para avaliar se verificam o critério de agregação e são agregados 

se essa avaliação for positiva, passando a integrar a região semente na iteração seguinte. 

Em cada iteração o critério utilizado é atualizado [50]. 

A seleção da medida de semelhança a ser usada para agregação dos vizinhos à 

região da semente depende das características da imagem. Este método converge quando 

não há mais fusões possíveis [50] ou quando se verifica um critério de paragem. 

O método de crescimento de regiões implementado neste trabalho é detalhado no 

esquema apresentado na Figura 3.15. 
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Figura 3.15: Diagrama ilustrando as sucessivas etapas do algoritmo de crescimento de regiões. 

Para cada região que resultou do processo descrito na secção anterior (semente) 

são obtidos os pontos do seu contorno interior e é calculada a intensidade média desses 

pontos. Em seguida é determinado o conjunto de pontos do contorno exterior (vizinhos da 

semente) que eventualmente possam ser agregados nessa iteração. O valor do limiar de 

agregação é adaptativo e é igual à intensidade média dos pontos do contorno interior 

acrescida de 20% desse valor. Os pontos vizinhos são agregados se os seus valores de 

intensidade forem inferiores ao valor do limiar de agregação. 

O processo iterativo termina quando uma das condições de paragem não é 

verificada. Estas condições são: 

i) nenhum dos vizinhos é agregado (nº de pontos=0); 

ii) a média da nova região é superior a um valor de  limiar t (média>t, t é igual 

à soma da média da região-semente da iteração anterior com duas vezes o 

respetivo desvio padrão); 

iii) o número de iterações ultrapassa um valor fixo de 30 (nº iterações >30, valor 

escolhido por excesso). 
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Após a realização do crescimento de regiões verifica-se a presença de regiões que 

continuam a apresentar um tamanho reduzido ou que crescem demasiado. As regiões com 

tamanho reduzido normalmente são pequenos pontos de ruído com baixa intensidade. As 

regiões que crescem demasiado são regiões que possuem baixo contraste em relação ao 

fundo. O contraste é calculado como referido na Equação 10: 

cidaregiãocresmédiasementevizinhosmédia

cidaregiãocresmédiasementevizinhosmédia
Contraste

___

___




              

Para calcular o valor da variável média_vizinhos_semente é criada uma região à 

volta da semente. Esta região é obtida através da dilatação da semente com um elemento 

estruturante circular com raio de dimensão 5 e posterior subtração da semente. O valor da 

variável média_vizinhos_semente é igual ao valor da intensidade média dessa região e o 

valor da variável média_regiãocrescida é igual ao valor da intensidade média da região 

resultante do algoritmo de crescimento de regiões. 

A Figura 3.16 mostra em (a) a imagem resultante do pré-processamento e as regiões 

de mínimo local em (b). Em (c) encontra-se o resultado do crescimento de regiões onde é 

visível a existência de uma região que cresce demasiado.  

 

Figura 3.16: (a) Imagem após pré-processamento; (b) Regiões usadas como sementes no 

crescimento de regiões; (c) Resultado do crescimento de regiões. 

(10) 
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3.5 Validação e classificação das bandas 

As regiões resultantes do processo de crescimento de regiões são validadas com o 

objetivo de selecionar aquelas que eventualmente pertencem a um de quatro grupos de 

bandas. Os grupos correspondem aos padrões existentes na pista de referência de cada 

imagem da placa de TLC.  

A pista de referência de cada imagem é composta por seis padrões. Os padrões 

podem apresentar uma ou duas bandas e por uma questão prática estes padrões foram 

numerados de um a seis, sendo eles, de baixo para cima, globotetraosilceramida (1), 

esfingomielina (2), globotriaosilceramida (3), lactosilceramida (4), fosfatidiletanolamina (5) e 

glucosilceramida (6). As bandas correspondentes aos padrões 1 e 2 (globotetraosilceramida 

e esfingomielina) bem como as bandas associadas aos padrões 4 e 5 (lactosilceramida e 

fosfatidiletanolamina), normalmente encontram-se sobrepostas ou localizadas muito 

próximas (estes compostos, normalmente não apresentam resolução suficiente) e por isso, 

neste trabalho estão agrupadas, tendo a designação de grupo 1/2 e grupo 4/5, 

respetivamente.  

Em seguida as regiões que permanecem após a validação são classificadas como 

pertencentes a um dos grupos de bandas possíveis. 

