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RESUMO. Este trabalho apresenta um estudo comparativo sobre a influência da forma do
elemento estruturante em imagens tons de cinza. Não nos propomos a encontrar o melhor
elemento estruturante para ser aplicado em uma imagem, mas sim observar a influência
que este exerce sobre a mesma através de métodos comparativos e por análise dos
resultados obtidos. Este trabalho corresponde à avaliação final do curso de Morfologia
Matemática.

1 INTRODUÇÃO
Durante o curso de Morfologia Matemática

do Mestrado em Computação Visual e de Interfaces,
oferecido no 1º Semestre de 2003, vimos os efeitos
da maioria dos operadores morfológicos para
imagens binárias, tons de cinza e coloridas.

No decorrer do curso, vários elementos
estruturantes foram utilizados na exemplificação dos
operadores que estavam sendo estudados, mas muito
pouco (ou nada) se falava desses elementos
estruturantes ou como influenciavam a imagem
resultado.

Neste trabalho, analisaremos
comparativamente a influência que o elemento
estruturante, junto com os operadores morfológicos,
exerce nas imagens resultados, assim como
tentaremos estabelecer um padrão geral para
identificar qual é a melhor dimensão do elemento
estruturante levando em consideração o tamanho da
imagem.

2 METODOLOGIA
O método aplicado neste trabalho consiste

em operar uma mesma imagem com elementos
estruturantes de várias formas e tamanhos,
analisaremos suas características por meio de
comparações.

Na tentativa de estabelecer um padrão para
definir o tamanho do elemento estruturante,
operaremos imagens de tamanhos diferentes com
elementos estruturantes de tamanhos diferentes, mas
de mesma forma, comparando os resultados obtidos.

Será feita apenas uma única interação dos
operadores morfológicos nas imagens de teste, pois
operações subseqüentes deformarão a “assinatura”
do elemento estruturante deixadas após a primeira
interação.

As operações morfológicas utilizadas na
análise foram Erosão e Dilatação devido a serem
operadores básicos da morfologia; e Gradiente
devido a facilidade de avaliar sua eficácia em obter o
contorno da imagem.

3 DEFINIÇÕES
3.1 ELEMENTO ESTRUTURANTE

Utilizaremos 4 tamanhos diferentes de
elementos estruturantes, podendo variar entre 3X3,
5X5, 7X7 e 9X9. Como os elementos estruturantes
são também imagens, seus pixels podem possuir
intensidades distintas. A intensidade dos pixels que
compõem o elemento estruturante não são objetos de
nosso estudo, logo assumiremos que todos possuem
uma intensidade constante igual a 1, atribuindo –1
aos pixels que não serão operados. Desta maneira
definimos uma forma ao nosso elemento
estruturante, sendo elas:

FLAT(F) Toda a figura é composta por
1´s, definindo dessa forma um
quadrado.

PLUS(P) Uma cruz onde o centro
coincide com o centro do
elemento estruturante.

X Apenas os locais das diagonais
da matriz (que é o elemento
estruturante) são compostas
por valores 1´s, o resto é
preenchido por –1.

CIRCLE(C) Definimos que um pixel deve
ser considerado, isto é, receber
o valor 1, se a distância
euclidiana dele até o centro for
menos que um dado raio,
sendo o raio calculado como

 2
dim EE .

Assuma dim EE como uma
das dimensão do elemento
estruturante (3 para um
elemento estruturante 3X3).
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    (a)         (b)          (c)           (d)

FIGURA 3.1: Elementos estruturantes de dimensão 7X7 nas formas (a)Flat(F), (b)X, (c)Plus(P) e
(d)Circle(C). Assuma que os pixels em preto possuem intensidade 1, e os brancos –1.

Uma particularidade que foi observada é
que o elemento estruturante do tipo P (plus) e o do
tipo C (circle) de dimensões 3x3 são idênticos. Isso
ocorre devido a forma com que foi construído o
elemento estruturante do tipo C.

FIGURA 2: Elemento estruturante de dimensões 3x3
do tipo C ou P.

3.2 IMAGEM
A imagem utilizada pode-se apresentar em 4

definições diferentes. (300x300, 600x600, 900x900 e
1200x1200 pixel´s).

FIGURA 3.2: Isabel.

4 DIMENSÃO E FORMA

Nesta seção utilizaremos para a comparação
a Isabel no formato de 300x300 pixels.

As imagens apresentadas são os resultados
após esta interação.

Uma outra particularidade que pode ser
imediatamente verificada é que o tamanho do
elemento estruturante acentua o efeito de uma
operação morfológica à imagem, pois a vizinhança
que influenciará o valor de um único pixel é maior.

Observe por exemplo a dilatação, uma de
suas propriedades é a intensificação dos pontos de
maior intensidade de luz, e com o aumento do
tamanho do elemento estruturante temos as áreas de
brilho mais evidente em nossa imagem final.

