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1. RESUMO 

Embora existam atualmente várias técnicas para interpretação de bordas em 

imagens digitais tais como filtros de Canny assim como, resultados obtidos por 

Miosso, as mesmas são pouco intuitivas e requer grande esforço para interpretação. 

A Lógica Fuzzy também conhecida como FUNED (Fuzzy Number Edge Digital) 

possibilita gerenciar informações vagas e ambíguas uma vez que, em segmentação 

de imagens é comum termos dúvidas quanto ao limite de uma determinada região e 

se dada região pode ser considerada homogenia ou não.  Devido às dificuldades de 

visuais das informações relacionadas à interpretação e diagnóstico conclusivo em 

sua fase inicial do tipo de câncer melanoma este artigo propõem uma análise 

detalhada a cerca da importância do uso da Lógica Fuzzy no tratamento e 

processamento de imagens digitais com foco em bordas durante o processamento 

das imagens digitais em pacientes com câncer. 

2. INTRODUÇÃO 

Em função da importância do processamento de imagens digitais para a medicina 

diagnóstica assim como, para outras áreas do conhecimento que necessitam fazer 

uso do processamento de imagens digitais em suas aplicações e processos, faz se 

necessário o desenvolvimento de tecnologias com alto padrão que contribuam com 

o aperfeiçoamento da interpretação das bordas em imagens digitais. A lógica Fuzzy 

tem sua origem nos conjuntos Fuzzy e através dela é possível reduzir as 

imprecisões e as incertezas relacionadas a interpretação de bordas em imagens 

digitais. Algumas dúvidas tais como: se um determinado pixel pertence à borda ou 

não, se em algum momento pode estar contaminado com ruídos ou não, podem ser 

anuladas uma vez que a lógica Fuzzy  considera a vizinhança local do pixel da 

imagem definida pelo usuário e baseado no conceito de números Fuzzy a mesma 

verifica se o pixel pertence ou não a uma determinada região da imagem por meio 

dos tons de cinza e caso não pertença, uma função de pertinência Fuzzy através de 

um algoritmo, fornece uma matriz de pertinência em tons de cinza, e as bordas são 

segmentadas.  

 

 



3.OBJETIVOS 

Este artigo propõe uma análise sobre a importância da lógica Fuzzy no 

processamento de imagens digitais especificamente, as bordas em imagens como 

solução para compor o processo de análise e interpretação relacionadas ao tipo ao 

câncer denominado Melanoma. 

 

4. METODOLOGIA 

A metodologia usada na primeira fase deste artigo será realizado uma pesquisa 

bibliográfica para fundamentar os principais conceitos relacionados à Lógica Fuzzy, 

como por exemplo: números Fuzzy , modelos e técnicas atuais de reconhecimento 

de bordas. Será realizada uma análise comparativa sobre o modelo atual e a Lógica 

Fuzzy, com outras técnicas de reconhecimento de bordas para fundamentar a 

importância da mesma no processamento e interpretação de bordas em imagens 

digitais. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Na fase inicial será feita uma análise usando algumas imagens o qual serão 

submetidas a cada um dos detectores de bordas e posteriormente comparadas ao 

método Fuzzy. Como parâmetros do método Fuzzy assim denominado de FUNED, 

foram usados (W), identificando a região de vizinhança, posteriormente o parâmetro 

(δ), o espalhamento do número Fuzzy e por fim o parâmetro (T), Threshould 

aplicado à imagem como valor mínimo aceitável para que o pixel pertença à região 

homogênea ou não, conforme descrita na figura a seguir. 

 

 



A figura anterior (BOAVENTUARA, 2008) tem como (a) imagem de pertinência (b) 

bordas extraídas pelo método FUNED (W=3, δ = 60 e T = 0,3), (c) bordas extraídas 

pelo filtro de Canny e (d) resultado obtido por Filtro de Miosso. A figura será 

submetida aos detectores de bordas e a partir de resultados preliminares em relação 

à imagem de pertinência as bordas extraídas pelo método FUNED, Canny e Miosso 

ao serem comparados foram obtidos resultados ambíguos, pois no método Canny 

ocorreu o surgimento de bordas duplas enquanto que no Método Miosso os tons de 

cinza apresentaram-se muito claros e semelhantes a outras regiões diferentes das 

bordas e a imagem obtida pelo método FUNED, apresentou visualmente suas 

bordas bem definidas.  

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

De acordo com os resultados obtidos, é possível concluir que os métodos atuais 

apresentam descontinuidade nas bordas assim como apresentam linhas duplas em 

seus contornos. Para o método Miosso é necessário aplicar quatro tipos de filtros 

diferentes na imagem, enquanto que o modelo Fuzzy adota através do algoritmo e 

suas respectivas funções de pertinência: linhas de contorno bem definidas, ausência 

de linhas. 

7. FONTES CONSULTADAS 

BOAVENTURA, I. A. G.; GONZAGA, A. Orientação de bordas em imagens 

digitais: Abordagem por análise de vizinhança local. In: Anais do IV Workshop 

de visão computacional 2008 – Bauru. 

ANTUNES, A.; LINGNAU, C. Determinação da acurácia temática de dados 

oriundos da classificação digiital de objetos por meio da lógica Fuzzy. In.: 

Anais XII SBSR. 2005. p. 3451 – 3459 – São José dos Campos. 

MIOSSO, C; BAUCHPIESS, A. Fuzzy inference system applied to edge detection 

in digital images. In: Proceedings of the V Brasilian conference on Neural Networks 

2001. P481 – 486 – Rio de Janeiro. 