3.5.1 Validação 

As regiões que resultaram do procedimento descrito nas secções anteriores vão ser 

validadas com base em informação retirada dessas regiões, nomeadamente o seu tamanho 

antes e após o processo de crescimento de regiões, a intensidade média da região-semente 

e o seu contraste. 

Assim, as regiões cujo tamanho inicial seja igual a 50 pixels ou cujo tamanho final 

seja inferior a 200 pixels e as regiões que crescem demasiado são excluídas. As regiões 

que crescem demasiado são aquelas onde o algoritmo de crescimento de regiões atinge o 

limite de iterações admitido. As bandas, presentes nas imagens em estudo, são 

normalmente mais escuras que o fundo e, por isso, apresentam um contraste elevado em 

relação ao fundo. Depois de analisar várias imagens, verificou-se que as sementes 

correspondentes às bandas possuem média inferior a 0.90 (numa escala [0..1]) e, por 

norma, apresentam bom contraste. Considera-se que uma região tem bom contraste se o 

respetivo valor for superior a 2,5% da média do fundo da imagem. Deste modo, impõe-se 
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que as sementes cuja intensidade seja superior a 0.90 ou que possuam contraste inferior ao 

limite especificado sejam descartadas. 

A Figura 3.17 mostra a imagem original (a), a imagem resultante do pré-

processamento (b) e a imagem da pista de referência da imagem (d). Em (c) mostra-se o 

resultado da validação das regiões atendendo às características antes mencionadas.  

 
Figura 3.17: (a) Imagem original; (b) Imagem resultante do pré-processamento; (c) Resultado da 

validação; (e) Imagem da pista de referência. 

Para associar cada uma das regiões segmentadas a um dos quatro grupos de 

bandas foi estabelecido o procedimento a seguir descrito, baseado na deteção dos limites 

superiores na pista de referência e sua comparação com as posições na pista em análise.  

Para a determinação dos limites superiores de cada grupo, usando a imagem da 

pista de referência, resultante do processo de validação, começou-se por gerar uma imagem 

representativa da zona onde se localizam as bandas. Nesta nova imagem verificou-se a 

localização dos grupos de bandas em termos absolutos e conclui-se que as bandas 

pertencentes aos quatro grupos encontram-se: 

 Grupo 6: entre 0 e 0.20l 

 Grupo 4/5: entre 0.20l e 0.60l 

 Grupo 3: entre 0.60l e 0.90l 

 Grupo 1/2: entre 0.90l e l 

sendo l a dimensão vertical (número de linhas) da imagem. Estes valores foram obtidos com 

base na observação da posição das bandas nas pistas de referência das imagens usadas 
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durante o desenvolvimento (conjunto de treino). Em seguida, os limites fixos foram ajustados 

ao tamanho real da pista e procuraram-se as posições horizontais do primeiro pixel branco 

das bandas imediatamente abaixo destes limites. Esta determinação está exemplificada na 

Figura 3.18, onde se mostra a imagem original de uma pista de referência (a), a imagem 

resultante do pré-processamento (b), a imagem resultante do processo de validação (c), a 

imagem representativa da zona onde se encontram as bandas (d) e a imagem com os 

limites superiores de cada grupo assinalados (e). 

 

Figura 3.18: Ilustração do processo de determinação dos limites superiores dos grupos de 

bandas. (a) Imagem original; (b) Imagem resultante do pré-processamento; (c) Imagem resultante da 

etapa de validação; (d) Imagem representativa da zona onde se localizam as bandas; (e) Imagem 

com os limites superiores determinados. 

Os limites superiores de cada grupo de bandas designam-se por ‘Limite superior x’, 

onde x é o número do grupo. A Figura 3.19 mostra a posição das bandas numa pista 

contendo uma amostra biológica (a) relativamente à posição dos padrões na pista de 

referência (b). 
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Figura 3.19: Ilustração da posição das bandas; (a) numa pista normal; (b) na pista de referência 

correspondente. 

Pela observação do resultado da validação apresentado na Figura 3.20(c) verifica-se 

ainda a existência de regiões que não correspondem a bandas (as duas primeiras regiões 

de cima para baixo). Ao comparar a posição destas regiões com a posição das bandas na 

pista de referência verifica-se que estão bastante acima do topo do último padrão. Nota-se 

também que as posições das bandas nas pistas contendo amostras biológicas têm posições 

específicas abaixo da posição do padrão correspondente. As suas posições são inferiores 

provavelmente devido à existência de outros compostos presentes na urina que interferem 

com a separação dos compostos em questão.  