4.1 ELEMENTO ESTRUTURANTE 3X3

Esta é a dimensão mais comum utilizada
nos trabalhos e artigos que encontramos durante
nossos estudos (assim como em [T&L96], [CNF96]
e [Silva]).

Normalmente encontram-se sob a forma
FLAT.

Segue abaixo as representações dos
elementos estruturantes utilizados.

     (a)               (b)           (c)

FIGURA 4.1: Elemento estruturante(EE) de
dimensões 3x3 do tipo (a)Flat, (b)X,
(c)Plus ou Circle
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4.1.1 Dilatação

 

FIGURA 4.2: Resultado usando EE F.

FIGURA 4.4: Resultado usando EE X.

FIGURA 4.3: Resultado usando EE P.

FIGURA 4.5: Resultado usando EE C.

Existe pouca influência da forma do
elemento estruturante nas imagens resultado. Na
Isabel da Figura 4.4 pode ser observada tal
influência no brilho dos olhos.

Foi verificado que os resultados obtidos
com os Elementos Estruturantes C e P são idênticos,
como era o esperado.

Uma característica observada em elementos
estruturantes de pequenas dimensões (em
proporcionalidade com o tamanho da imagem), é o
acabamento mais suave. Tal característica pode ser
mais facilmente ser observada no operador
Gradiente.
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4.1.2 Erosão

FIGURA 4.6: Resultado usando EE F.

FIGURA 4.8: Resultado usando EE X.

FIGURA 4.7: Resultado usando EE P.

FIGURA 4.9: Resultado usando EE C.

Nesta resolução, a forma do elemento estruturante não exerceu influência aparente nas imagens
resultados. Todas apresentam um resultado satisfatório para uma interação de erosão.



ERICK PETITO CALXITO 5

4.2 ELEMENTO ESTRUTURANTE 5X5

Ocasionalmente os EE de dimensões 5x5 foram encontrados nos trabalhos estudados durante o
curso. Quando estes se tornavam presentes, estavam sob a forma F.

Segue abaixo as caracterizações dos elementos estruturantes utilizados.

(a)        (b)   (c)           (d)

FIGURA 4.10: Elemento Estruturante (a)Flat, (b)X, (c)Plus e (c)Circle de dimensões 5x5.

4.2.1 Dilatação

FIGURA 4.11: Resultado usando EE F.

FIGURA 4.13: Resultado usando EE X.

A forma do Elemento estruturante aparece
bem acentuada nas imagens resultados, como se
fosse um padrão com o qual ela foi criada.

FIGURA 4.12: Resultado usando EE P.

FIGURA 4.14: Resultado usando EE C.

O as imagens Figura 4.12 e Figura 4.14
apresentam um acabamento mais bem definido.
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4.2.2 Erosão

FIGURA 4.15: Resultado usando EE F.

FIGURA 4.17: Resultado usando EE X.

FIGURA 4.16: Resultado usando EE P.

FIGURA 4.18: Resultado usando EE C.

A forma do elemento estruturante se torna
mais evidente nas áreas onde a variação da
intensidade dos tons de cinza é mais freqüente.

Os Elementos Estruturantes do tipo P e C
(Figuras 4.16 e 4.18) apresentam um bom
acabamento, mantendo nítidos pequenos detalhes da
imagem (como os padrões das fibras na aba do
chapéu).

Tais detalhes não são muito visíveis na
Figura 4.17 e praticamente nulos na Figura 4.15.
Esta propriedade de acabar com detalhes pode se
mostrar útil quando existe a necessidade de eliminar
ruídos em uma imagem.
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4.3 ELEMENTO ESTRUTURANTE 7X7

A partir desta dimensão do elemento
estruturante, identificar qual a forma do elemento
estruturante utilizado é fácil, visto que cada forma
em particular deixa uma assinatura bem
característica.

Os elementos estruturantes utilizados estão
caracterizados na Figura 3.1.

Também operamos Isabel (Figura 3.2) com
elementos estruturantes de dimensões 9x9, mas
obtivemos as mesmas características que foram
observadas desde a utilização dos elementos
estruturantes de dimensões 5x5. Estas características
também estão presentes nas imagens que utilizaram-
se de elementos estruturantes de dimensões 7x7.

4.3.1 Dilatação

FIGURA 4.19: Resultado usando EE F.

FIGURA 4.21: Resultado usando EE X.

FIGURA 4.20: Resultado usando EE P.

FIGURA 4.22: Resultado usando EE C.
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4.3.2 Erosão

FIGURA 4.23: Resultado usando EE F.

FIGURA 4.25: Resultado usando EE X.

FIGURA 4.24: Resultado usando EE P.

