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RESUMO

Os métodos modernos computacionais de avaliação de mamografias digitais procuram
auxiliar os especialistas na detecção de anomalias, que nada mais são que regiões com
pequenas variações na tonalidade de cor de uma dada área para outra vizinha. Mesmo
havendo um grande número de trabalhos produzidos na área, esse ainda é um problema
em aberto tanto em ciência quanto em tecnologia. Dessa forma, procurou-se desenvolver
um método computacional de análise de imagens. Tal método foi baseado na técnica dos
gráficos de recorrência (ou RPs). Essa técnica multidisciplinar possui diversos mecanis-
mos de avaliação estat́ıstica diferentes, denominados quantificadores de recorrência (ou
RQAs). No presente trabalho, essas idéias foram adaptadas para avaliação de diferenças
em imagens, desenvolvendo técnicas que otimizam a qualidade dos resultados e automa-
tizam o processo de tratamento das imagens. Quando essas técnicas foram aplicadas a
diversas mamografias digitais e comparamos nossas imagens com as que os especialistas
estão acostumados a ver, constatamos visualmente um grande ganho de detalhes. Por fim,
conclúımos que nossas ferramentas são extremamente eficientes na detecção de bordas, e
apresentamos futuras idéias de trabalhos.

Palavras-Chave: mamografias digitais, gráficos de recorrência (RPs), quantificadores de
recorrência (RQAs), taxa de recorrência, imagens.





ABSTRACT

Modern computational methods are used in digital mammography to help experts in the
detection of anomalies that is, regions with small color variations when compared with
they neighbours. Even with a great number of works produced in the area, this is yet
an issue to be solved as a science and technlogical application. So we have developed a
computational method to analyze such images. This method is based on the technique
of the recurrence plots (or RPs). This multidisciplinary technique has many statistical
mechanisms in its avaliation, so called recurrence quantification analysis (or RQAs). In
this work we have adapted this ideas to detect differences in images, to get the best image
that we can do with this method and to make the method automatic. When we apply
our methods for lots of digital mammograms and compare the images that the especia-
lists tradionally uses for detection, we can clearly see the great amount of details that
previously was hidden. In the conclusion, we show again the great power of detection of
hidden structures that the method has, and present the possibilities for future works.

Key words: digital mammography, recurrence plots (RPs), recurrence quantification
analysis (RQAs), recurrence rate, images.
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Caṕıtulo 1

Introdução

“Longa viagem começa por um
passo.”
Provérbio Chinês

O presente trabalho apresenta métodos computacionais voltados a de-
tecção de bordas em imagens. Tais bordas podem esconder estruturas importantes, como
é o caso de regiões com suspeita de câncer em mamografias.

O método computacional utilizado foi baseado na idéia de Eckmann et. al.
[2], que em 1987 propôs os gráficos de recorrência (RP - Recurrence Plots), uma derivação
do proposto no trabalho de J. H. Poincaré (1854-1912) [1] em 1890. O vasto peŕıodo
existente entre Poincaré até o desenvolvimento dos gráficos de recorrência, deve-se muito
ao desenvolvimento tardio dos computadores que surgiram somente no pós-segunda guerra
mundial, e viram seu rápido desenvolvimento e sua popularização após a década de 60.
Enquanto isso outros caminhos de desenvolvimento cient́ıfico estavam desabrochando. Nos
anos 50 já era considerado uma possibilidade futura utilizar computadores para análise de
anormalidades radiológicas [3]. Em meados da década de 80, f́ısicos médicos e radiologistas
começaram a trabalhar nos chamados métodos de detecção auxiliada por computador
(CAD-Computer-aided diagnosis) [4].

Existem diversas motivações para a realização desse trabalho, uma das
quais provém da Universidade de Cambridge [26], e diz respeito a resolução em tons
de cinza que um ser humano é capaz de detectar. As imagens digitais que os scanners
modernos capturam, podem ter mais de 65 mil tons diferentes de cinza, enquanto o olho
humano de acordo com a referência acima, detecta algo entre 1024 e 16 mil tons, a
depender de diversos fatores. Podemos concluir a visão não é capaz de distinguir muitas
diferenças existentes em uma imagem de alta qualidade.

Pensando no caso de mamografias digitais e ressonância magnética, dois
exames utilizados na detecção de tumores malignos, a ressonancia tem um custo apro-
ximadamente cinco vezes maior que a mamografia digital. Essa escala será relevante se
nossos métodos computacionais forem eficiêntes no aux́ılio diagnóstico. Além disso, estu-
dos apontam que 10-25% do número total de tumores em imagens de mamografia não são
vistos pelos radiologistas [5], de modo que se auxiliarmos nesse diagnóstico, evitariamos
os gastos decorrentes da ressonância. Dados dos EUA revelam que aproximadamente
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40 mil mulheres morrem todos os anos de câncer de mama [6], e todos os anos 200 mil
desenvolvem novos casos invasivos.

Após essa breve apresentação motivacional, passaremos a introdução do
conceito utilizado no trabalho.

A idéia de recorrência é bastante comum na vida das pessoas, sendo que
tudo ao redor do ser humano possui algum tipo de padrão recorrente. Pode-se ver isso
claramente no dia-a-dia, pelo fato de todos os dias as pessoas seguem diversos padrões
rigidos de comportamento, com horários para realizar suas tarefas, momentos espećıficos
para o descanso e o lazer, peŕıodos definidos para comer, entre outros. Assim sendo, o
peŕıodo (i.e. no caso de 1 semana) é bastante recorrente e em geral bem comportado.
Talvez possa-se dizer o mesmo no que se refere a padrões de escalas maiores como os
meses ou os anos, mas dificilmente se diga isso quanto ao comportamento temporal local
(considerando 10 minutos), por estar englobando muitas tarefas temporais diferentes nesse
peŕıodo. Resumindo, tudo depende do que se estuda. Mesmo no padrão dos meses pode-
se questionar não o padrão de trabalho de um indiv́ıduo, mas sim o padrão de leitura do
mesmo. Esse padrão pode ser muito distinto do padrão citado para o trabalho.

Exemplificando essa diferença, um individuo pode durante quinze dias
apenas uma hora por dia, nos dez próximos dias não ler e no restante do mês realizar três
horas de leitura por dia. Isso acaba por gerar um padrão aparentemente desordenado,
pois esse padrão de leitura pode nunca se repetir.

Dessa forma, os padrões ou recorrências são muito mais comuns do que
se pode imaginar. Na grande maioria dos casos, esses padrões dependem da escala de
tempo/espaço, e nem sempre são muito claros. Isso fez com que pesquisadores crias-
sem ferramentas matemáticas para estudar esse importante comportamento da natureza.
Nosso trabalho utiliza o conceito fundamental dos SRP (Spatial Recurrence Plots) [8], que
é analisar do ponto de vista dos RP (Recurrence Plots) a alteração de um dado estado
espacial, não em função da evolução temporal, mas sim em função do estado dos vizinhos
f́ısicos da função.

Nos últimos anos a quantidade de trabalhos realizados nessa área aumen-
tou consideravelmente, e continuam com grande perspectiva para os anos futuros.

O gráfico de recorrência (RP) será apresentado no Caṕıtulo 2, e comenta-
remos sobre os diversos desdobramentos que surgiram nele e dele [7], além de fornecer um
breve resumo de algumas caracteŕısticas de dinâmica não-linear e tratamento de imagens
digitais.

No Caṕıtulo 3 teremos como enfoque os métodos dos quantificadores de
recorrência (RQA-recurrence quantification analysis) [9, 10, 11] e adaptações. Devido aos
desafios de se estudar sistemas tão complexos, o caṕıtulo apresenta os quantificadores de
otimização dos métodos adaptados e modificados que foram desenvolvidos no presente
trabalho.

O Caṕıtulo 4 contém diversas imagens simples (formas geométricas básicas
com pouca complexidade de estruturas), demonstraremos as potencialidades e imper-
feições derivadas dos métodos do caṕıtulo precedente. Foi realizada uma comparação
de todos os métodos testados e selecionamos aqueles que forneceram os resultados mais
convincentes.

No Caṕıtulo 5 constam as imagens de mamografias de bancos de dados.
São imagens digitais de alta resolução espacial e de contraste, nas quais foram aplicados os
métodos citados no Caṕıtulo 3. As imagens contêm uma amostragem dos diversos métodos
e são apresentados resultados concretos de imagens com anomalias viśıveis mesmo para
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leigos no assunto.
Concluindo será apresentada uma abordagem retrospectiva dos métodos

desenvolvidos ou adaptados, com avaliação de seus diversos resultados positivos e nega-
tivos, e uma breve descrição das muitas aplicações para futuros caminhos de pesquisa
ressaltando o poder de caracterização de sistemas complexos.
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Caṕıtulo 2

Conceitos Básicos

“Comece pelo começo, siga até che-
gar ao fim e então, pare.”
Lewis Carroll em Alice no Páıs das
Maravilhas

O caṕıtulo apresenta na Seção 2.1 um apanhado geral sobre caracteris-
ticas de sistemas dinâmicos, seus comportamentos e vários conceitos para o estudo dos
mesmos. A Seção 2.2 apresenta a ferramenta multidisciplinar chamada gráficos de re-
corrência (RPs-Recurrence Plots), com algumas das muitas aplicações, comportamentos
e técnicas expandidas dos gráficos. Na Seção 2.3 faremos uma breve apresentação de
conceitos envolvidos em tratamento e imagens digitais.

2.1 Sistemas Dinâmicos

Todo sistema dinâmico pode ser classificado como um mapa ou fluxo. Os
mapas são sistemas com evolução temporal discreta, com um estado dinâmico muito bem
definido para cada instante de tempo (t0, t0 + δ, t0 + 2δ, ..., t0 + Nδ). Os fluxos possuem
instantes de tempo cont́ınuos, com valores de δ tendendo a zero. Computacionalmente
utilizamos mapas devido a nossa precisão de casas decimais em δ por ser finita. Ao simular
fluxos, fazemos uso de variações em δ extremamente pequenas e utilizamos algoritmos
apropriados a integração.

Normalmente conseguir valores pequenos em δ aumenta em muito o número
de cálculos envolvidos para a descrição do sistema, e para fazer a evolução temporal de
fluxos normalmente precisamos integrar nosso sistema, que na esmagadora maioria dos
casos é bem mais demorado do que o simples processo de iterar um mapa. Mapas pos-
suem grande interesse cient́ıfico justamente pela sua simplicidade e por sua riqueza de
comportamentos, embora na natureza não tenhamos exatamente sistemas do tipo mapa.