Assim, com os limites superiores de cada grupo de bandas determinado na pista de 

referência efetua-se a última etapa da validação que é a eliminação de todas as regiões 

acima do ‘Limite superior 6’ e as que se encontram localizadas nos últimos 20% da imagem. 

Na Figura 3.20 mostra-se o resultado desta etapa, onde se apresenta em (a) a imagem 

original, em (b) a imagem resultante do pré-processamento, em (c) o resultado da validação 

atendendo às características de tamanho, intensidade média e contraste das regiões, em (d) 

encontra-se o resultado final da etapa de validação e em (e) mostra-se a imagem da pista 

de referência da imagem em questão. 
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Figura 3.20: (a) Imagem original; (b) Imagem resultante do pré-processamento; (c) Resultado inicial 

da validação; (d) Resultado final da validação; (e) Imagem da pista de referência. 

Terminada a fase de validação inicia-se a fase de classificação das regiões que não 

foram eliminadas neste passo. 

3.5.2 Classificação 

A classificação das regiões foi efetuada com base na localização da posição superior 

da região e do seu centróide em relação às posições anteriormente determinadas dos 

limites dos quatro grupos na pista de referência. Para uma região pertencer a dado grupo de 

bandas é necessário que o seu topo e centróide se encontrem dentro dos limites do grupo. 

A Figura 3.21 mostra o resultado da classificação das bandas para uma pista contendo 

amostras biológicas (I) e para uma pista de referência (II). As imagens em (a) são as 

imagens originais, em (b) encontram-se as imagens resultantes do pré-processamento,    

em (c) mostra-se o resultado da classificação dos grupos de bandas onde as regiões a 

vermelho pertencem ao grupo 6, as regiões a verde ao grupo 4/5, as regiões a amarelo ao 

grupo 3 e as a branco ao grupo 1/2. Na mesma figura em (d) mostra-se a pista de referência 

correspondente à imagem em (a). 
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Figura 3.21: Resultados da classificação em grupos de bandas numa imagem de pista contendo uma 

amostra biológica (I) e numa imagem de uma pista de referência (II). (a) Imagens originais;               

(b) Imagens resultantes do pré-processamento; (c) Resultados da classificação; (d) Imagem da pista 

de referência da imagem em (a). 

Classificação específica do Gb3 

No caso específico das bandas correspondentes ao marcador Gb3, verificou-se que 

a classificação em apenas duas classes (existe banda, não existe banda) era insuficiente, 

tendo sido decidido optar por uma classificação em três classes. As duas primeiras classes 

são coincidentes com as que são usadas nos outros grupos de bandas                                

(não existe banda – classe 0, existe banda – classe 1), mas foi acrescentada uma terceira 

classe relativa às bandas cuja existência pode ser questionada (banda duvidosa – classe 2). 

 A Figura 3.22 mostra uma situação onde a existência de banda correspondente ao 

Gb3 é duvidosa.  
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Figura 3.22: Exemplo de bandas Gb3 bem e mal contrastadas em relação ao fundo. 

Relativamente às características usadas para a identificação desta nova classe, 

verificou-se que o processo de segmentação revela que as regiões correspondentes a estas 

bandas têm crescimento moderado (número de iterações igual ou superior a 10), a 

intensidade média das regiões crescidas é superior a 0.90 e o contraste é baixo  

3.6 Conclusão 

Com esta metodologia pretendeu-se implementar um método para segmentar 

bandas em imagens de TLC. 

Começou-se por escolher a imagem em níveis de cinzento onde as bandas são mais 

contrastadas, filtrar essa imagem para a remoção de ruído e uniformizar o seu fundo de 

modo a realçar as bandas mais subtis. Seguidamente segmentou-se o fundo da imagem e 

através da determinação dos mínimos locais da imagem sem fundo, foram identificadas as 

potenciais bandas. A partir do resultado da deteção de mínimos procedeu-se ao crescimento 

das regiões contendo estas sementes de modo a obter regiões que melhor descrevem as 

bandas existentes. O crescimento também teve como finalidade eliminar as regiões que não 

correspondem a bandas, visto que essas regiões possuem baixo contraste em relação ao 

fundo e, por isso, crescem excessivamente. Posteriormente eliminaram-se as regiões cujas 

características não correspondem às características esperadas das bandas, 
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particularmente, tamanho insignificante, crescimento excessivo, intensidade média elevada 

e baixo contraste. O procedimento proposto fica concluído após a classificação das bandas. 
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Capítulo 4 

4 Resultados  

4.1 Introdução 

Nesta secção são apresentados alguns exemplos de imagens do conjunto usado 

durante o desenvolvimento (conjunto de treino) e alguns exemplos de imagens do conjunto 

usado para o teste do método (conjunto de teste). O conjunto de treino é constituído por 82 

imagens de pistas contendo amostras biológicas e 20 imagens de pistas de referência. 