FIGURA 4.26: Resultado usando EE C.
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FIGURA 5.1: Resultado do
Gradiente da Figura 3.2
utilizando um Elemento
estruturante do tipo F e
dimensões (a) 3x3, (b) 5x5
e  (c) 7x7.

FIGURA 5.2
Resultado do
Gradiente da Figura
3.2 utilizando um
Elemento estruturante
do tipo C de dimensão
3x3 em imagens com
(a) 600x600 pixels,
(b) 900x900 pixels e
(c) 1200x1200 pixels.

5 DIMENSÃO DA IMAGEM X DIMENSÃO DO EE

Até o presente momento, temos trabalhado
com imagens de tamanho fixo (300x300 pixels), e
para essas imagens, o elemento estruturante de
dimensões 3x3 do tipo F ou C (ou P, pois são
idênticos) apresenta um resultado mais suave quando
se busca o contorno da imagem.

Observe a Figura 5.1, Estas são imagens
geradas pela aplicação do operador gradiente na
Isabel utilizando um elemento estruturante do tipo F
de dimensões variadas. O contorno é muito mais
preciso quando utilizamos o elemento estruturante
3x3.

(a)

(b)

(c)

No caso de uma imagem maior, este
elemento estruturante produzirá um resultado
igualmente satisfatório?

Iremos utilizar o operador morfológico
gradiente junto como elementos estruturantes do tipo
C em imagens de resoluções diferentes (600x600,
900x900 e 1200x1200 pixels) para analisar esta
influência.

(a)

(b)

(c)



     (a)

     (b)

     (c)

     (a)

     (b)

     (c)

FIGURA 5.3 Resultado do Gradiente da Figura
3.2 utilizando um Elemento estruturante do tipo C
de dimensão 5x5 em imagens com (a) 600x600
pixels, (b) 900x900 pixels e
(c) 1200x1200 pixels.
ERICK PETITO CALXITO
FIGURA 5.4 Resultado do Gradiente da Figura
3.2 utilizando um Elemento estruturante do tipo C
de dimensão 7x7 em imagens com (a) 600x600
pixels, (b) 900x900 pixels e
(c) 1200x1200 pixels.
10
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Como podemos observar na Figura 5.2 (c),
o elemento estruturante é muito pequeno para que o
contorno pelo gradiente da imagem fique visível.

Elegemos os melhores resultados obtidos e
notamos um padrão na relação entre o tamanho do
elemento estruturante que melhor interage com a
imagem e o tamanho da mesma.
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FIGURA 5.5: Gráfico que relaciona o
tamanho do elemento estruturante com
o tamanho da imagem original.

Vale a pena ressaltar que esta relação não
deve ser aceita como um padrão definitivo na
escolha do tipo de elemento estruturante. O resultado
pode variar de acordo com o objetivo final desejado,
a operação utilizada e a imagem que será operada.

6 CONCLUSÕES

Este trabalho não tem a pretensão de definir
formatos ou tamanhos de elementos estruturantes
como um padrão universal, seu único objetivo é
verificar a influência que este exerce na imagem
resultado, na tentativa de entender melhor o porque
da escolha de determinados EE.

Outra característica dos elementos
estruturantes em imagens tons de cinza, que não foi
abordada neste trabalho, é considera-lo com
intensidades diferentes de 1. Deixamos como
proposta para um trabalho futuro.

Muito pouco se fala sobre o elemento
estruturante quando se apresenta um trabalho em
morfologia matemática, impedindo-nos de perceber
que, qualquer que seja a operação morfológica que
se está operando, a escolha da forma do elemento
estruturante é um elemento fundamental na
composição desta operação.

7 REFERÊNCIAS E BIBLIOGRAFIA

[G&W92] GONZÁLES, Rafael C. & WOOD, Richard
E. Digital ImageProcessing. Reading,
Addiison-Wesley, 1992.

 [Fac96] FACON, J. Morfologia Matemática:
Teoria e Aplicações. Editora
Universitária Champagnat. PUC Paraná,
Curitiba. 1996.

[T&L96] TRETTEL, Eduardo & LOTUFO, Roberto
A. The Size-Intensity Diagram: a Gray-
scale Granulometric Analysis Tool. Anais
do SIBGRAPI´96, pág. 259-264, São
Carlos, SP, Out de 1996.

[CNF96] CANDÉAS, Alcione J; NETO, Ulisses M.
B. & FILHO, Edson C. B. C. A
Mathematical Morphology Approch to
the Characterization of Astronomical
Objects. Anais do SIBGRAPI´96, pág.
235-245, São Carlos, SP, Out de 1996.

[Silva] SILVA, Erivaldo A. Aplicações de
Morfologia Matemática em Cartografia.
Universidade Estadual Paulista,
Faculdade de Ciências e Tecnologia,
Presidente Prudente, SP.


