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RESUMO 

 
O presente trabalho visa integrar dois grandes campos de estudo em Ciência da Computação: 

Autômatos Celulares e Processamento de Imagens. Para isso, o projeto realizado analisa o uso 

de Autômatos Celulares na reprodução de filtragem em Processamento de Imagens. O objetivo 

aqui pretendido é o de investigar se os Autômatos Celulares Totalísticos e Não-Totalísticos 

apresentam regras que podem ser utilizadas em processamento de imagens binárias. O projeto 

baseia-se na semelhança entre as propriedades da evolução de Autômatos Celulares no que diz 

respeito à análise dos estados das células vizinhas com a filtragem em Processamento de 

Imagens no que se refere à cor dos pixels vizinhos do pixel em análise.  

 

Palavras-chave: Autômatos Celulares. Filtragem. Processamento de Imagens.   
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INTRODUÇÃO 

 É notável o quanto o mundo moderno faz uso de imagens digitais e seus métodos de 

processamento. Estes estão a cada dia mais presentes e em diversas áreas. Campos de aplicação 

como a medicina e astronomia, por exemplo, apresentam um crescimento significativo do uso 

de imagens e são um exemplo de como o Processamento de Imagens (PI) tem se mostrado de 

suma importância desde seu surgimento, fazendo contribuições que englobam desde 

automatização de detecção e identificação de câncer no cérebro (DAHAB; GHONIEMY; 

SELIM, 2012) à procura de formas de vidas em outros planetas (JAKOSKY, 1998).  

 

 Além das aplicações científicas que trazem melhorias para a sociedade, devido aos 

acessíveis preços de máquinas digitais e inclusão de câmeras fotográficas em celulares 

populares, pessoas registram com mais frequência momentos de suas vidas em fotos e vídeos. 

Essas mídias têm ocupado cada vez mais espaço nos computadores pessoais, smartphones e 

servidores. Outras aplicações de processamento de imagens no mercado são encontradas na 

indústria cinematográfica (BERTALMÍO, 2014), na indústria da moda (MCDANIELS; 

WORSLEY, 2009), na área de publicidade e propaganda (ARAI et al., 2012) e muitas outras 

áreas que fazem uso de imagens.  

 

 Uma das principais funções estudadas em Processamento de Imagens é a filtragem. Com 

objetivo de recuperar imagens, extrair informações e retirar ruídos indesejáveis, parte do estudo 

em processamento de imagens se dedica em analisar filtros que possam ser úteis de acordo com 

a necessidade (FARIA, 2010). A popularização de redes sociais e aplicativos de 

compartilhamento de imagens e vídeos fez com que um grande público pudesse ver a utilidade 

de filtros. Muitos aplicativos exploram as características estéticas de filtros enquanto outros 

softwares, como o Photoshop1, são usados como poderosíssima ferramenta de trabalho. Este 

trabalho se propõe justamente a analisar um método alternativo de conseguir reproduzir os 

efeitos em alguns desses filtros.  

 

                                                 
1 http://www.photoshop.com/ 
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 A segunda parte desse trabalho analisa as propriedades dos Autômatos Celulares (AC). 

Os Autômatos Celulares têm sido usados para explicar diversos comportamentos complexos e 

tem se mostrado uma área promissora. Não apenas a matemática e a teoria computacional fazem 

uso de Autômatos Celulares para mapearem o comportamento de um sistema: a biologia (XIAO 

et al., 2005), a química (XIAO et al., 2006), a física, ciências sociais, arte e filosofia 

(WOLFRAM, 2002) dentre outros campos que também se beneficiam das propriedades dos 

AC's em seus respectivos desafios.  

 

 Desde os primeiros estudos realizados por John von Neumann (LIMA, 2007), os 

Autômatos Celulares vêm se mostrando bastante úteis na reprodução de comportamentos 

complexos gerados a partir de regras simples (WOLFRAM, 2002). Neste trabalho, um tipo 

muito simples de AC, os Autômatos Celulares Totalísticos e Não-Totalísticos são utilizados a 

fim de observar o comportamento de suas regras.  Essas regras, que são intrínsecas dos mesmos, 

são usadas nas evoluções do AC's que gerarão saídas de acordo com as condições iniciais 

fornecidas ao autômato.  

 

 À sombra dessas aplicações, esse trabalho se propõe a analisar autômatos celulares que 

reproduzem efeitos semelhantes a filtros de processamento de imagens. Assim, busca-se 

apontar regras de diferentes tipos de autômatos que possam ser analisadas detalhadamente como 

candidatas a grupos de regras que melhor reproduzem efeitos semelhantes a filtros de 

processamento de imagens. É importante citar que esse trabalho utiliza imagens binárias como 

base para os experimentos.  

VISÃO GERAL DO TRABALHO  

 Para melhor entendimento das contribuições sugeridas neste trabalho, um breve histórico 

de processamento de imagens será apresentado no capítulo 1 – Processamento de Imagens. 

Após a descrição sobre o início dos estudos de processamento de imagens e suas principais 

aplicações, serão descritos os elementos básicos de PI, assim como seus passos e elementos 

fundamentais. Ainda sobre PI, será descrito o procedimento de aquisição de imagens e como se 

dão os processos de amostragem e quantização, etapas fundamentais na construção da 

modelagem matemática das imagens, que também será representada na seção 1.5. 
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 Apenas imagens binárias são usadas nesse trabalho, elas serão descritas na seção 1.6. 

Além das propriedades das imagens binárias, nesta seção, os conceitos de vizinhança serão 

dados para melhor entendimento da seção seguinte, que descreve as classificações e exemplifica 

os filtros mais comuns em PI, destacando aqueles usados nesse trabalho. 

