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Abstract Mathematical morphology is an approach applied in processing and image analysis problems that performs trans-

formations in an object (image) by patterns of predefined forms. Such transformations are called morphological operators, with 
erosion and dilation being the elementary morphological operators. This paper presents a new type of Template Matching Adap-

tive Morphological Operator (OMACP). The new operator is an improvement of the previous research by the authors in adaptive 

operators that combine the formalism of mathematical morphology through ELUTs (Elementary Look-Up Tables) with learning 
techniques. The OMACP operators allow inexact recognition of patterns in digital images using a template image and clearance 

images, which are obtained from the experimental settings parameters. This paper proposes a mechanism, based on statistical pa-

rameters from template images, which automates the choice of these parameters and reduces the occurrence (observed in previ-
ous OMACP) of incorrect recognition patterns in the image to be processed. To prove the improvement obtained with the 

OMACP proposed in this paper over the original OMACP, are presented comparative tests using satellite images TM / Landsat 

database of the National Institute for Space Research - INPE. 

Keywords Mathematical Morphology, Pattern Recognition, Adaptive Operator, Digital Images. 

Resumo A morfologia matemática é uma abordagem utilizada em problemas de processamento e análise de imagens em que 

são realizadas transformações de um objeto (imagem) por padrões de formas pré-definidas. Tais transformações são denomina-
das operadores morfológicos, sendo a erosão e a dilatação os operadores morfológicos elementares. Neste trabalho é apresentado 

um novo tipo de Operador Morfológico Adaptativo de Casamento de Padrões (OMACP). O novo operador é uma melhoria da 

pesquisa anterior dos autores em operadores adaptativos que combinam o formalismo da morfologia matemática através de 
ELUTs (Elementary Look-Up Tables) com técnicas de aprendizagem. Os operadores OMACP permitem o reconhecimento ine-

xato de padrões em imagens digitais utilizando uma imagem template e imagens de folga, que são obtidas a partir do ajuste expe-

rimental de parâmetros. Este trabalho propõe um mecanismo, baseado em estatísticas extraídas das imagens, que automatiza a 
escolha de tais parâmetros e reduz a ocorrência (observada em OMACP anteriores) de reconhecimentos incorretos de padrões na 

imagem em análise. Para comprovar a melhoria obtida com o OMACP proposto neste artigo em relação ao OMACP original, são 

apresentados testes comparativos utilizando imagens de satélite TM/Landsat da base de dados do Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais – INPE. 

Palavras-chave Morfologia Matemática, Reconhecimento de Padrões, Operadores Adaptativos, Imagens Digitais.

1    Introdução 

Algumas tarefas de reconhecimento de padrões po-

dem ser facilmente executadas pelos seres humanos, 

como, por exemplo, o reconhecimento de uma pessoa 

através de seu rosto, ou até mesmo pela maneira 

dessa pessoa andar ou falar. No entanto, essa capaci-

dade sofre de pelo menos três deficiências: baixa 

velocidade, dificuldade de dimensionamento e inca-

pacidade de lidar com certos problemas de reconhe-

cimento (Kumar, 2005).  

De acordo com Kumar (2005), quando bons al-

goritmos são desenvolvidos, os seres humanos não 

conseguem superar a velocidade das máquinas em 

tarefas de reconhecimento. Além disso, a capacidade 

humana de reconhecimento é prejudicada quando o 

número de classes em questão é muito elevado (difi-

culdade de dimensionamento), e, embora consigamos 

um bom desempenho em tarefas como o reconheci-

mento de face ou de voz, a maioria de nós não pode 

afirmar a identidade de uma determinada pessoa 

apenas olhando para a sua impressão digital. Assim, 

há várias tarefas de reconhecimento de padrões em 

que é necessário recorrer para a ajuda das máquinas.  

O casamento de padrões é uma das técnicas mais 

simples de reconhecimento, e consiste em estabelecer 

um grau de similaridade entre duas entidades, verifi-

cando a presença de um determinado padrão ou obje-

to de referência (template) em uma imagem digital 

(Araújo, 2009). Se esse grau de similaridade atender 

a uma determinada condição, diz-se que essas enti-

dades pertencem à mesma classe. 

Os métodos de casamento de padrões em ima-

gens são abordagens que se destinam a determinar 

correspondências entre duas imagens, ou a determi-

nação da posição de um padrão em uma imagem. 

Esses métodos podem explorar tanto o conteúdo 

radiométrico (níveis de cinza) das imagens, quanto 

informações simbólicas (feições pontuais, lineares ou 

de área) e suas inter-relações (Faria e Banon, 1997). 