Podemos também classificar os sistemas dinâmicos fluxos/mapas em ou-
tras diversas caracteŕısticas, duas delas são a linearidade e a não-linearidade de um de-
terminado sistema. Sistemas lineares possuem resultados padrões, de modo que pequenas
causas resultam em pequenas reações. As equações que governam esses sistemas possuem
em geral resultados com decaimento/expansão exponencial ou oscilador periódico (amor-
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tecido), qualquer solução com uma dinâmica mais complexa do que essa é atribúıdo a
algum agente randômico externo. Sistemas não-lineares podem possuir inúmeros tipos de
comportamento mesmo sem uma influência randômica externa [12].

Pode-se também esperar que um determinado sistema dinâmico seja es-
tacionário, ou seja, que seus parâmetros não sejam variáveis ao longo do tempo. Para
exemplificar esse conceito, utilizaremos um mapa bastante simples que vai auxiliar na pri-
meira parte desse caṕıtulo, sendo a Equação 2.1 a expressão matemática do mapa loǵıstico.
Os termos xn+1 e xn representam respectivamente o mapa em um estado futuro, e o mapa
no estado atual, enquanto r é um parâmetro do mapa.

xn+1 = rxn(1− xn) (2.1)

Para o mapa loǵıstico ser estacionário, basta termos o parâmetro r cons-
tante ao longo de n. O mapa loǵıstico possui algumas caracteŕısticas importantes, sendo a
primeira que devemos ter 0 ≤ xn, xn+1 ≤ 1 e 0 ≤ r ≤ 4, e a segunda advém dos diferentes
comportamentos para cada valor do parâmetro r. Na Figura 2.1 apresentamos alguns
desses comportamentos através das séries temporais contidas nas imagens de (a) até (d).
Séries temporais são usadas para descobrir o comportamento do sistema em função do
tempo.

(a) (b)

(c) (d)

Figura 2.1: As séries temporais (a), (b), (c), (d) foram gerados a partir da Equação 2.1. Cada
qual com r respectivamente 2,8, 3,2, 3,6 e 4,0 e valor inicial para xn igual a 0,1. Em todos os
casos a equação foi iterada de n = 1, ..., 200.

Tomando a série temporal para r = 2, 8 na Figura 2.1 (a), fica claro que
nosso sistema está preso a um valor definido de xn para qualquer n. A esse comportamento
damos o nome de ponto fixo, que pode ser estável ou instável. Nesse caso ele é estável, pois
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se houvesse um forçamento momentâneo sobre o sistema, o mesmo retornaria ao mesmo
ponto após algum tempo. Quando temos um ponto fixo instável, um leve forçamento sobre
o sistema faz com que sua dinâmica se altere. Na Figura 2.1 (b) com valor para r = 3, 2,
temos um comportamento diferente na série temporal, podemos ver que nosso sistema não
fica confinado a um ponto, mas sim possui uma dinâmica bastante regular(periódico).

A Figura 2.1 (c) mostra um comportamento bem mais rico do que os
casos anteriores. Nessa situação temos um caso de transição no mapa loǵıstico, no qual
estamos ganhando muitos peŕıodos e rumando para o caso da Figura 2.1 (d) que mostra
o conhecido mapa loǵıstico caótico. Um sistema dinâmico caótico necessariamente é um
sistema não linear, determińıstico e infinitesimalmente senśıvel as condições iniciais. No
caso do mapa loǵıstico é posśıvel mostrar que sua rota para a dinâmica caótica foi a
bifurcação de peŕıodo, assim para r = 4, 0 temos infinitos peŕıodos. Maiores informações
a respeito desse assunto podem ser encontradas em [13].

Um bom exemplo de fluxo são as equações de Lorenz que estão em 2.2. Es-
sas equações diferenciais foram derivadas de um modelo bastante simples para o estudo de
convecção atmosférica, Ed Lorenz (1963) notou que esse sistema detemińıstico poderia ter
uma dinâmica extremamente errática, sendo que para diversos valores de seus parâmetros
as soluções oscilavam irregularmente, nunca repetindo mas sempre mantendo-se preso a
uma dada região do espaço de fase. Assim como o mapa loǵıstico, as equações de Lorenz
possuem comportamentos diversos dependendo dos valores atribúıdos a seus parâmetros,
e em alguns valores espećıficos ele torna-se caótico.

ẋ = σ(y − x)

ẏ = rx− y − xz (2.2)

ż = xy − bz
Quando definimos σ = 10, b = 8

3
e deixamos r livre para variar, iremos

ter as mudanças de comportamento no espaço de fase desse sistema de equações. As
Figuras 2.2 (a), (b) e (c) mostram o comportamento da projeção (por ser três componentes
diferenciais, temos a projeção de apenas duas delas) do sistema para valores de r iguais
a 10, 18 e 28. Para as Figuras 2.2 (d), (e) e (f) apresentamos as séries temporais com
relação a uma das componentes do sistema. Podemos ver claramente as alterações que esse
parâmetro introduz aos espaços de fase (apresentação que mostra a dinâmica do sistema
com eixo temporal impĺıcito) e as séries temporais. Nas imagens com r = 10 e r = 18
temos um sistema bem comportado, com sua trajetória terminando em um ponto fixo,
assim como t́ınhamos para o mapa loǵıstico no primeiro valor de r. A terceira imagem é a
borboleta de Lorenz, onde é posśıvel ver pela projeção no espaço de fase, que a trajetória
do sistema circunda os pontos fixos das imagens anteriores, sem jamais ser confinado por
nenhum deles.

2.2 Gráficos de Recorrência

Recorrência é uma caracteŕıstica fundamental de muitos sistemas dinâmicos,
e muitas técnicas e ferramentas foram desenvolvidas de modo a explorar esse conceito.
Aqui apresentaremos a técnica dos gráficos de recorrência (Plots de Recorrência), que
pode ser representada pela Equação 2.3.

Ri,j(ε) = Θ(ε− |xi − xj|), i, j = 1, ...,N (2.3)

22



(a) (d)

(b) (e)

(c) (f)

Figura 2.2: O espaço de fase (a), (b) e (c) e suas séries temporais (d), (e), (f) foram geradas a
partir das Equações de Lorenz 2.2 com r respectivamente 10, 18 e 28.
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Onde N é o número de pontos que se deseja avaliar, ε é o raio de to-
lerância para caracterização de recorrência entre dois dados pontos no espaço de fase,
Θ(.) é a função de Heaviside (Θ(x) = 0 se x < 0 e Θ(x) = 1 caso x ≥ 0) e |.| é a
norma. Basicamente nosso problema fica restrito a qual valor de ε escolher, pois é esse
parâmetro que define e delimita a técnica. Assim como qualquer outra técnica, os gráficos
de recorrência possuem uma infinidade de variações e técnicas auxiliares, de modo que
iremos nos ater a algumas pequenas variações e a diversas técnicas auxiliares que serão
apresentadas e aplicadas nas próximas seções.

Os gráficos de recorrência possuem diversas ocorrências que indicam certos
comportamentos dinâmicos, que podem ser caracterizados pelas suas aparências em larga
escala por homogêneo, periódico, deriva e interrompido [1].

Quando temos uma aparência homogênea, nosso sistema é tipicamente
estacionário para o qual o tempo de relaxação (tempo necessário para “estabilizar” a
dinâmica) é pequeno em comparação com o tempo de visualização do RP (Recurrence
Plot). Isso acontece normalmente em séries aleatórias. Temos um exemplo visual desse
comportamento na Figura 2.3 (a), e devemos lembrar que a diagonal principal sempre
será caracterizada como recorrente, pois o termo interno à função de Heaviside será igual
a ε e consequentemente Ri,j será sempre igual a um.

Em um sistema periódico e quase-periódico temos RPs com orientação
diagonal. Na Figura 2.3 (b) vemos estruturas que se repetem com maior ou menor padrão,
dependendo da peridiocidade e freqüência do dado sistema. Nesse caso o sistema pode ter
estruturas bastante distintas umas das outras, mas sempre haverá um padrão de repetição
com linhas diagonais cruzando o gráfico.

Derivas surgem em sistemas não-estacionários, cujos parâmetros variam
lentamente tal qual na Figura 2.3 (c). Em se tratando de mudanças abruptas na dinâmica
e eventos extremos, podem surgir áreas brancas e conglomerados no RP. O método permite
a detecção desses comportamentos, devido a frequência de suas recorrências.
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(a)

(b)

(c)

Figura 2.3: O RP da imagem (a) é proveniente de uma série de números aleatórios. Em (b)
temos o gráfico de recorrência da função seno e em (c) temos um mapa loǵıstico com incremento
no parâmetro r para cada iterada do mapa.
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(a)

(b)

(c)

Figura 2.4: As imagens (a), (b) e (c) são os RPs do sistema de Lorenz para valores de r iguais
a 10, 18 e 28 respectivamente.

26



Para uma compreensão mais clara do método dos gráficos de recorrência,
temos nas Figuras 2.4 (a), (b) e (c) os gráficos de recorrência das equações de Lorenz para
os casos que descrevemos anteriormente. Nessas imagens temos uma transição visual
bastante clara de um comportamento para outro comportamento. A primeira imagem
mostrando uma grande região recorrente após os primeiros momentos, indica a captura
da trajetória e a fixação do sistema a um dado ponto. A Figura 2.4 (c) já mostra um
gráfico com um comportamento bastante confuso, embora seja posśıvel ver diversos tipos
de estruturas formadas pelas recorrências do sistema, algo bastante distinto da Figura 2.3
(a) que mostra um sistema aleatório que não possui formação de estruturas.

Além do gráfico de recorrência (RPs) convencional, existem algumas va-
riações decorrentes desse método. Uma delas são os gráficos de recorrência cruzados
(CRPs-Cross Recurrence Plots)[14, 15], que foram introduzidos como uma ferramenta
para analisar dependências entre dois sistemas diferentes comparando seus estados. Outra
variação é o gráfico de recorrência conjunta (JRPs-Joint Recurrence Plots), que permite
o estudo da relação entre dois sistemas diferentes examinando a ocorrência de estados
similares.

Apesar de a técnica ter pouco mais de 20 anos, efetivamente os RPs
começaram a ser aplicados a inúmeros ramos de pesquisa a menos tempo. Nesse in-
tervalo foram desenvolvidos trabalhos em muitas áreas diferentes na f́ısica e fora dela
[16, 17, 18].