Também são apresentados os resultados da aplicação do pré-processamento a algumas 

imagens escolhidas do conjunto de teste que é constituído por 40 imagens de pistas 

contendo amostras biológicas e 6 imagens de pistas de referência. Nas secções 4.2 e 4.3 

são mostrados os resultados obtidos pela aplicação do método proposto na segmentação do 

fundo e na segmentação de bandas nas imagens de pistas escolhidas. A secção 4.4 está 

dividida em quatro subsecções. Nas duas primeiras apresentam-se os resultados obtidos 

nas etapas de validação e classificação nas mesmas imagens das secções 4.2 e 4.3. Nas 

duas últimas subsecções são apresentados os resultados das medidas de desempenho do 

método quando aplicado ao conjunto de treino e ao conjunto de imagens de teste, 

respetivamente. 

Alguns exemplos de imagens do conjunto de treino estão representados na        

Figura 4.1(a), enquanto na Figura 4.1(b) mostram-se exemplos de imagens do conjunto 

usado para o teste. Todas as imagens têm dimensão variável e são convertidas para 

imagens em níveis de cinzento com intensidades na gama [0..1]. Das imagens coloridas 

originais mostradas em (b), as duas primeiras correspondem a imagens de pistas contendo 

amostras biológicas e a última representa uma pista de referência. 
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Figura 4.1: Seis imagens de pistas (a) Três imagens coloridas originais e respetivas imagens em 

níveis de cinzento do conjunto de treino; (b) Três imagens coloridas originais e respetivas imagens 

em níveis de cinzento do conjunto de teste. 

O resultado do pré-processamento aplicado a cada uma das imagens apresentadas na 

Figura 4.1(b) é mostrado na Figura 4.2. As imagens em (a), (d) e (g) são as imagens 

coloridas originais, as imagens em (b), (e) e (h) são as imagens em níveis de cinzento 

resultantes da combinação da componente verde com a componente azul e as imagens    

em (c), (f) e (i) são as resultantes do pré-processamento. 

 

Figura 4.2: Resultados do pré-processamento em três imagens do conjunto de teste. 
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4.2 Segmentação do fundo 

O segundo passo do algoritmo proposto segmenta o fundo das imagens. A aplicação 

do algoritmo EM considerando duas funções gaussianas permitiu segmentar o fundo das 

imagens e isolar a região onde se encontram as bandas. Os resultados para as imagens de 

teste da Figura 4.1(b) mostram-se na Figura 4.3. As imagens originais e as imagens 

resultantes do pré-processamento encontram-se em (a), (e) e (i) e em (b), (f) e (j) 

respetivamente. Os resultados da segmentação do fundo para as respetivas imagens 

apresentam-se em (c), (g) e (l), enquanto os resultados obtidos da eliminação dos pontos de 

ruído e da redução da largura da imagem se encontram em (d), (h) e (m). 

 

Figura 4.3: Resultados da segmentação do fundo em três imagens do conjunto de teste. 

Pela observação dos resultados obtidos para esta etapa do processo e comparando 

com as imagens iniciais, pode-se observar que grande parte do fundo é segmentada. 

4.3 Segmentação de bandas 

A etapa da segmentação de bandas trata da localização e do crescimento das 

regiões que potencialmente correspondem a bandas. Para tal, começa-se por determinar as 

regiões de mínimo local na imagem com o fundo segmentado e em seguida essas regiões 

são crescidas. As regiões de mínimo obtidas e crescidas mostram-se na Figura 4.4 para as 

três imagens apresentadas na Figura 4.1(b). Na Figura 4.4 encontram-se as imagens 
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originais (a), (f) e (l) e as imagens resultantes do pré-processamento (b), (g) e (m). Na 

mesma figura as imagens em (c), (h) e (n) correspondem aos resultados da deteção das 

regiões de mínimo, as imagens em (d), (i) e (o) mostram os resultados da etapa de 

eliminação das regiões de mínimo mais pequenas e, finalmente, em (e), (j) e (p)    

encontram-se os resultados do crescimento de regiões.  

 

Figura 4.4: Resultado da deteção de mínimos e do crescimento de regiões. 