A morfologia matemática é uma abordagem uti-

lizada em problemas de processamento e análise de 

imagens em que são realizadas transformações de um 

objeto por padrões de formas pré-definidas. Assim, 

esta abordagem torna-se adequada ao problema de 

casamento de padrões por correlação, em que a simi-

laridade é indicada pela semelhança entre os níveis 

de cinza entre regiões de duas imagens. 



Neste trabalho será considerada uma medida de 

similaridade baseada na teoria da morfologia mate-

mática em níveis de cinza através de ELUTs (Ele-

mentary Look-UP Tables) aplicada à solução de 

problemas de casamento de padrões em imagens 

digitais. 

O operador morfológico proposto por Almeida 

Filho, Silva e Braga (2014), e modificado nesse tra-

balho, por ser capaz de realizar casamento inexato 

(com folga), terá relevância para a detecção de pa-

drões em casos reais. 

Na maioria dos casos reais, como por exemplo, 

no sensoriamento remoto por satélites, em geral 

quando se considera duas imagens de uma mesma 

cena capturadas em tempos e/ou sensores diferentes, 

raramente essas imagens são iguais, Banon e Faria 

(1997). Por esse motivo, um sistema de casamento de 

padrões pode ser melhor explorado quando o mesmo 

está baseado em casamento inexato, Banon e Faria 

(1997). 

Considerando o ponto de vista da Morfologia 

Matemática, o casamento de padrões com folga pode 

ser realizado através da definição de intervalos em 

torno dos valores do template. Para a identificação de 

um padrão, os valores dos pixels que o compõem 

devem estar dentro desse intervalo, Banon e Faria 

(1997). No entanto, não existe a necessidade de que 

todas essas condições (valores dos pixels que for-

mam a imagem estejam dentro do intervalo) sejam 

satisfeitas, assim é mais razoável considerar um 

número mínimo de condições satisfeitas (condição de 

casamento) para caracterizar esse tipo de casamento, 

Banon e Faria (1997). 

Esse artigo é organizado da seguinte maneira: na 

seção 2 é apresentada uma introdução à Morfologia 

Matemática e a formalização do Operador Morfoló-

gico Adaptativo de Casamento de Padrões. Na seção 

3 são apresentados alguns experimentos utilizando 

este operador. Na seção 4 são apresentadas as contri-

buições desse artigo, conclusões e possíveis pesqui-

sas futuras. 

2   Operador Morfológico Adaptativo de Casa-

mento de Padrões 

2.1 Morfologia Matemática 

De acordo com Banon e Faria (1997), o modelo 

morfológico, definido a partir de ELUTs, para análi-

se de imagens é baseado na extração de informação 

das imagens através de transformações entre reticu-

lados. Um reticulado é um conjunto parcialmente 

ordenado no qual o ínfimo e o supremo de dois ele-

mentos a e b existem, Birkhoff (1967). Seja     e 

   , respectivamente, o ínfimo e o supremo de dois 

elementos a e b em um reticulado. Em um domínio 

finito, um reticulado finito tem um menor e um mai-

or elemento que serão denotados respectivamente por 

o e i. Seja    e    dois reticulados finitos,    
    (  ),       (  ),       (  ),        (  ) e 

  um mapeamento de    em   .   será chamado de 

operador, e por definição:  

 

   é uma dilatação  

  (   )   ( )   ( )   (  )
     

(1) 

   é uma erosão  

 
 
 (   )   ( )   ( )   (  )

     
(2) 

   é uma anti-dilatação  

  (   )   ( )   ( )   (  )
     

(3) 

   é uma anti-erosão  

  (   )   ( )   ( )   (  )
     

(4) 

 

Para qualquer a e b em   . 

Para o caso geral de um reticulado completo, 

consultar Serra (1988), Banon e Barrera (1993). A 

partir dos operadores definidos acima é possível 

representar qualquer operador (transformação) de    

em   , como pode ser visto em Banon e Faria, 

(1997). Assim, esses operadores são conhecidos 

como operadores elementares da morfologia mate-

mática.  

A seguir será descrito o OMACP (Operador 

Morfológico Adaptativo de Casamento de Padrões) 

um operador morfológico baseado em Transforma-

ções Hit-or-Miss (THM) e na regra de aprendizagem 

k-means utilizado para o reconhecimento inexato de 

padrões. Esse operador foi proposto por Almeida 

Filho, Silva e Braga (2014) a partir de uma adaptação 

do Operador Morfológico de Casamento de Padrões 

proposto por Banon e Faria (1997). Essa adaptação 

incluía a geração de um padrão representativo de 

uma determinada classe a partir de um conjunto de 

treinamento a ser utilizada como template no opera-

dor proposto por Banon e Faria (1997). 