2.3 Imagens Digitais

Imagens são em prinćıpio representações ou captura de situações da reali-
dade, de modo que são objetos que necessitam da visão para serem analisadas. Isso por si
só já traz consequências sérias, pois a visão humana possui muitas restrições relacionadas
a escalas de definição, radiação que pode ser distinguida, frequências bastante limitadas
de captura do espectro eletromagnético entre outros. Sabendo de todas essas limitações,
chegamos a conclusão de que aquilo que vêmos, certamente não é tudo o que a imagem
possui, mas sim a parte da imagem que nossos olhos e cerebro conseguem assimilar.

Com o advento da tecnologia moderna, e mais espećıficamente do com-
putador e da tecnologia digital, conseguimos adquirir imagens em um novo formato, o
formato digital. Uma imagem digital é uma imagem intŕınsicamente discretizada, pois
nossos assimiladores de dados precisam compilar o espectro cont́ınuo de frequências ele-
tromagnéticas, em um espectro discreto reconhecido pela máquina. Para os usuários das
máquinas, essa discretização é suficientemente boa para não gerar variações repentinas
nas imagens. Mas quando queremos retirar alguma informação dessas imagens, essa dis-
cretização pode ou não ser boa, dependendo do que queremos conseguir.

Em imagens digitais além do tamanho da imagem ser discretizado, também
temos a discretização da radiação e da frequência captada. Quando juntamos todas essas
três caracteŕısticas discretas, espaço f́ısico, radiação recebida e frequência podemos então
definir o termo pixel. O pixel é um elemento minúsculo de área da imagem, frequêntemente
quadrado, que possui números bem claros que representam a radiação e a frequência
recebida pela área no momento da captura da imagem. Assim como a dimensão f́ısica
do pixel é limitada, a radiação e a frequência que os aparelhos de recepção dessa imagem
também são também limitados, de modo que a númeração relativa a radiação recebida pela
celula (“quadrado” de captação do pixel), é também chamada de quantização. A respeito
das frequências no caso de imagens temos uma situação muito ampla, pois podemos
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tanto gerar imagens do espectro eletromagnético da luz viśıvel, com câmeras fotográficas
convencionais, como podemos gerar imagens de mamografia com máquinas geradoras e
captadoras de raio-x.

No nosso trabalho o conceito mais importante é o conceito da quantização,
pois ele nos diz quantos ńıveis de radiação a imagem digital possúı, e nos mostra clara-
mente que nosso olho consegue detectar apenas uma fração desse espectro, especialmente
quando esse espectro é grande. O ponto que nós atacaremos bastante está relacionado
ao fato da quantização revelar estruturas importantes, que devido a esse espectro chegar
a ser bastante grande, nossos olhos não conseguem detecetar as mesmas. Além disso, é
necessário que as dimensões f́ısicas dos pixels sejam muito pequenas, de certo ponto de
vista, quanto menor melhor. Se eles forem bastante pequenos, não teremos quedas brus-
cas de quantização e frequência de um pixel para outro, pois as variações vão ser mais
próximas umas das outras, e também nos trará informação relativa a estruturas menores
[19].

Em se tratando de um tipo de tratamento de imagem, ao utilizar os gráficos
de recorrência estamos fazendo o que também é chamado de relações de vizinhança, que
na área de imagens diz respeito a criação de relações entre pixels, que estejam próximos
fisicamente uns dos outros em uma dada imagem. No nosso caso estamos fazendo uma
relação de vizinhança de média escala, pois não estamos tomando apenas os pixels direta-
mente ligados a um pixel central, mas sim pixels que estejam próximos até uma distância
N pixels um do outro.

Na área de imagens digitais existe uma classificação por ńıvel de trata-
mento, são eles o baixo-ńıvel, médio-ńıvel e alto-ńıvel, dentre esses o qual nos interessa no
presente trabalho é o baixo-ńıvel. A caracteŕıstica prinćıpal desse ńıvel é o fato de tanto
a entrada quanto a sáıda são imagens, o que também é normalmente chamado de filtro
de imagem [20]. Em nosso trabalho faremos uma filtragem por recorrência nas imagens,
e retiraremos a informação oculta nos pixels pelas quantizações que não podemos ver.
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Caṕıtulo 3

Quantificadores de Recorrência

“A dúvida é o principio da sabedo-
ria.”
Aristóteles

Os quantificadores de recorrência foram primeiro desenvolvidos por Zbilut
and Webber Jr. (1992) [9] e Webber Jr. and Zbilut (1994) [10], e posteriormente apri-
morados por Marwan et al. (2002) [11], entre muitos outros trabalhos. Eles consistem
em retirar informações importantes a respeito da dinâmica de um determinado sistema a
partir do comportamento estat́ıstico do RP, no qual cada um dos muitos quantificadores
representa uma parcela de alguma caracteŕıstica do sistema dinâmico.

Existem vários quantificadores diferentes para os RPs (Recurrence Plots),
mas iremos nos ater aos mais importantes para o nosso trabalho na Seção 3.1, e posterior
apresentação dos quantificadores modificados para nossos métodos na Seção 3.2 e 3.3.

3.1 Métodos Tradicionais

Como vimos no caṕıtulo anterior, os RPs consideram pontos da série re-
corrente, contanto que os pontos analisados estejam tão distantes quanto no máximo a ε
uns dos outros. Esse comportamento faz com que tenhamos uma espécie de faixa que de-
fine os pontos que serão computados como recorrentes, como está ilustrado na Figura 3.1
(a). Também é posśıvel definir algo um pouco diferente do convencional, mas de extrema
importância para o nosso trabalho. Partindo de um ponto qualquer da série, definimos
uma separação inferior εmin e uma separação superior εmax. Os pontos da série a uma
distância menor do que εmin ou maior do que εmax será não recorrente, e para distância
menor que εmax mas maior que εmin, serão considerados recorrentes.

Ri,j(εmax, εmin) = Θ(εmax − |xi − xj|)Θ(|xi − xj| − εmin), i, j = 1, ...,N (3.1)

A Figura 3.1 (b) ilustra esse método baseado na idéia de Iwanski [7], e que
deve respeitar (εmin < εmax, εmin ≥ 0 e εmax > 0).
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(a) (b)

Figura 3.1: Supondo um sistema como das figuras (a) e (b), teremos os pontos recorrentes com
relação ao ponto x9 quando dentro da faixa cinza, e não recorrentes fora da faixa cinza. Em (a)
usamos a expressão 2.3, enquanto (b) avalia a série pela equação 3.1.

Além disso podemos também subdividir nossa série temporal, que em geral
é bastante grande, em pedaços menores de tamanho N (onde N ≤ K e K é a dimensão
total da série temporal). Essa separação faz com que uma série temporal de K pontos,
transforme-se em K−N + 1 séries temporais com N pontos cada uma, i.e. suponhamos
uma série temporal (x1, x2, ..., xK), essa série seria dividida em K − N + 1 séries tem-
porais como ((x1, x2, ..., xN), (x2, x3, ..., xN+1), ..., (xK−N , xK−N+1, ..., xK)). Fazendo isso
podemos montar um gráfico RP para cada série temporal, de modo que cada gráfico
representará uma suave evolução temporal do sistema dinâmico.

Apresentando os quantificadores de recorrência (RQAs-Recurrence Quan-
tification Analysis), temos a taxa de recorrência (RR-Recurrence Rate) como primeiro
quantificador. A taxa de recorrência pode ser matematicamente representada da seguinte
forma:

RR =
1

N2

N∑
i,j=1

Ri,j (3.2)

O quantificador RR basicamente computa todos os pontos recorrentes no
gráfico de recorrência, e os divide pela dimensão da matriz. Esse processo acaba por nos
fornecer a estat́ıstica dos pontos recorrentes do RP em questão. A taxa de recorrência
é bastante senśıvel a quantidade de pontos que se está tomando. Para obter uma boa
estat́ıstica do mesmo, é bom que N não seja pequeno.

O segundo quantificador importante para nosso trabalho possui muito mais
riqueza em termos de diagnóstico dinâmico. A laminariedade computa as linhas verti-
cais formadas pelos pontos recorrentes no RP. Para tanto é definido um número mı́nimo
de pontos recorrentes em uma linha vertical para se fazer o cálculo, convencionalmente
se utiliza para vmin = 2, embora isso não seja uma regra, dependendo muito de quanto
“tempo” está sendo exigido que o sistema dinâmico permaneça laminar. Matematica-
mente podemos definir a laminariedade como:

LAM =

∑N
v=vmin

vP (v)∑N
v=1 vP (v)

(3.3)

O termo v refere-se ao valor da vertical, enquanto P (v) é o número de
vezes que surge uma vertical de dimensão v.
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A laminariedade (LAM) nos fornece informações a respeito de um com-
portamento laminar da trajetória, isso quer dizer que o sistema está evoluindo lentamente
ao longo do tempo. Tal caracteŕıstica geralmente é boa para um quantificador detectar
intermitências em um sistema dinâmico. É fácil ver isso pensando que para surgir ver-
ticais recorrentes, é necessário que o ponto em que se está observando, veja seus pontos
companheiros futuros tão próximos de si quanto ε permita. Lembrando que ε em geral é
pequeno, frequentemente menor que 10% da amplitude total do sistema, isso faz com que
os pontos futuros estejam mudando seu comportamento muito lentamente. Algo parecido
acontece em sistemas intermitentes.

Podemos também utilizar o determinismo (DET) para análise de um sis-
tema dinâmico. O DET computa as diagonais formadas pelos pontos recorrentes do
RP, assim como o LAM, temos de definir um número mı́nimo de pontos para colocar a
diagonal mı́nima do sistema, que convencionalmente é utilizado lmin = 2. Nesse caso a
dimensão da diagonal representa o tempo em que duas trajetórias do sistema evoluem jun-
tas, de modo que quão menor a diagonal mı́nima, menos pontos recorrentes em diagonal
será exigido para considerar uma determinada trajetória em evolução parelha com outra.
Além disso definimos l como a dimensão da diagonal recorrente que estamos analisando,
e P (l) a frequência de diagonais com dimensão l. Assim podemos escrever sua expressão
como se segue:

DET =

∑N
l=lmin

lP (l)∑N
l=1 lP (l)

(3.4)

O DET é muito útil quando queremos ver a previsibilidade de um determi-
nado sistema dinâmico, já que esse quantificador está associado a evolução de trajetórias
dinâmicas próximas.