Comparando a imagem resultante da deteção das regiões de mínimo com as 

imagens em níveis de cinzento, pode-se observar que as regiões obtidas se aproximam dos 

locais onde efetivamente se encontram as bandas. Nos resultados do crescimento de 

regiões observa-se que as regiões que potencialmente correspondem a bandas têm 

crescimento reduzido enquanto as outras têm crescimento mais elevado.  

4.4 Validação e Classificação de grupos de bandas 

4.4.1 Validação 

Nesta etapa são selecionadas as regiões que potencialmente correspondem a 

bandas. As regiões obtidas são apresentadas na Figura 4.5, onde em (a), (f) e (l) se 

encontram as imagens originais e em (b), (g) e (m) as imagens resultantes do pré-

processamento. As imagens em (c), (h) e (n) correspondem aos resultados do crescimento 

de regiões, em (d), (i) e (o) mostram-se os resultados da etapa de validação e em (e), (j)       
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e (p) mostram-se os limites das regiões validadas marcadas nas respetivas imagens em 

níveis de cinzento. 

 

Figura 4.5: Resultados da validação. 

As regiões resultantes da etapa de validação delimitam relativamente bem as regiões 

que correspondem às bandas como se pode observar pelas imagens em (e), (j) e (p). No 

entanto, os resultados nem sempre são com a qualidade dos mostrados. Em parte as falhas 

na eliminação de todas as regiões que não são banda deve-se ao facto dessas regiões 

possuírem características semelhantes às características das regiões que correspondem a 

bandas. Do mesmo modo, existem regiões que correspondem principalmente às bandas 

mais subtis que são descartadas neste passo devido a terem características das regiões 

que não correspondem a bandas. 

4.4.2 Classificação 

Três exemplos dos resultados obtidos na fase de classificação dos grupos de bandas 

por comparação com a posição das bandas correspondentes aos padrões na pista de 

referência encontram-se nas imagens apresentadas nas Figuras 4.6 e 4.7.  

As imagens na Figura 4.6 correspondem a uma pista de referência e as imagens na 

Figura 4.7 corresponde a duas pistas contendo amostras biológicas. Na Figura 4.6      

mostra-se a imagem original (a), a imagem da marcação manual dos grupos de bandas (b), 
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a imagem resultante do pré-processamento com os limites superiores dos grupos de bandas 

marcados (c) e o resultado da classificação dos grupos de bandas (d), onde as regiões a 

vermelho pertencem ao grupo 6, as regiões a verde ao grupo 4/5, as regiões a amarelo ao 

grupo 3 e as regiões a branco ao grupo 1/2.  

Na Figura 4.7, tal como na Figura 4.6, mostra-se as imagens originais em (a) e (f), as 

imagens com a marcação manual em (b) e (g), as imagens resultantes do                                 

pré-processamento com os limites superiores marcados em (c) e (h), o resultado da 

classificação dos grupos de bandas em (d) e (i) e, por último, em (e) e (j) mostra-se as 

imagens da pistas de referência correspondente às imagens em (a) e em (f), 

respetivamente. 

 

Figura 4.6: Resultados da classificação em grupos de bandas numa pista de referência. 

 

Figura 4.7: Resultados da classificação em grupos de bandas em duas pistas contendo amostras 

biológicas. 
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Pela observação dos resultados presentes nas duas figuras em (d) pode-se concluir 

que as regiões foram corretamente classificadas nos grupos a que pertencem. Comparando 

a classificação na Figura 4.7(i) com a avaliação manual verifica-se que o grupo 4/5 apenas 

contém a banda 5 devido à banda 4 se encontrar muito próxima da banda 3 e por isso não 

ter sido segmentada na etapa de segmentação de bandas. O algoritmo proposto nem 

sempre permite obter resultados com a qualidade dos mostrados nas Figuras 4.6(d) e 

4.7(d). Uma parte significativa dos erros de classificação das bandas deve-se ao facto de 

existirem regiões localizadas abaixo dos limites do grupo a que pertencem. 

Nas duas subsecções seguintes são apresentados os resultados obtidos para 

algumas medidas de desempenho do método quando aplicado ao conjunto de imagens de 

treino e ao conjunto de imagens de teste. As medidas de desempenho para classificação ou 

deteção envolvem a frequência relativa de decisões corretas e incorretas do método.   