2.2 Operador Morfológico Adaptativo de Casamento 

de Padrões 

Seja   o conjunto dos números inteiros,    o produto 

cartesiano      ,      (domínio das imagens), 

     (domínio das imagens ou dos padrões) cha-

mado janela, e    o intervalo         (níveis de 

cinza das imagens).   
  é o mapeamento de   em 

  . Esses mapeamentos são representações matemá-

ticas adequadas às imagens em níveis de cinza, com 

domínio   (conjunto das posições dos pixels) e ní-

veis de cinza   , mais detalhes podem ser vistos em 

Banon, (1995). 

Seja      
  (um padrão representativo previ-

amente treinado de uma classe a partir de um conjun-

to de treinamento), e considere dois números inteiros 

       , onde      . É possível definir   
  e   

  

duas imagens em   
 , da seguinte maneira: 

 

  
 ( )     (     (     ( )    )), (5) 

 



  
 ( )     (     (     ( )    ))     (6) 

 

sendo que    . 

Essas duas imagens representam os intervalos 

considerados em torno do padrão representativo    

para que seja realizada uma detecção inexata. O 

padrão representativo de uma classe é obtido a partir 

da aplicação da regra de aprendizagem k-means so-

bre um conjunto de treinamento contendo possíveis 

variações nos padrões dessa classe, como mostrado 

em Almeida Filho, Silva e Braga (2014). 

Sejam       (o símbolo   representa 

uma subtração de Minkowski, Banon e Barrera 

(1998)),   um numero inteiro de    e          , 

onde      (número de elementos de  ). As 

transformações de    
  em    

  denotados por   
  e 

  
  , são operadores que podem ser definidos por: 

 

  
 ( )( )  {

      (    )    
                     

 (7) 

 

  
  ( )( )  {

      (    )    
                     

 (8) 

 

para qualquer      
   e     . 

O operador   
  é uma erosão e   

   é uma anti-

dilatação de    
  em    

 . 

Seja   uma transformação de    
  em    

 , defi-

nida por: 

 

  ∑  

 

   

  (9) 

  

sendo que    são   operadores de    
  em    

 , dados 

por: 

 

     
 (  )
 

   
 
 (  )
 

    (10) 

 

Os operadores que realizam interseções de uma 

erosão com uma anti-dilatação, como   , são chama-

dos de sup-geradores, Banon e Barrera (1993). Esses 

operadores são similares ao operador Hit-or-Miss em 

imagens binárias. 

O operador   é a soma dos operadores sup-

geradores. Essa soma dos operadores sup-geradores 

implementa um tipo de correlação morfológica. As-

sim, o valor de  ( )( ) fornece uma medida de 

similaridade entre um padrão    e uma subimagem 

de   vista através de uma janela   transladada de  . 

No caso da subimagem ser exatamente   , o valor do 

operador   (similaridade) será máximo e igual a 

  (número de elementos de  ). Se      e/ou 

    , então esse modelo pode realizar um casa-

mento inexato e controlado de padrões. Controlado, 

pois a condição de casamento pode ser definida co-

mo uma percentagem  , como apresentado em Ba-

non e Faria (1997).  A percentagem de   necessária 

para estabelecer a condição de casamento é chamada 

de grau de similaridade. 

O valor da condição de casamento é utilizado 

como referência em um operador de limiarização, 

proposto por Silva e Banon (1998), para que a locali-

zação da subimagem de   seja conhecida. 

Seja    o operador de limiarização de    
  em 

   
 . Esse operador pode localizar os valores de simi-

laridade superiores ou iguais a condição de casamen-

to   e é definido como: 

 

  ( )  {
           ( )    
                          

 (11) 

 

Combinando o operador de limiarização    (Ex-

pressão 11) com o operador   (Expressão 9) tendo 

como referência um template representativo previa-

mente treinado, tem-se o Operador Morfológico 

Adaptativo de Casamento de Padrões que permite a 

detecção com folga de padrões e é definido por: 

 

      (12) 

 

Para que um determinado padrão seja reconheci-

do pelo OMACP, é utilizado um grau de similaridade 

entre 70% e 95% (dependendo da aplicação). 