Como já mencionamos, existem muito outros quantificadores de recorrência
[21], mas iremos nos ater a esses três para realização de nosso trabalho.

3.2 Métodos Adaptados

Na seção precedente vimos os métodos utilizados normalmente em séries
temporais, espaciais e espaço-temporais. Nessa seção iremos introduzir conceitos voltados
para o tratamento de imagens.

Quando estamos falando de imagens digitais temos de encarar dois im-
portantes fatos. Imagens digitais possuem uma resolução finita, isso quer dizer que toda
imagem digital é composta por uma quantidade finita de pontos chamados de pixels. Ou-
tro ponto importante é que imagens normalmente são bidimensionais, então teremos algo
como X pixels na horizontal por Y pixels na vertical, sendo que a imagem globalmente
possui (X×Y) pixels. Toda imagem gerada digitalmente possui uma extensão espećıfica,
essa extensão não necessariamente é a melhor para o estudo que desejamos fazer, devido
a sua posśıvel complexidade ou mesmo interferência na qualidade, compactando e/ou
interpolando a imagem. Decidimos então converter todas as extensões de imagens que
apresentaremos em arquivos com dados flutuantes em ASCII, isso pode ser feito com o
programa MATLAB e utilizando algumas de suas rotinas.

Voltando a lógica dos RPs, devemos ter uma série de pontos para montar
nossa matriz e posteriormente retirar os quantificadores de recorrência, para isso apre-
sentamos o método por linhas horizontais. O método por linhas horizontais consiste em
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tomar N pixels em uma linha horizontal, e compará-los uns com os outros como é feito
com os pontos de uma série convencional nos RPs, mas nesse caso montaremos uma ma-
triz RP para cada linha horizontal tomada até a linha terminar. Quando a linha de pixels
horizontal terminar, tomaremos a linha horizontal de pixels de baixo e continuaremos a
montar as matrizes RPs, isso repetidamente até terminarmos a última linha horizontal
da imagem. Lembremos que qualquer um dos quantificadores de recorrência que apre-
sentamos, gera apenas um valor por matriz de RP. Esse valor irá ser o tom de cor do
primeiro pixel, pois foi gerado da primeira série de N pontos horizontais que tomamos,
como exemplo temos a Figura 3.2 que nos fornece uma idéia do funcionamento do método.

Figura 3.2: Tomada de pontos horizontais para construção das matrizes (N×N) de recorrência
(RPs), e conseqüentemente montagem da imagem digital (K×M−N) dos quantificadores de
recorrência (RQAs).

Podemos escrever matematicamente essa idéia com a equação 3.5 para a
matriz RP, e o método de varredura horizontal pela taxa de recorrência com a equação
3.6. Na Figura 3.2 é representado o funcionamento do método para a equação 3.6, embora
o esquema seja igual para o determinismo e a laminariedade.

HRst
ij = Θ(ε− |xs,t+i − xs,t+j|) (3.5)

HRRst =

∑N−1
i=0

∑N−1
j=0 HR

st
ij

N2
(3.6)

Também podemos fazê-lo com a equação 3.7 para encontrar a matriz RP,
onde utilizamos a idéia de faixa de ε. Para qualquer uma das equações relacionadas com
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a varredura horizontal (3.5, 3.6 e 3.7), com uma imagem qualquer (K ×M), teremos
s = 1, ...,K e t = 1, ..., (M−N) além de i = 0, ..., (N − 1) e j = 0, ..., (N− 1) lembrando
que N é a dimensão da janela que tomamos na varredura.

HRst
ij = Θ(εmax − |xs,t+i − xs,t+j|)Θ(|xs,t+i − xs,t+j| − εmin) (3.7)

Seguindo essas idéias podemos definir outras versões de tomada de pontos,
sendo que é posśıvel tomar os pontos verticais ao invés de tomar os pontos horizontais.
Quando tomamos os pontos horizontais ou verticais, temos a limitação de reduzir a ima-
gem na altura ou no comprimento por N. Se tivermos uma imagem (K×M) pixels, após
a aplicação do método na horizontal obteremos uma imagem reduzida horizontalmente de
(K× (M−N)) pixels. Caso o façamos verticalmente, teremos uma imagem reconstrúıda
((K−N)×M) pixels.

É importante notar que apesar de parecer não fazer diferença, a maneira
como se toma os dados em muitos casos define quais estruturas irão ou não aparecer
na imagem reconstrúıda, e também definem se haverá muita ou pouca deformação no
conteúdo da imagem original. Na ilustração da Figura 3.3 podemos ver que há pouca
modificação na idéia geral do método, mas são grandes as modificações decorrentes desse
ato.

Figura 3.3: Tomada de pontos verticais para construção das matrizes (N ×N) de recorrência
(RPs), e conseqüentemente montagem da imagem digital (K−N×M) dos quantificadores de
recorrência(RQAs).

As equações que descrevem o método são 3.8, 3.9 e para faixa de ε temos
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a equação 3.10.

V Rst
ij = Θ(ε− |xs+i,t − xs+j,t|) (3.8)

V RRst =

∑N−1
i=0

∑N−1
j=0 V R

st
ij

N2
(3.9)

V Rst
ij = Θ(εmax − |xs+i,t − xs+j,t|)Θ(|xs+i,t − xs+j,t| − εmin) (3.10)

Para as quais com uma imagem (K ×M) teremos i = 0, ..., (N − 1) e
j = 0, ..., (N− 1) além de s = 1, ..., (K−N) e t = 1, ...,M.

Tanto varrer a imagem na horizontal quanto varrer a imagem na vertical,
introduz grandes distorções na imagem reconstrúıda e infelizmente essas distorções au-
mentam muito quanto maior for a janela N escolhida. Como exemplo podemos pensar
em uma linha vertical preta em um fundo branco. No caso de varrermos na horizontal,
veremos uma linha vertical um pouco deformada de acordo com a dimensão da janela N.
Se varrermos na vertical, veremos uma linha vertical de dimensão N no local do ińıcio da
linha vertical original, e veremos uma linha vertical de dimensão também N no local do
final da linha vertical original, sendo assim bastante distinto da estrutura original.

Podemos exemplificar o caso da varredura vertical em uma linha vertical
pela imagem 3.4.

Figura 3.4: Aqui podemos ver a janela N varrendo na vertical uma linha vertical. O bloco (a)
exibe uma região sem estruturas dentro da janela, logo os cálculos entre os pixels da janela serão
todos recorrentes, pois as diferenças entre eles é 0 e ε é maior que 0. Em (b) e (d) haverá pixels da
linha vertical e de fora dela dentro da janela, gerando um cálculo de quantificador de recorrência
diferente da região (a). Para (c) teremos uma resposta do quantificador de recorrência usado
igual a situação em (a), embora estejamos tomando uma região diferente da de (a). Isso acontece
pois o que conta na técnica de recorrência são apenas as diferenças entre os pixels dentro da
janela N.

Para evitar essa falta de sensibilidade que acabamos por descrever, po-
demos utilizar o método de varredura por linhas horizontais e verticais. Esse método é
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uma mescla dos dois anteriores. Primeiramente se varre na horizontal, gerando a ima-
gem reconstrúıda (K × (M −N)) pixels e reservamos. Em seguida tomamos a imagem
original e a varremos na vertical, gerando a imagem reconstrúıda ((K−N)×M) pixels.
Com ambas as imagens reconstrúıdas, somamos as quantizações de cada pixel por sua
correspondente na imagem obtida pela outra varredura, e teremos como resultado uma
imagem ((K −N) × (M −N)) pixels, sendo essa necessária a normalização (dividir por
2 cada quantização de pixel que foi somada). Assim feito, os erros quanto a detecção
de bordas são bastante reduzidos. Esse esquema nos fornece uma distinção melhor de
qualquer estrutura em uma imagem bidimensional.

Para efeito de comparações, utilizamos em todos os casos apresentados
nesse trabalho, computadores com processador intel core i7 de 2.8 Ghz e 6Gb de memória
ram. Utilizamos a linguagem de programação C, com varredura da memória em vetores
linha e sem processos de otimização do compilador intel C compiler.

Essa técnica é bastante boa contanto que se utilize valores para N pe-
quenos, embora seja um tanto quanto lenta, exigindo um bom tempo de processamento
computacional. Tipicamente uma varredura horizontal ou vertical leva aproximadamente
10 minutos para uma imagem com 5928 × 3776 pixels, sendo que as duas varreduras
juntas, levam um pouco mais do que duas vezes isso. Podemos descrever esse esquema
matematicamente com a equação 3.11, que nada mais é do que a soma das equações 3.6
e 3.9 divididas por dois. Devido a sua forma, a equação 3.11 precisa respeitar os limites
de ambas as equações, de modo que s = 1, ..., (K−N) e t = 1, ..., (M−N).

HV RRst =
V RRst +HRRst

2
(3.11)

Para evitar esse excessivo gasto de tempo computacional, aprimoramos
nossos métodos e desenvolvemos dois métodos de varredura com resultados muito bons
e semelhantes. O primeiro método é a varredura por estrela, que possui todos os pon-
tos positivos do método de varredura por linhas horizontais e verticais, e menos pontos
negativos. Em primeiro lugar ele exige muito menos tempo computacional. Para efeito
de comparação, se fizermos para uma imagem de 5928 × 3776 pixels a varredura por es-
trela com os mesmos parâmetros, teremos um gasto computacional de uns 40 segundos,
umas 15 vezes mais rápido. Além disso o tempo computacional cresce muito pouco com
o aumento da janela N, o que não acontece nos outros métodos. A varredura por estrela
deforma muito menos a imagem, apesar de também para grandes valores de N, gerar
deformações bastante prejudiciais a estrutura geral da imagem. Por fim é um método que
toma uma amostragem de pontos muito melhor do que as outras. Na ilustração da Figura
3.5 temos a demonstração de como são tomados os pontos da imagem original por esse
método.

No método de varredura por estrela não montamos mais a matriz dos RPs,
e também não é mais posśıvel utilizar todos os três RQAs apresentados. Nesse método o
único RQA utilizado é a taxa de recorrência, e ele não é utilizado da maneira convencional.
O método por varredura estrela pode ser escrito matematicamente pela equação 3.13, e
tem como limites s = 1, ..., (K− 2N) e t = 1, ..., (M− 2N).