Neste trabalho, os termos Verdadeiro Positivo (VP), Falso Positivo (FP), Verdadeiro 

Negativo (VN) e Falso Negativo (FN) são utilizados para indicar a correta presença ou 

ausência de grupos de bandas. Os termos Positivo/Negativo referem-se à decisão tomada 

pelo algoritmo, enquanto os termos Verdadeiro/Falso se referem à forma como a decisão 

coincide com a avaliação manual efetuada pelo analista. Estas medidas compõem uma 

matriz de confusão como se exemplifica na Tabela I. 

Tabela I: Matriz de confusão. 

Avaliação 
Manual 

 Segmentação Automática 

 

Ausência de 

grupo de 

bandas 

Presença de 

grupo de 

bandas 

Ausência de 

grupo de 

bandas 

Verdadeiro 

Negativo  

Falso  

Positivo  

Presença de 

grupo de 

bandas 

Falso 

Negativo 

Verdadeiro 

Positivo 

  

Com base na Tabela I as medidas de desempenho denominadas de sensibilidade, 

precisão, especificidade, exatidão, Recall e Medida F são definidas como: 
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A sensibilidade refere a deteção de grupos de bandas pelo algoritmo quando eles 

realmente existem (Equação 11), a precisão é a fração de todas as deteções de grupos de 

bandas (Equação 12), a especificidade refere a deteção de grupos de bandas pelo algoritmo 

quando na realidade esses grupos não existem (Equação 13) e a exatidão é uma medida do 

desempenho global do algoritmo que diz respeito às deteções corretas (Equação 14). A 

medida Recall é o mesmo que a sensibilidade (Equação 15) e a Medida F combina a 

precisão e a medida Recall através da média harmónica (Equação 16). 

 
4.4.3 Medidas de desempenho para o conjunto de treino  

Nesta subsecção apresenta-se a avaliação do desempenho do método proposto 

para a segmentação de bandas, quando aplicado nas 82 imagens de pistas contendo 

amostras biológicas do conjunto de treino. Numa primeira abordagem, avaliou-se o 

desempenho do método na segmentação das bandas pertencentes aos quatro grupos. Os 

resultados registados são mostrados na Tabela II e na Tabela III.  

Em seguida, avaliou-se a eficiência do método na segmentação das regiões 

associadas às bandas Gb3 em duas classes (Classe 0 e Classe 1) em três classes     

(Classe 0, Classe 1 e Classe 2):  

(11) 

 

(12) 

 

(13) 

 

(14) 

(15) 

 

(16) 
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i) Classe 0 – significa que a imagem não tem bandas correspondentes ao Gb3;  

ii) Classe 1 – significa que a imagem tem bandas correspondentes ao Gb3;  

iii) Classe 2 – significa que a imagem possui bandas duvidosas.  

Na classificação em duas classes as bandas duvidosas são contabilizadas como 

pertencentes à Classe 1. 

Desempenho global do método 

Na Tabela III são apresentados os valores obtidos para as medidas de 

especificidade, precisão, sensibilidade e exatidão. O método proposto neste trabalho 

classificou corretamente 88% dos grupos de bandas. 

Tabela II: Matriz de confusão (classificação dos quatro grupos). 

Avaliação 
Manual 

 Segmentação Automática 

 Classe 0 Classe 1 Total 

Classe 0 45 12 57 

Classe 1 27 244 271 

Total 72 256 328 

 

Tabela III: Avaliação do desempenho do algoritmo na segmentação das bandas pertencentes aos 4 

grupos. 

Sensibilidade 0,900 
Precisão 0,953 
Especificidade 0,789 
Exatidão 0,881 

 

Avaliação do método na segmentação do Gb3 

A Tabela IV apresenta a matriz de confusão correspondente ao resultado da 

classificação das bandas Gb3 em duas classes e os respetivos resultados das medidas de 

desempenho são mostrados na Tabela V.  

A Tabela VI apresenta a matriz de confusão na classificação em três classes e os 

valores das medidas de desempenho são mostrados na Tabela VII. Os resultados obtidos 

são semelhantes havendo, aproximadamente, 84% de bandas corretamente classificadas 
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tanto na classificação em duas classes como em três classes. Na classificação em três 

classes, na classe das bandas duvidosas (Classe 2) foram corretamente classificadas cerca 

de 42% das bandas. 

Tabela IV: Matriz de confusão (duas classes).  

Avaliação 
Manual 

 Segmentação Automática 

 Classe 0 Classe 1 Total 

Classe 0 33 6 39 

Classe 1 7 36 43 

Total 40 42 82 

 

Tabela V: Avaliação da eficiência do algoritmo proposto em duas classes na segmentação das 

bandas do grupo 3. 