2.3 Cálculo das imagens de folga   
  ( ) e   

  ( ) 

O OMACP mostrou-se eficiente em testes prelimina-

res, como os apresentados em Almeida Filho, Silva e 

Braga (2014), porém é bastante dependente de parâ-

metros experimentais, como o grau de similaridade e 

as constantes de folga (relaxação)    e   . 

No modelo proposto em Almeida Filho, Silva e 

Braga (2014), as constantes    e    foram definidas 

como escalares. Isso significa que os intervalos de 

folga aplicados a todos os pixels pertencentes ao 

padrão representativo de uma determinada classe 

para a geração das imagens   
  e   

  de acordo com 

as Expressões 5 e 6 são constantes. 

Este trabalho propõe que o conceito de constan-

tes de folga seja substituído por imagens de folga, em 

que cada pixel do padrão representativo recebe valo-

res diferentes de “folga” para a obtenção de   
  e   

 . 

Dessa maneira, as Expressões 5 e 6 podem ser 

reescritas como: 

 

  
 ( )     (     (     ( )    

  ( )))  (13) 

 

  
 ( )     (     (     ( )    

  ( )))  (14) 

 

em que     e   
  ( ) e   

  ( ) são definidas como 

as imagens de folga que serão utilizadas para a defi-

nição dos intervalos considerados em torno do pa-

drão representativo    para que seja realizada uma 

detecção com folga.  

Lembrando que para a geração do padrão repre-

sentativo de uma classe foi utilizado um conjunto de 

treinamento contendo possíveis variações dessa clas-



se, e, considerando que os dados do conjunto de 

treinamento devem representar bem a classe em 

questão, foram consideradas as informações de des-

vio padrão do valor de cada pixel para cada imagem 

que forma o conjunto de treinamento na definição 

das imagens de folga   
  ( ) e   

  ( ). Dessa manei-

ra, as imagens de folga não são mais parâmetros 

experimentais, sendo definidas como: 

 

  
  ( )    

  ( )    (  ( ))  (15) 

2.4 Operador Morfológico Adaptativo de Casamento 

de Padrões baseado em imagens de folga 

A formalização do operador com a alteração proposta 

necessita de algumas definições. Considere as fun-

ções (a)        
           , (b)     

 , (c) 

      
  (d)      

  e (e)     
 ,  sendo respecti-

vamente, (a) os N padrões contidos no conjunto de 

treinamento, (b) a imagem a ser processada (sinal de 

entrada), (c) padrão representativo, resultante da 

Máquina Adaptativa (MA), (d) indica a correlação 

morfológica da imagem   em relação ao padrão 

representativo   , e (e) imagem resultante do opera-

dor de limiarização, que localiza o padrão    dentro 

da imagem de entrada   de acordo com uma condi-

ção de casamento pré-estabelecida. Essa condição de 

casamento é uma percentagem do número total de 

pixels do padrão representativo (valor máximo da 

correlação morfológica). 

Então, é possível definir uma THM adaptativa 

como mostrado no diagrama de blocos da Figura 1, 

que representa o Operador Morfológico Adaptativo 

de Casamento de Padrões (OMACP) modificado. 
 

 

Figura 1. Diagrama de blocos do OMACP modificado 

 

A parte tracejada representa o conjunto de trei-

namento do padrão representativo e geração das 

imagens de folga. Esse bloco é formado pela máqui-

na adaptativa e pelo conjunto de treinamento. A 

máquina adaptativa é responsável pela implementa-

ção do algoritmo k-means para a definição do padrão 

representativo e pela geração das imagens de folga a 

partir dos dados do conjunto de treinamento. 

3  Experimentos e Resultados Preliminares 

Para os testes preliminares de comparação entre o 

OMACP e o OMACP modificado foram seleciona-

das imagens de satélite TM/Landsat a partir da base 

de dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaci-

ais – INPE (disponíveis em 

http://www.dgi.inpe.br/CDSR). 

Foram escolhidas subimagens de uma imagem 

TM/LANDSAT, banda 5, órbita/ponto 229/62, obti-

das entre os anos de 1991 até 2010. 

A Figura 2 mostra um exemplo de imagem de 

busca selecionada. 

 

 
 

Figura 2. Subimagem TM/LANDSAT, banda 5, órbita/ponto 
229/62, obtida na passagem de 13/10/1997 

 

O objetivo era encontrar na imagem da Figura 2 

algum padrão representativo previamente treinado 

pela máquina adaptativa com a ajuda de um conjunto 

de treinamento. O padrão a ser detectado foi definido 

como a imagem mostrada na Figura 3. Nesse caso o 

conjunto de treinamento foi formado por sub-

imagens selecionadas de outras passagens do satélite, 

e não da passagem mostrada na Figura 2. 