Ast1i = Θ(εmax − |xs+i,t+N − xs+N,t+N |)Θ(|xs+i,t+N − xs+N,t+N | − εmin)

Ast2i = Θ(εmax − |xs+N,t+i − xs+N,t+N |)Θ(|xs+N,t+i − xs+N,t+N | − εmin) (3.12)

Ast3i = Θ(εmax − |xs+i,t+i − xs+N,t+N |)Θ(|xs+i,t+i − xs+N,t+N | − εmin)

Ast4i = Θ(εmax − |xs+2N−i,t+i − xs+N,t+N |)Θ(|xs+2N−i,t+i − xs+N,t+N − εmin)
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Figura 3.5: Temos a tomada de pontos por varredura estrela, todos os pontos dentro da estrela
são utilizados para se averiguar sua recorrência somente com o ponto central da estrela.

SRRst =

∑2N
i=0(A

st
1i + Ast2i + Ast3i + Ast4i)

4(2N + 1)
(3.13)

Primeiramente tomamos um ponto central xs+N,t+N para definirmos o ta-
manho de nossa estrela, e a distância desse ponto tanto na horizontal quanto na vertical
dos limites da matriz de pixels devem ser iguais. Na Figura 3.5 temos uma distância de
dois pixels tanto na horizontal quanto na vertical das bordas, e isso define uma estrela
de dimensão (2N + 1) onde N nesse caso é a distância do primeiro ponto central até a
borda. Assim que temos os limites da estrela como mostra a Figura 3.5, iremos descobrir
a recorrência do ponto central com todos os outros pontos pertinentes a estrela, utilizando
a equação 3.13 que possui xj fixo, sendo sempre o ponto central da estrela. Com todos os
valores de Rij, calcularemos a taxa de recorrência desses pontos.

Mas entre todos os métodos que desenvolvemos para análise de imagens,
o melhor deles é o método de varredura por blocos. O resultado do método por blocos
é muito parecido com o método por estrela, mas ele deforma muito menos a imagem, e
mesmo a deformação que ele impõe, é bem distribúıda entre todas as partes da imagem, de
modo que pouco danifica a compreensão da mesma. O único ponto em que ele é um pouco
inferior ao método por estrela é quanto ao tempo computacional, que é ligeiramente mais
lento para valores de N pequenos, e bem mais lento quando temos valores de N grandes.

Para o caso estrela, temos um tempo computacional que escala com 4(2N+
1), enquanto para blocos passa para (2N + 1)2.

O esquema da Figura 3.6 mostra como a imagem de pixels é varrida pelo
método de varredura por blocos, assim como o método de varredura por estrela possui
certas mudanças em comparação com os primeiros métodos adaptados apresentados. Ele
tem as mesmas caracteŕısticas que relatamos para o método por estrela. O pixel para efeito
de comparação de recorrência é feito com o ponto central do bloco (2N + 1)× (2N + 1),
sendo que (2N + 1) é o lado do quadrado e deve ser sempre ı́mpar para haver um ponto
central. Tanto o método de blocos como o método estrela não possuem diferenças visuais
quanto a qual direção será tomada para varrer a imagem. Eles podem varrer tanto na
horizontal quanto na vertical e forneceram o mesmo resultado. Isso aconteceu quando
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Figura 3.6: No primeiro quadro temos a demonstração da tomada de pontos por blocos sendo
feita horizontalmente. No segundo quadro temos a imagem reconstrúıda, sendo cada ponto
BRRij gerado a partir da taxa de recorrência de um bloco quanto ao seu ponto central.

comparamos todos os pontos do método apenas com um pixel chave, e não com todos os
pontos como acontecia nos outros métodos de varredura. A equação que rege o método é
a equação 3.14, com os limites indo de s = (N+1), ..., (K−N) e t = (N+1), ..., (M−N).

BRRs−N,t−N =

∑s+N
i=s−N

∑t+N
j=t−N Θ(εmax − |xi,j − xs,t|)Θ(|xi,j − xs,t| − εmin)

(2N + 1)2
(3.14)

3.3 Métodos de Otimização

Agora passamos dos métodos mais objetivos para métodos de direciona-
mento. Antes estávamos preocupados em desenvolver técnicas capazes de revelar as di-
ferenças contindas nas imagens, e agora queremos otimizar essa capacidade de revelação.
Para tanto precisamos de métodos que nos auxiliem na escolha dos parâmetros livres, e
em nossos métodos são eles o ε e o N.

Para uma escolha mais acertada do ε, desenvolvemos dois métodos diferen-
tes. O primeiro deles é o histograma das diferenças. Esse método é extremamente preciso
e útil quando temos estruturas na imagem com variação de tom de cor, sem muitos graus
de suavização das estruturas. O segundo é o método por pico dos quantificadores de
recorrência, que é melhor quando estamos trabalhando com imagens cuja complexidade
de estruturas e suavizações contidas nela é bastante grande.

A ideia por trás das duas técnicas são simples. Na técnica do histograma
das diferenças montamos um histograma com os valores de todas as diferenças |xi − xj|
provenientes de todas as janelas N que venham a ser varridas na imagem, e colocamos a
frequência dessas diferenças pelo valor absoluto da mesma.

Na técnica por picos dos quantificadores de recorrência também definimos
um valor para a janela N e utilizamos a ideia de faixa de ε. Primeiramente definiremos um
valor pequeno para εmin, e um valor ligeiramente maior que εmin para εmax, de maneira que
tenhamos uma faixa muito espećıfica de valores recorrentes. Para essa situação, utilizamos
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qualquer um dos métodos de varredura apresentados nas seções precedentes, e montamos
a imagem reconstrúıda por algum dos quantificadores de recorrência.

Depois, simplesmente somamos todos os valores referentes a pixels da ima-
gem reconstrúıda, e normalizamos pela sua dimensão total. Assim montaremos um gráfico
desse valor normalizado pela média aritmética entre o εmax e o εmin. Então aumentamos
um pouco o valor do εmin e o εmax, e repetimos os processos até essa etapa. Assim fazemos
sucessivamente até o εmax alcançar o máximo valor de quantização posśıvel da imagem
digitalizada original, ou caso a mesma tenha sido normalizada, até εmax chegar ao valor
unitário. Esse gráfico possuirá uma região diferenciada (normalmente um mı́nimo local
na série), que será exatamente a região que a faixa de ε deve englobar. Podemos expressar
essas ideias pela equação 3.15, onde estamos utilizando o método de varredura por blocos.

OPT (εopt) =

∑K−N
s=N+1

∑M−N
t=N+1BRRs−N,t−N

(K −N + 1)(M −N + 1)
(3.15)

Assim podemos definir:

εopt =
εmax + εmin

2
(3.16)

O incremento para εmax será sempre maior do que o incremento para εmin,
tipicamente se o incremento de εmin é um δ, o de εmax será 2δ. Lembrando que δ precisa
ser fixo e pequeno em relação a εmax.

Para finalizar a seção de métodos de otimização, temos o método por
variação dos quantificadores. Esse método é uma técnica desenvolvida para descobrir
quais valores de N são melhores, sendo que quanto menor for colocado o N, mais detalhes
obteremos, mas caso ele seja pequeno demais, nossa imagem reconstrúıda não revelará
nada mais do que rúıdo. No caso em que N seja muito grande, interpolamos muitas
estruturas sem conexão f́ısica, de maneira que a imagem original seria muito deturpada.
Portanto um N intermediário é necessário para evitar qualquer um dos dois mundos.

Infelizmente essa ideia funciona bem somente para imagens com um número
pequeno de estruturas bem definidas, de modo que não fomos capazes de desenvolver uma
técnica suficientemente boa para imagens com alto grau de suavização entre estruturas
na detecção de uma boa janela N. O método por variação dos quantificadores é a mesma
técnica por pico dos quantificadores de recorrência, mas nesse caso faremos um somatório
também em εopt, e iremos variar o parâmetro N. Podemos escrever a expressão para o
mesmo como em 3.17, onde OPTεopt é a equação 3.15:

OPTN(N) =

∑1
εopt

OPTεopt

k
(3.17)

Sendo que k é o número de termos do somatório, uma variável para nor-
malizar OPTN(N).

Geralmente esse método é ainda mais lento do que o método dos picos,
mas no caso do N não é preciso que εmin e εmax tenham uma diferença muito pequena, e
nem que o valor de incremento δ seja pequeno, de modo que queremos apenas saber para
que valores de N haverá uma variação no gráfico. Essas variações surgem de interpolações
entre estruturas da imagem, quanto maior o N, mais estruturas são englobadas na janela
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para o cálculo de recorrência, e assim temos uma variação em nosso gráfico de modo que
é sempre prefeŕıvel utilizar um N menor do que a primeira interpolação.
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Caṕıtulo 4

Aplicações Elementares

“A mente que se abre a uma nova
ideia jamais voltará ao seu tamanho
original.”
Albert Einstein

O caṕıtulo apresenta uma série de aplicações dos métodos abordados ante-
riormente, quanto a imagens básicas, com pouca quantidade de estruturas e complexidade.
Apresentaremos uma análise detalhada da capacidade de cada um dos métodos, seus pro-
blemas e suas qualidades, de modo que possamos ter uma boa intuição do que cada um
deles é capaz de fazer. Por fim, após esse filtro, seremos capazes de tomar as melhores
ferramentas para a analise das tão complexas imagens mamográficas.

4.1 Magnificação de Diferenças

O primeiro passo é pensar em uma imagem com uma estrutura bastante
simples, algo como uma linha com tonalidade sutilmente diferente da tonalidade do plano
de fundo. Algo tão simples pode ser inviśıvel a nossos olhos, caso a tonalidade da linha e
do plano de fundo sejam muito próximas. Estimativas [26] apontam que o olho humano
é capaz de detectar variações na quantização de 1-1024 até 1-16384 partes, dependendo
muito de diversos fatores.

No caso da Figura 4.1, temos uma linha vertical com quantização de 1
parte em 255 diferente do plano de fundo. Essa sutileza faz com que seja bastante dif́ıcil
detectar a linha vertical. Abaixo temos as imagens da Figura 4.2 de (a) até (d) que são as
imagens tratadas da Figura 4.1. Podemos ver que quando fazemos a varredura horizontal
da Figura 4.2 (a) não há deturpação da estrutura original da imagem, assim também
acontece com a varredura horizontal e vertical na Figura 4.2 (c) e com a varredura por
estrela na Figura 4.2 (d). Mas quando fazemos a varredura vertical na Figura 4.2 (b),
vemos apenas dois pontos no inicio e no fim da linha vertical.