 Classe 0 Classe 1 

Sensibilidade 0,846 0,837 

Precisão 0,825 0,857 

Medida F1 0,835 0,847 

 

Tabela VI: Matriz de confusão (três classes).  

Avaliação 
Manual 

  Segmentação Automática 

 Classe 0 Classe 1 Classe 2 Total 

Classe 0 33 5 1 39 

Classe 1 5 26 0 31 

Classe 2 2 5 5 12 

Total 40 36 6 82 

 

Tabela VII: Avaliação da eficiência do algoritmo proposto em três classes na segmentação das 

bandas do grupo 3. 

 Classe 0 Classe 1 Classe 2 

Sensibilidade 0,846 0,839 0,417 

Precisão 0,825 0,722 0,833 

Medida F1 0,835 0,776 0,556 
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4.4.4 Medidas de desempenho para o conjunto de teste  

Nesta subsecção são apresentados os resultados do desempenho do método 

proposto para a segmentação de bandas, quando aplicado nas 40 imagens de pistas 

contendo amostras biológicas do conjunto de teste. Os resultados registados encontram-se 

na Tabela VIII e os valores das medidas de desempenho do método na segmentação das 

bandas pertencentes aos quatro grupos são mostrados na Tabela IX.  

Desempenho global do método  

Na Tabela IX são indicados os valores obtidos para as medidas de desempenho. O 

método aplicado às imagens de teste classificou corretamente 83% dos grupos de bandas. 

Tabela VIII: Matriz de confusão (classificação dos quatro grupos). 

Avaliação 
Manual 

 Segmentação Automática 

 Classe 0 Classe 1 Total 

Classe 0 23 7 30 

Classe 1 20 110 130 

Total 43 117 160 

 

Tabela IX: Avaliação da eficiência do algoritmo na segmentação das bandas pertencentes aos 4 

grupos. 

Sensibilidade 0,846 
Precisão 0,940 
Especificidade 0,767 
Exatidão 0,831 

 

 

Avaliação do método na segmentação do Gb3 

A Tabela X apresenta a matriz de confusão para classificação da segmentação das 

bandas Gb3 em duas classes e na Tabela XI encontram-se os valores obtidos para as 

medidas de desempenho. A Tabela XII e a Tabela XIII mostram a matriz de confusão para 

classificação da segmentação das bandas Gb3 em três classes e os valores obtidos para as 
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medidas de desempenho, respetivamente. O método classificou corretamente 80% das 

bandas no caso da classificação em duas classes e 75% no caso da classificação em três 

classes. Na classificação em três classes não houve classificação como bandas duvidosas 

(Classe 2), isto porque as regiões que pertencem a estas bandas não apresentam as 

características das bandas duvidosas que foram estabelecidas com base no conjunto de 

treino. 

Tabela X: Matriz de confusão (duas classes).  

Avaliação 
Manual 

 Segmentação Automática 

 Classe 0 Classe 1 Total 

Classe 0 15 5 20 

Classe 1 4 16 20 

Total 19 21 40 

 

Tabela XI: Avaliação da eficiência do algoritmo proposto em duas classes na segmentação das 

bandas do grupo 3. 

 Classe 0 Classe 1 

Sensibilidade 0,750 0,800 

Precisão 0,790 0,762 

Medida F1 0,769 0,781 

 

Tabela XII: Matriz de confusão (três classes).  

Avaliação 
Manual 

  Segmentação Automática 

 Classe 0 Classe 1 Classe 2 Total 

Classe 0 15 5 0 20 

Classe 1 4 12 0 16 

Classe 2 0 4 0 4 

Total 19 21 0 40 

 

Tabela XIII: Avaliação da eficiência do algoritmo proposto em três classes na segmentação das 

bandas do grupo 3. 

 Classe 0 Classe 1 Classe 2 

Sensibilidade 0,750 0,750 0 

Precisão 0,789 0,571 0 

Medida F1 0,769 0,649 0 
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4.5 Conclusão 

Neste capítulo foram mostrados os resultados produzidos pelo método proposto no 

Capitulo 3, aplicado a algumas imagens, de forma a ilustrar os processos descritos no 

capítulo anterior. Assim, apresentam-se alguns resultados de cada passo do processo da 

segmentação das bandas, nomeadamente da segmentação do fundo, da determinação das 

regiões de mínimo local e da validação e classificação, de forma a identificar as regiões que 

correspondem às bandas, principalmente as que correspondem ao Gb3. 