 

 

 
 

Figura 3. Padrão (ampliado) a ser detectado na imagem de busca 

 

A imagem do padrão representativo é iniciada 

com valores aleatórios, e após o treinamento, a mes-

ma deve conter características dos vários casos per-

tencentes ao conjunto de treinamento, como mostra-

do em Almeida Filho, Silva e Braga (2014). Diferen-

te do caso do OMACP original, no OMACP modifi-

cado, as constantes de folga    e    foram substituí-

das por imagens, que contém informações de cada 

pixel pertencente às imagens que formam o conjunto 

de treinamento.  

A Figura 4 mostra as imagens de folga   
  ( ) e 

  
  ( ) resultantes da Expressão 15 para o cálculo dos 

intervalos considerados em torno do padrão represen-

tativo    para que seja realizada uma detecção com 

folga. A Figura 5 mostra uma representação topográ-

 

   

MA 
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Detectado 

𝑓
𝑤
    𝑓

𝑤
  

 𝑓
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 𝑓
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𝑤3

 …  𝑓
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fica das imagens de folga   
  ( ) e   

  ( ) e das cons-

tantes de folga    e    utilizadas nos experimentos. 

As imagens de folga foram calculadas a partir da 

Expressão 15, enquanto as constantes de folga foram 

definidas experimentalmente como         . 

 

 

 
 

Figura 4. Imagens de folga (ampliadas)   
  ( ) e   

  ( ) a partir da 

Expressão 15 

 

 

 
                     (a)                                               (b) 

 

Figura 5. Representação topográfica: (a) imagens de folga   
  ( ) 

e   
  ( ); (b) constantes de folga    e    utilizadas nos experimen-

tos 

 

A partir da Figura 5, fica evidente a diferença 

entre as constantes de folga e as imagens de folga 

utilizadas para a definição dos intervalos considera-

dos em torno do padrão representativo    para que 

seja realizada uma detecção inexata.  

A Figura 6 mostra o resultado final da aplicação 

do OMACP original (em azul) e do OMACP modifi-

cado (em vermelho) na detecção do padrão da Figura 

3 na imagem de busca da Figura 2.  

 

 
 

Figura 6. Resultado final da aplicação do OMACP original (em 

azul) e do OMACP modificado (em vermelho) na detecção do 

padrão da Figura 3 na imagem de busca da Figura 2 

 

A partir da Figura 6 é possível observar que o 

OMACP modificado conseguiu identificar o padrão 

da Figura 3 corretamente, enquanto o OMACP origi-

nal retornou como resultado duas ocorrências incor-

retas. O grau de similaridade utilizado nos dois casos 

foi igual a 86%. 

4   Conclusões e Trabalhos Futuros 

Este trabalho teve como objetivo principal a apresen-

tação e teste de uma melhoria no Operador Morfoló-

gico Adaptativo de Casamento de Padrões proposto 

em Almeida Filho, Silva e Braga (2014). O forma-

lismo matemático desse operador está fundamentado 

na teoria da morfologia matemática em níveis de 

cinza desenvolvida através de ELUTs juntamente 

com paradigmas de aprendizado de máquina. 

Mais precisamente, foi considerada a regra de 

aprendizado k-means juntamente com um conjunto 

de treinamento e medidas estatísticas para a compo-

sição de uma máquina adaptativa aplicada na melho-

ria do Operador Morfológico Adaptativo de Casa-

mento de Padrões. Esta é uma demanda importante, 

pois pode reduzir o esforço da tarefa de seleção de 

um modelo de referência adequado em tarefas de 

casamento de padrões, além de automatizar a escolha 

de parâmetros que antes eram definidos experimen-

talmente. 

A partir dos resultados preliminares, ficou evi-

dente a melhor resposta do OMACP modificado em 

relação ao OMACP original para um caso de detec-

ção de um padrão em imagens de satélite 

TM/LANDSAT. 

Como trabalhos futuros é proposto a investiga-

ção de outros parâmetros estatísticos que possam ser 

utilizados na geração das imagens de folga   
  ( ) e 

  
  ( ), bem como a implementação desse operador 

embarcado em hardware, para a realização de detec-

ção de padrões em tempo real. Esse sistema embar-

cado poderia ser utilizado para tarefas de detecção de 

padrões em sensoriamento remoto, seja por satélite, 

aeronave ou VANT. 
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