O resultado pela varredura por estrela é bem parecido com o resultado
pela varredura por blocos, de maneira que não acrescentaria nesse caso informação ao
problema. A escolha desse valor de ε = 0, 0039 não foi por acaso como já hav́ıamos mencio-
nado que não seria, assim também não é por acaso a escolha do N.
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Figura 4.1: Imagem com plano de fundo vermelho e com uma linha vertical de coloração
vermelha levemente diferente do plano de fundo.

(a) (b)

(c) (d)

Figura 4.2: Em (a) temos a imagem da Figura 4.1 tratada com o método por varredura hori-
zontal, enquanto em (b) temos a imagem da Figura 4.1 tratada com o método por varredura
vertical. As imagens (c) e (d) foram varridas respectivamente pelo método de varredura ho-
rizontal e vertical e pelo método de varredura por estrela. Nas imagens (a), (b) e (c) foram
calculados a taxa de recorrência com ε = 0, 0039 e N = 3, na imagem (d) é utilizado a taxa de
recorrência modificada com os mesmos parâmetros ε e N.
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Na Figura 4.3 temos o histograma das diferenças da Figura 4.1, que mostra claramente
qual ε é necessário para distinguirmos a linha vertical do plano de fundo. Caso tomássemos
um valor superior ao ε indicado, a linha vertical seria considerada recorrente como todo
o plano de fundo é recorrente em si mesmo.

Figura 4.3: Histograma normalizado da imagem 4.1 referente as diferenças de quantização da
imagem digital dentro de uma janela N.

Para uma imagem cuja estrutura fosse uma linha horizontal o resultado
seria o mesmo, com exceção de que a linha horizontal não apareceria quando utilizássemos
a varredura horizontal. Agora trataremos a imagem na Figura 4.4 e vamos tentar dis-
tinguir a estrutura nela oculta. Também nesse caso não é fácil vê-la, devido a diferença
muito leve do plano de fundo e da estrutura. Para tanto faremos um caminho diferente
nesse caso, no gráfico da Figura 4.5 temos o histograma das diferenças da Figura 4.4, já
nos indicando qual valor para ε utilizar.

Figura 4.4: A imagem está com plano de fundo azul e contém um ćırculo de coloração
azul levemente diferente do plano de fundo.

Com o valor mais adequado de ε, vamos fazer todos os quatro tipos de
varredura que fizemos na Figura 4.1, mas para os dois primeiros tipos utilizaremos um
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Figura 4.5: O gráfico é o histograma das diferenças de quantização da imagem digital, que estão
dentro da janela N = 3, indicando qual o melhor valor de ε a se escolher.

quantificador de recorrência diferente, utilizando ao invés da taxa de recorrência o de-
terminismo, enquanto o terceiro tipo de varredura foi feito com a taxa de recorrência
convencional para as varreduras horizontal e vertical simultâneas. Para o quarto tipo de
varredura, como já hav́ıamos dito no Caṕıtulo 3, não há admissão de outro quantificador
além da taxa de recorrência por não gerar uma matriz RP. Cada uma das varreduras
gerou uma das quatro imagens existentes na Figura 4.6.

Podemos tirar facilmente das Figuras 4.6 (a) e (b) duas conclusões im-
portantes. A primeira é que não faz muita diferença qual quantificador de recorrência
utilizar (seja ela o RR, LAM ou DET), pelo menos não quando se trata de imagens
com poucas estruturas. A segunda conclusão surge na Figura 4.6 (a) nas extremidades
superior e inferior do ćırculo, onde podemos ver uma leve falha em seu contorno. Uma
situação semelhante acontece na Figura 4.6 (b), na qual também temos falhas, mas essas
estão nas extremidades horizontais. Quando isso acontece em imagens simples, não é um
problema muito sério, mas quando estamos com imagens reais, teŕıamos distorções so-
brepostas devido ao grande número de estruturas, deformando seriamente a visualização
da imagem. A conclusão que chegamos desses métodos, é que os métodos de varredura
horizontal e o de varredura vertical, são bastante ineficientes no tratamento de imagens.

Quando observamos as Figuras 4.6 (c) e (d), vemos em ambos os casos o
ćırculo que antes estava oculto. Mas se levarmos em consideração que o tempo computa-
cional para conseguir a Figura 4.6 (c) foi muitas vezes maior do que o tempo para (d),
podemos concluir que o método de varredura por estrela é mais eficiente. Como hav́ıamos
mencionado no Caṕıtulo 3, o método de varredura por blocos fornece um resultado muito
semelhante ao método de varredura por estrela. Assim sendo, apresentaremos o resultado
de ambos os métodos, e ao longo do trabalho ficará claro que o método por blocos é
melhor.

Partindo para uma imagem com mais estruturas, no caso temos a imagem
da Figura 4.7 com duas complicações extras. Primeiro, nesse caso não temos uma cor
pura, isso quer dizer que estamos trabalhando com uma mistura de cores. Além disso,
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 4.6: Em (a) temos a Figura 4.4 tratada com o método por varredura horizontal, enquanto
em (b) temos a Figura 4.4 tratada com o método por varredura vertical. As imagens (c) e (d)
foram varridas respectivamente pelo método de varredura horizontal e vertical e pelo método de
varredura por estrela. Nas imagens (a) e (b) foram calculados o determinismo com ε = 0, 0039,
N = 3 e dmin = 2, na imagem (c) foi utilizado a taxa de recorrência convencional enquanto na
imagem (d) foi utilizado a taxa de recorrência modificada, ambas com os mesmos parâmetros ε
e N das imagens (a) e (b).
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temos múltiplas estruturas simples que no caso, são vários quadrados concêntricos com
diferentes tonalidades de cinza.

Figura 4.7: A imagem está com plano de fundo cinza e vários quadrados cinzas levemente
diferentes em tonalidade do plano de fundo e entre si.

O padrão RGB nos fornece três canais de quantização em cinza, cada qual
representa a tonalidade de uma cor, sendo essas vermelho, verde e azul. Os valores digitais
dessas cores variam de 0 até 255, totalizando 256 ńıveis de quantização para cada uma
das três cores. Fazendo combinações dessas três cores, obtemos todas as demais cores que
estamos habituados. Quando temos duas dessas três cores iguais a zero, temos um sistema
monocromático, e era o caso que v́ınhamos tratando até agora. Mas considerando agora a
Figura 4.7, temos uma imagem com as três componentes diferentes de zero, de modo que
precisamos transformar esses três valores em apenas um para aplicarmos nossos métodos.
Para tanto, consideramos que cada tonalidade de cor é uma componente de um vetor em
um plano tridimensional, de modo que podemos calcular uma “distância” euclidiana para
o mesmo. O valor da distância euclidiana será o novo valor de quantização do pixel. Com
isso em mente, geramos o gráfico da Figura 4.8 nos indicando o melhor ε a se tomar.

Figura 4.8: O gráfico é o histograma das diferenças de valores de pixels dentro da janela N =
25 indicando qual o melhor valor de ε a se escolher.
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Mas existe um problema no histograma das diferenças para esse sistema, a
Figura 4.8 mostra que há apenas um pico no gráfico, sendo que existem vários blocos de
tonalidades diferentes contidos na Figura 4.7. O problema da não distinção dos blocos com
o histograma, pode ser facilmente identificado no esquema 4.9 e resolvido aumentando o
valor de N, como podemos ver pelo esquema e na Figura 4.10.

Figura 4.9: O quadro com os valores representa uma imagem digital, e os quadros retangulares
são as janelas N. Para janelas pequenas, podemos ver que as diferenças entre eles tendem a ser
sempre as mesmas. Enquanto para janelas um pouco maiores, temos diferenças entre os pontos
mais diversificadas, e em parte é essa diversificação que gera a detecção de estruturas.

Nas Figuras 4.11 (a) e (b) temos a Figura 4.7 tratada respectivamente pelo
método de varredura por estrela e blocos.

Caso quiséssemos antes de aplicar os métodos de varredura descobrir qual
N seria mais adequado para o sistema, podeŕıamos aplicar a variação dos quantificadores
de recorrência que citamos no Caṕıtulo 3, e obteŕıamos a Figura 4.12 como resposta.
Podemos ver que até um determinado valor de N, temos nosso quantificador de transição
constante, mas quando passamos esse valor, temos uma mudança abrupta. Essa mudança
abrupta indica as interpolações de estruturas da Figura 4.7, e consequente alteração da
imagem original. Assim sendo, vemos que N precisa ser menor do que a primeira variação
abrupta do gráfico.

Com todas as ferramentas aqui aplicadas estamos prontos para situações
mais complexas, tais quais as mamografias que queremos tratar.
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Figura 4.10: O gráfico é o histograma das diferenças de valores de pixels dentro da janela
N = 150 indicando qual o melhor valor de ε a se escolher.

(a) (b)

Figura 4.11: Em (a) temos a Figura 4.1 tratada com o método por varredura por estrela,
enquanto em (b) temos a Figura 4.1 tratada com o método por varredura por blocos. Nas
figuras (a) e (b) definimos ε = 0, 001 e N = 3.
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Figura 4.12: A figura mostra os valores de janela N em que há interpolação de estruturas na
Figura 4.7, de modo que o melhor N é sempre menor que a primeira transição.
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Caṕıtulo 5

Aplicações para Mamografias

“Devemos julgar um homem mais
pelas suas perguntas que pelas respos-
tas.”
Albert Einstein

Será apresentado um conjunto de imagens de mamografias com diferentes
tipos de anomalias, para se ter uma boa compreensão da capacidade e das possibilidades
desses diversos métodos desenvolvidos. Na Seção 5.1 serão utilizados os métodos apre-
sentados na Seção 3.3 a fim de selecionar os melhores parâmetros para os métodos de
varredura. Na Seção 5.2 utilizaremos os métodos de varredura apresentados na Seção 3.2
e mostraremos o ganho de detalhes que temos em comparação com as imagens originais,
de modo que em diversos casos sejamos capazes de ver claramente as massas, microcalci-
ficações entre outras anomalias.

5.1 Calibrando os métodos

Existem diversos fatores que precisam ser levados em conta para o trata-
mento das imagens pelos métodos que foram desenvolvidos neste trabalho, e ajustamos
cada um deles de forma metódica para haver clareza de compreensão.