O método apresentado neste trabalho funciona bem para as imagens que não 

possuem muito ruído derivado do processo cromatográfico e para as imagens cujas bandas 

são bem contrastadas em relação ao fundo. 
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Capítulo 5 

5 Conclusão 

O principal objetivo deste trabalho foi desenvolver um método para a segmentação 

automática das bandas presentes em imagens de TLC que são usadas como meio para a 

realização do diagnóstico inicial da doença de Fabry. 

A primeira parte da dissertação apresenta informação geral a respeito da doença de 

Fabry e de métodos automáticos para a deteção de bandas em imagens de cromatografia 

ou de eletroforese. 

No Capitulo 3 descreve-se o método proposto. O primeiro passo do algoritmo 

implementado consiste em realçar as bandas. Uma vez que as imagens possuem muito 

ruído e as bandas correspondentes ao Gb3 normalmente são pouco contrastadas, foram 

testadas as componentes RGB e a combinação destas componentes entre si de modo a 

encontrar o canal que melhor se adequa às imagens em estudo. Desta comparação 

concluiu-se que a combinação da componente verde com a azul era a que obtém os 

melhores resultados. A utilização desta combinação de componentes em conjunto com a 

aplicação do filtro mediana e com a uniformização do fundo permite atenuar o ruído e 

homogeneizar o fundo das imagens aumentando o contraste entre as bandas e o fundo.  

As bandas normalmente possuem intensidade inferior à intensidade do fundo da 

imagem, no entanto, algumas bandas são mais subtis apresentando intensidade próxima da 

intensidade do fundo não sendo possíveis de segmentar por processos de segmentação 

global. O algoritmo EM foi aplicado de modo a segmentar o fundo da imagem da região que 

contém as bandas para tornar mais fácil a posterior segmentação das bandas. 

Posteriormente detetaram-se e cresceram-se os mínimos locais na imagem com o 

fundo segmentado. A deteção dos mínimos teve como finalidade a identificação das áreas 

com intensidade mais baixa que, por norma, correspondem às bandas. O crescimento 

destas áreas teve como objetivo obter regiões de tamanho aproximadamente igual ao 

tamanho original das bandas e descartar regiões de baixo contraste. 

Para finalizar selecionaram-se as bandas com base no tamanho, no crescimento, na 

sua intensidade média e no contraste. Partindo destas características removeram-se as 
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regiões com tamanho insignificante, crescimento excessivo, intensidade média superior a 

0.90 e baixo contraste. 

Verificou-se que o algoritmo desenvolvido permite a obtenção de resultados 

satisfatórios na segmentação das bandas. O desempenho do algoritmo proposto foi avaliado 

usando um conjunto de teste composto por 40 imagens. Neste conjunto de imagens, o 

método classificou corretamente 88% dos grupos de bandas, 80% das bandas 

correspondentes ao Gb3 (grupo 3) no caso da classificação em duas classes e 75% das 

bandas no caso da classificação em três classes.  

O objetivo que se pretendia atingir, a segmentação de bandas, pode ainda ser 

melhorado. As principais dificuldades na aplicação dos métodos para a segmentação das 

bandas foram, na fase inicial, a completa estimação do fundo da imagem, e na fase 

posterior, a segmentação das bandas mais subtis (com baixo contraste), a segmentação de 

bandas com fraca resolução (sobrepostas) e a segmentação das bandas que apresentam 

áreas de ruído claro no seu interior.  

Na fase de validação das regiões segmentadas, as dificuldades encontradas também 

se centram nas regiões que correspondem às bandas mais subtis devido a estas terem 

baixo contraste em relação ao fundo das imagens. Como foi referido, a escolha e a 

utilização de alguns dos critérios com valores fixos que permitem selecionar as bandas a 

reter foi feita com base na observação dos resultados obtidos para várias imagens, o que 

em certos casos não são os mais indicados, comprometendo assim a fase de classificação. 

Relativamente à fase de classificação uma parte significativa dos erros deve-se ao facto de 

existirem bandas localizadas abaixo dos limites do grupo a que pertencem. 

Existem algumas possibilidades de desenvolvimento e aperfeiçoamento do trabalho 

apresentado nesta dissertação. Dado que existem algumas fragilidades ao nível da 

validação, uma possibilidade de melhoramento seria utilizar valores adaptativos para os 

critérios de seleção das bandas. Outra possibilidade seria adaptar os limites das regiões 

associadas aos grupos para as pistas contendo amostras biológicas e classificar as 

diferentes bandas que constituem os grupos de bandas. 
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Anexos  

A. Resultados da aplicação do método proposto nas imagens do conjunto 

de teste 
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