A Figura 5.1 apresenta uma imagem mamográfica proveniente do banco de
imagens de mamografias (DDSM -Digital Database for Screening Mammography [22, 23,
24]) da USF (University of South Florida). Essa é uma imagem de 16 bits em um único
canal de ńıvel de cinza, isso quer dizer que esta imagem digital possui mais de 65 mil ńıveis
de quantização, certamente muito superiores a nossa capacidade de reconhecer diferenças
em tons de cor. Além disso, cada pixel da imagem representa 50µm de comprimento
real. Normalmente para se detectar as menores microcalcificações é preciso uma resolução
em torno de 200µm. As imagens provenientes do DDSM estão todas em um formato
de compactação muito espećıfico chamado ljpeg (lossless jpeg), para descompactar foi
utilizado o software MATLAB. Estranhamente, a imagem foi obtida da página com
uma pequena imperfeição, mas que de forma alguma atrapalha em nossa avaliação.

Para aplicar os métodos de varredura nessa imagem, é preciso decidir qual
valor de ε escolher. Portanto, o método dos picos dos quantificadores de recorrência
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Figura 5.1: Imagem mamográfica digitalizada pelo scanner LUMYSIS da Wake Forest Uni-
versity.

apresentado no Caṕıtulo 3 será utilizado. Esse método nos mostra qual faixa de ε é
necessária para capturar o maior número de variações de tonalidade na imagem original.
O ideal é tomar um valor para εmin e um valor para εmax que englobe o pico do gráfico
na Figura 5.2, o que nesse caso é algo entre 0,0005 para εmin e 0,002 para εmax.

Após definido o intervalo de ε que será utilizado para a varredura, foi
utilizado o método de varredura por estrela e obtida a Figura 5.3. Para evitar problemas
com rúıdo, basta tomar a faixa de ε ligeiramente posterior ao pico, algo como εmin =
0, 0015 e εmax = 0, 005. Podemos ver nas Figuras 5.3 (a) e (b), que a diferenciação quanto
a utilizar escala de cinza ou RGB é pequena, de modo que foram adotadas as escalas de
cinza para todas as imagens posteriores. As Figuras 5.5 (a), (b), (c) e (d) representam a
mesma imagem da Figura 5.1 varrida pelo método de varredura por estrela para vários
tamanhos de janela N. Quando comparamos essas as imagens da Figura 5.3, podemos
notar a redução clara de rúıdo e o ganho de definição, devido ao leve deslocamento da
faixa de ε.

As Figuras 5.5 obtidas para diversos valores de janela N, mostram diver-
sas estruturas localizadas no centro da imagem mamográfica. Dessas estruturas temos
que a grande maioria são naturais da região estudada, embora quando olha-se para a
Figura 5.6 também obtida no DDSM -USF, podemos ver que há uma região marcada
por especialistas da [22] que dizem ser canceŕıgena.

Logicamente, não se poderia pressupor uma região canceŕıgena somente
olhando para nossa imagem tratada, mas certamente desconfiaŕıamos de uma estrutura
estranha ao comportamento padrão da mesma. Podemos tentar varrer a Figura 5.1 pelo
método de blocos para ver se temos diferenças nas estruturas reveladas em comparação
com as outras varreduras. Portanto, fizemos a varredura da Figura 5.1 por estrela na
Figura 5.7 (a), e por blocos na Figura 5.7 (b) com parâmetros iguais tanto de N quando
de faixa de ε. O que se vê é que as diferenças são mı́nimas, de modo que optamos por
utilizar a varredura por blocos, pois a menos do tempo computacional ser um pouco maior,
os defeitos introduzidos pelo método de varredura por blocos é consideravelmente menor
do que os introduzidos pela varredura por estrela.
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Figura 5.2: O gráfico apresenta as variações da média aritmética global da taxa de recorrência
em função da média aritmética entre εmin e εmax conforme ambos vão aumentando. A imagem
é a Figura 5.1 tratada pela varredura por estrela com N = 25, εmin = 0, 0005 e εmax = 0, 002.

Agora que definimos vários aspectos importantes para nossa análise, esta-
mos aptos a analisar um número maior de amostras e avaliar nossos resultados.

5.2 Resultados em mamografias

Começaremos apresentando uma ideia que é utilizada quando se faz ava-
liação de mamografias digitais. Geralmente, ao invés de usar a imagem propriamente
dita, os técnicos fazem o que é chamado de inversão da imagem. Nesse caso os valores de
quantização da imagem digitalizada xij normalizados [0,1], serão submetidos ao seguinte
procedimento:

xij = 1− xij

Isso faz com que a imagem obtenha um contraste diferenciado para me-
lhor visualização. Portanto, as imagens originais que serão apresentadas, foram todas
submetidas ao processo de inversão. Temos na Figura 5.10 (a) uma mamografia invertida
proveniente do banco de dados de mamografias (LAPIMO) [25] da Universidade de São
Paulo (USP). Essa mamografia digital possui contraste de 12 bits, totalizando cerca de
quatro mil tons de cinza. As Figuras 5.10 (b), (c) e (d) são as imagens tratadas pela
varredura por blocos da Figura 5.10 (a) com um valor para janela N=25. Essa dimensão
de janela foi escolhida para não ser nem muito grande que desapareça com os pequenos
detalhes, nem muito pequena para captar até mesmo o menor rúıdo. Assim sendo fo-
ram tomadas faixas de ε diferentes para cada uma das três figuras, para (b) tomou-se
εmin = 0, 0014, para (c) foi εmin = 0, 0022 e para (d) tivemos εmin = 0, 0030, sendo que o
εmax = 0, 03 é igual às três imagens.
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(a)

(b)

Figura 5.3: As imagens (a) e (b) foram geradas da Figura 5.1 tratada pela varredura por estrela
com N = 15, εmin = 0, 0005 e εmax = 0, 002. A imagem (a) está em escala de cinza e a imagem
(b) está no modo RGB .

52



(a)

(b)

Figura 5.4: A respeito dessas na Figura 5.5
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(c)

(d)

Figura 5.5: As imagens (a), (b), (c) e (d) são todas imagens constrúıdas com εmin = 0, 0015
εmax = 0, 005 com o método de varredura por estrela, a imagem (a) foi produzida com janela
N = 25, (b) com N = 35, (c) com N = 45 e (d) com N = 55.
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Figura 5.6: Esta imagem proveniente do DDSM -USF mostra a marcação por um médico,
que delineou a região onde a um quadro canceroso da Figura 5.1.

Algo interessante quanto a escolha da faixa de ε, é que ela está ligada ao
scanner que foi utilizado para digitalizar a imagem. Podemos ver pelas Figuras 5.8 (a),
(b) e (c) que o comportamento geral de cada um dos gráficos é extremamente parecido,
inclusive em valores absolutos. Cada uma dessas imagens representa uma imagem ma-
mográfica digitalizada que trataremos nessa seção, sendo a Figura 5.8 (a) o gráfico de
pico dos quantificadores de recorrência proveniente da Figura 5.10 (a), e as outras ima-
gens que ainda apresentaremos. Conclúımos a partir desses gráficos, que a mesma faixa
de ε escolhida para varrer uma dessas imagens, certamente será uma boa escolha para as
demais imagens.

Se verificarmos as alterações conforme o aumento do valor de εmin, observa-
se que as estruturas vão desaparecendo devido à diminuição de fatores recorrentes prove-
nientes dessa faixa de ε, mas algumas permanecem de modo que é posśıvel ver no canto
superior direito um pequeno agrupamento de minúsculos pontos brancos. Esses pontos
são microcalcificações mamárias [25]. Quando observamos a Figura 5.10 (a), que é a
imagem original invertida, é bastante complicado sua visualização.

A Figura 5.12 (a) se refere a aproximação da Figura 5.10 (a), onde é
posśıvel detectar os pequenos pontos, enquanto quando fazemos a mesma aproximação
em nossa imagem 5.12 (b), apenas acentua-se aquilo que já se havia detectado. A Figura
5.12 (c) mostra a aproximação de outra área da mamografia. Nessa área é posśıvel ver
uma diferenciação quanto as redondezas da mesma, tanto que na aproximação de nossa
imagem tratada podemos vê-la mesmo para valores mais altos de εmin, o que geralmente
mostra uma região consideravelmente mais densa do que suas vizinhas.

De modo a desenvolver um sistema mais completo para avaliação dessas
imagens, foi realizado uma espécie de superposição das mesmas, isso é, tomamos a imagem
original somando pixel a pixel com a imagem tratada por nosso método de varredura. Isso
forneceu uma imagem com diversos detalhes provenientes da imagem tratada por nossos
métodos, e ao mesmo tempo não sumiu com diferenças claras que são fornecidas pela
imagem original invertida. Essa técnica possui uma proposta com resultados interessantes,
mas não forneceu dados concretos em todas as imagens que fizemos seu uso.
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(a)

(b)

Figura 5.7: A imagem (a) possui uma definição inferior ao da imagem (b), de modo que a torna
ligeiramente melhor de se avaliar, fora isso as diferenças são quase impercept́ıveis.
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(a) (b) (c)

Figura 5.8: Temos o gráfico de ε ótimo para as imagens 5.10 (a), 5.16 (a) e 5.19 (a) respectiva-
mente. A faixa de melhor ε é aquela que compreende o vale dos gráficos acima, aproximadamente
para as três temos εmin = 0, 0025 e εmax = 0, 04.

Com essas considerações esclarecidas, foi feita uma montagem lado a lado
da Figura 5.10 (a), 5.10 (b) e a superposta das duas, que estão apresentadas nas Figuras
5.13 (a), (b) e (c).

Quando fazemos a aproximação na imagem superposta das regiões apon-
tadas como regiões de interesse agora delineadas com um bloco azul e vermelho sobre a
imagem original em 5.14 (a), temos as imagens 5.14 (b) e (c). Essas mostram o que já
vimos, mas agora com os detalhes advindos das duas imagens, tanto a original quanto a
nossa imagem tratada.

Podemos tomar um outro caso que é proveniente do mesmo banco de dados
da Figura 5.10. Por assim ser, o contraste e a dimensão das estruturas são as mesmas e
podemos utilizar o mesmo valor para a janela N=25. Também podemos enquadrar todas
as imagens pelas mesmas variações de εmin e para o mesmo valor de εmax, como já foi
mencionado anteriormente, e então podemos analisar os detalhes da imagem e ver o que
a varredura por blocos pode nos proporcionar.

Visualizando-se essas imagens, há ganho significativo de detalhes quando
comparado com a imagem original. Ao contrário do caso anterior em que ficou bastante
expĺıcito o aglomerado de microcalcificações [25], nas Figuras 5.16 (b), (c) e (d) há muito
mais dificuldade na visualização das estruturas.

Observando atentamente, vemos alguns pontos com um contraste ligeira-
mente superior em outras partes da imagem mamográfica, esses últimos necessitariam
da avaliação de um especialista para uma resposta mais clara. Ao olhar somente para
a Figura 5.16 (a), é bastante dif́ıcil distinguir até a mais evidente das estruturas, que
aparecem nas imagens tratadas na mesma.

Nas imagens 5.17 (a), (b) e (c) temos respectivamente a imagem original,
a tratada para um dado εmin e εmax (a mesma imagem da Figura 5.16 (b)) e a imagem
superposta dessas duas, e nas imagens 5.17 (d), (e) e (f) temos também respectivamente as
imagens citadas em 5.17 (a), (b) e (c) aproximadas na região de interesse mais evidente.
É bastante claro que há outras regiões de interesse que mereceriam atenção, mas em
nenhuma das outras teŕıamos um parecer [25], portanto aproximamos apenas a região
azulada na original.
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(a)

(b)

Figura 5.9: A respeito dessas na Figura 5.10

58



(c)

(d)

Figura 5.10: A imagem (a) apresenta a mamografia digital obtida no banco de mamografias
LAPIMO-USP invertida, enquanto as imagens (b), (c) e (d) são imagens tratadas da imagem
(a) pelo método de varredura por blocos com diferentes faixas para ε.
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(a)

(b)

Figura 5.11: A respeito dessas na Figura 5.12
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(c)

(d)

Figura 5.12: A imagem (a) e (c) apresentam aproximações de partes da mamografia digital
5.10 (a) obtida no banco de mamografias LAPIMO-USP invertida, enquanto as imagens (b)
e (d) são aproximações das imagens tratadas da imagem 5.10 (a) pelo método de varredura por
blocos de diferentes partes da mamografia.
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(a) (b) (c)

Figura 5.13: A imagem (a) é a imagem original do banco de dados, a imagem (b) é a imagem
varrida pelo método de blocos com εmin = 0, 0014, εmax = 0, 03 e N = 25. A imagem (c) são as
imagens superpostas de (a) e (b) normalizadas [0,1].

(a) (b) (c)

Figura 5.14: Em (a) desenhamos um bloco azul e vermelho para mostrar as regiões que apro-
ximamos, em (b) e (c) mostramos essas regiões aproximadas para a imagem superposta 5.13
(c).

A próxima imagem advinda do banco de dados LAPIMO-USP onde foi
baixado essa imagem, é dito que a mesma possui calcificações benignas. Quando olhamos
para a imagem da Figura 5.19 (a) invertida proveniente do banco de dados, foi posśıvel
ver uma pequena mancha suspeita próxima a borda esquerda da imagem, mas quando
olhamos para nossas imagens tratadas pela varredura por blocos nas Figuras 5.19 (b), (c)
e (d) foi posśıvel ver, além desse ponto mais evidente, alguns outros pontos levemente
diferentes, que na imagem original estão sutilmente escondidos.

Repetindo o processo feito para os outros casos, obtivemos as imagens 5.20
(a), (b) e (c) para averiguar as diferenças provenientes de cada uma delas, e as imagens
diretamente abaixo dessas (d), (e) e (f) que são amplificações da região em vermelho da
Figura 5.19 (a).

Para finalizar escolhemos uma mamografia em que houvesse uma região
canceŕıgena. No banco de dados, essa imagem era sinalizada com um carcinoma lobular
infiltrante, uma espécie de câncer. Foi realizado o tratamento da imagem para pratica-
mente os mesmos parâmetros de εmin e εmax que fizemos para todas as demais imagens
do mesmo banco de dados, e obtivemos as Figuras 5.22 (b), (c) e (d), sendo (a) a imagem
invertida original do banco de dados.
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(a)

(b)

Figura 5.15: A respeito dessas na Figura 5.16
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(c)

(d)

Figura 5.16: A imagem (a) apresenta a mamografia digital obtida no banco de mamografias
LAPIMO-USP invertida, enquanto as imagens (b), (c) e (d) são imagens tratadas da imagem
(a) pelo método de varredura por blocos com diferentes faixas para ε, sendo para todas as três
εmax = 0, 03 e em (a) temos εmin = 0, 0014, em (b) εmin = 0, 0022 e em (c) εmin = 0, 0030.
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(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

Figura 5.17: Em (a) temos a imagem original 5.16 (a) invertida com a marcação da região
suspeita colorida, em (b) temos a imagem tratada pela varredura por blocos e em (c) ambas
as imagens superpostas sem a marcação da região suspeita. As imagens (d), (e) e (f) são
amplificações da região suspeita colorida das respectivas imagens diretamente acima dessas.
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(a)

(b)

Figura 5.18: A respeito dessas na Figura 5.19

66



(c)

(d)

Figura 5.19: A imagem (a) apresenta a mamografia digital obtida no banco de mamografias
LAPIMO-USP invertida, enquanto as imagens (b), (c) e (d) são imagens tratadas da imagem
(a) pelo método de varredura por blocos com diferentes faixas para ε, sendo para todas as três
εmax = 0, 03 e em (a) temos εmin = 0, 0014, em (b) εmin = 0, 0022 e em (c) εmin = 0, 003.

67



(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

Figura 5.20: Em (a) temos a imagem original 5.19 (a) invertida com a marcação da região
suspeita colorida, em (b) temos a imagem tratada pela varredura por blocos e em (c) ambas
as imagens superpostas sem a marcação da região suspeita. As imagens (d), (e) e (f) são
amplificações da região suspeita colorida das respectivas imagens diretamente acima dessas.
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(a)

(b)

Figura 5.21: A respeito dessas na Figura 5.22
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(c)

(d)

Figura 5.22: A imagem (a) apresenta a mamografia digital obtida no banco de mamografias
LAPIMO-USP invertida, enquanto as imagens (b), (c) e (d) são imagens tratadas da imagem
(a) pelo método de varredura por blocos com diferentes faixas para ε, sendo para todas as três
εmax = 0, 03 e em (a) temos εmin = 0, 0012, em (b) εmin = 0, 0016 e em (c) εmin = 0, 0025.
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Mesmo a imagem original possui uma região bastante evidente para se
atentar, mas podemos ver pelas imagens tratadas (b), (c) e (d) outras regiões de interesse,
além de ser posśıvel detectar diversos vasos contidos na mama que não podem ser vistos na
imagem original. É importante ressaltar que muitos tipos de câncer de mama estão ligados
aos canais linfáticos, e esses canais nem sempre são posśıveis de visualizar. Geralmente os
especialistas sabem onde eles estão ou pelo menos deveriam estar, e observam essas regiões
para detecção de anomalias. A imagem 5.23 (a) é a original e (b) é a imagem superposta
dessa primeira com a imagem da Figura 5.22 (b). Como mencionamos anteriormente,
o método se baseia em detecção de bordas, assim sendo, estruturas que praticamente
não possuem variação de tonalidades seriam ”inviśıveis”ao método. Em compensação, a
superposição da conta desse problema, fazendo com que aquilo que fosse viśıvel, continue
sendo, e aquilo que não era viśıvel em sua grande maioria se torne viśıvel, como pode ser
observado nessa última imagem.

Na maioria das vezes não somos capazes de ver as diferenças existentes
na imagem mamográfica original. Mas após uma breve observação das imagens tratadas,
certas regiões ganham um ponto de suspeita, que faz olhar mais atentamente e observar
que realmente há algo de diferente naquele ponto. Obviamente isso nem sempre leva a
encontrar algo, mas fornece mais uma ferramenta para auxiliar na avaliação técnica de
uma imagem com tantos detalhes.
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(a)

(b)

Figura 5.23: Temos respectivamente lado a lado a imagem original invertida do banco de dados
e a imagem superposta dessa primeira e da imagem 5.22 (b).
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Caṕıtulo 6

Conclusão

“A alegria está na luta, na tenta-
tiva, no sofrimento envolvido e não
na vitória propriamente dita.”
Mahatma Gandhi

Ao iniciar a análise das imagens digitais, apresentamos os métodos base do
presente trabalho, os gráficos de recorrência (RPs) e posteriormente os quantificadores de
recorrência (RQAs). Então realizamos o refinamento desses métodos, de modo a adequá-
los ao nosso problema, lembrando sempre que esses métodos não foram desenvolvidos para
tratamento de imagens. Após exaustivos testes e aprimoramentos chegamos a um método
de tratamento suficientemente robusto, e a um método de otimização do processo. Esses
métodos foram testados para várias imagens e apresentados com suas qualidades e seus
defeitos, a fim de trabalharmos com imagens reais de mamografias digitais.

Foram detectadas diversas estruturas antes inviśıveis com o auxilio dessas
técnicas, e aprimoradas em alguns casos, a maneira de apresentar os resultados, como é o
caso do método da superposição das imagens. Pode-se garantir que o método é bastante
rápido em computadores bastante modestos em capacidade de cálculo. Ele é eficiente
na detecção de bordas de estruturas das mais diversas, e utiliza como base teórica uma
ideia bastante simples, que são os gráficos de recorrência e suas aprimorações. Como
dificuldades podemos apontar a falta de sensibilidade do método para distinguir duas
estruturas diferentes, mas com a mesma variação local de cor. Mesmo quando inclúıda a
superposição, ainda assim temos uma leve sensação de fragilidade. Além disso, o método
é mais eficiente quando temos imagens com grande resolução e grande riqueza de tons de
cor, tal qual são nossas imagens. Mesmo as com menor resolução já superam a casa dos
quatro mil tons de cinza. Fora essas duas caracteŕısticas negativas, desenvolvemos uma
ferramenta multidisciplinar bastante forte para o que ela se propõe, que é a detecção de
diferenças em imagens. Como já dissemos, essas imagens podem ser das mais diversas,
desde imagens médicas até metalurgia ou amostras de materiais.

Para os trabalhos futuros, almeja-se aprimorar ainda mais a velocidade
de nosso método utilizando algoritmos paralelizados, tal qual já possúımos algum avanço
na tecnologia OPENMP. Pretendemos também avançar na paralelização com GPU, as
quais possuem uma possibilidade de ganho em eficiência muito maior. Outra área que
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deve ser aprimorada é a da técnica de superposição, quando temos duas regiões na imagem
com mesmas variações mas intensidades de coloração diferentes.
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