 

 O capítulo 2 - Autômatos Celulares - trata dos aspectos teóricos de Autômatos Celulares 

e suas aplicações. Um breve histórico dos AC's será dado e, em seguida, algumas definições de 

AC são abordadas. Na seção 2.3, as características de espaço e dimensão de um autômato 

celular são estudas a fim do melhor entendimento do conceito de vizinhança no contexto de 

AC. Os estados de uma célula e regras de transição são definidos a fim de introduzir os tipos 

de autômatos celulares, destacando o grupo chamado de Autômatos Celulares Totalísticos e 

Não-Totalísticos, autômatos usados no experimento descrito logo em seguida. É dada ainda a 

classificação dos AC de acordo com Wolfram (1984). Por fim, as aplicações de AC são listadas 

juntamente com o detalhamento dos AC utilizados nos experimentos desse trabalho.  

 

 No capítulo 3, uma série de trabalhos relacionados com o uso de Autômatos Celulares em 

diversas aplicações de Processamento de Imagens são descritos com o intuito de detalhar as 

contribuições feitas nesse trabalho. Nessa exposição de trabalhos, observa-se como os AC's 

foram abordados em estudos anteriores e quais tipos de configurações de imagens são 

geralmente usadas em experimentos de teste de eficiência de AC sobre métodos de filtragem 

em PI.  

 

 No capítulo 4, há descrições do experimento realizado e posteriormente, no capítulo 5, é 

feita uma análise dos resultados obtidos. Este capítulo cobre desde o processo de seleção das 

imagens, geração das imagens para teste por meio de AC's, e os resultados obtidos da 

comparação entre imagens geradas por métodos tradicionais de PI e as imagens geradas por 

AC's. O capítulo 6 explora as possibilidades de trabalhos futuros que podem dar continuidade 

ao estudo aqui descrito. 

 

Neste contexto, podem ser enumerados alguns objetivos complementares deste estudo, 

dentre os quais: 
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 Buscar regras e número de evoluções de Autômatos Celulares Totalísticos e 

Não-Totalísticos bidimensionais em uma grade quadricular que sejam úteis para 

processamento de imagens. 

 

 Analisar se as regras e número de evoluções apontadas pelo experimento 

possuem um padrão e podem ser generalizadas. 

 

 Analisar o tempo de processamento tomado pelos métodos tradicionais de 

processamento de imagens e o tempo dos AC.  
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1 PROCESSAMENTO DE IMAGENS  

Maciel, Vinhas & Câmara (2015) denominam Processamento Digital de Imagens – PDI 

– como o “conjunto de técnicas para a manipulação de imagens digitais no sentido de facilitar 

a extração de informações”. Segundo Albuquerque & Albuquerque (2002), “processar uma 

imagem consiste em transformá-la sucessivamente com o objetivo de extrair mais facilmente a 

informação nela presente”. Gonzalez & Woods (2000) descrevem que o processamento de 

imagens digitais decorre de duas principais áreas de aplicação: melhoria de informação visual 

para interpretação humana e o processamento de dados de cenas para percepção automática 

através de máquina. Stoppa (2009) divide essas áreas de acordo com os tipos de informação: 

visual e descritiva. A primeira trabalha com a percepção visual imediata como, por exemplo, o 

que se vê na tela de um computador. A segunda, mais específica, se refere ao modelo 

matemático responsável pela representação dos objetos visualizados.  

1.1 HISTÓRICO 

O início da história das técnicas de processamento de imagens data do início do século 

XX quando figuras eram enviadas por cabos submarinos entre Londres e Nova York. Esse envio 

se dava por meio do chamado sistema Bartlane, nome originado da combinação de seus 

inventores: Mr. Bartholomew e o Capitão Macfarlane, na Inglaterra (STOPPA, 2009). Esse 

sistema foi uma das primeiras aplicações das técnicas de processamento de imagens referentes 

à melhoria de informação visual para interpretação humana.  

Ainda de acordo com Stoppa (2009) sistema Bartlane proporcionou o melhoramento de 

envio de imagens para jornais, reduzindo o tempo de transporte das imagens através do oceano 

Atlântico de uma semana para 3 horas. Os primeiros sistemas Bartlane eram capazes de 

codificar imagens com 5 tonalidades de cores distintas. Essa capacidade aumentou para 15 

níveis em 1929 e outros melhoramentos nos métodos de processamento para transmissão de 

imagens digitais foram desenvolvidos nos anos seguintes (STOPPA, 2009).  
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 No entanto, a primeira imagem digital foi registrada apenas em 1957 pelo engenheiro e 

pesquisador Russel Kirsch no NBS – National Bureau of Standard, hoje o National Institute of 

Standards and Technology2. Era uma imagem em preto e branco, de baixa resolução, com 

apenas 5×5 cm, 176 pixels, de seu filho Walden com três meses (KALINOSKI, 2008).  

 

 

                                                 
2 National Institute of Standards and Technology, agência governamental dos Estados Unidos para administração 

de tecnologia do Departamento de Comércio dos Estados Unidos que substituiu o NBS - National Bureau of 

Standards (KALINOSKI, 2008). 

Fonte: Soppa(2009) p. 4 

 

Figura 1: Imagem transmitida em 1921, antes do sistema Bartlane 

Figura 2: Imagem transmitida depois do sistema Bartlane 

Fonte: Soppa(2009) p. 6 
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 Contudo, foi necessária a combinação do aparecimento de computadores de grande porte 

com o programa espacial, para que as possibilidades em processamento de imagens digitais 

viessem chamar a atenção do mercado. Vê-se assim que a evolução do processamento de 

imagens digitais está intrinsicamente ligada com a evolução dos computadores digitais 

(GONZALEZ; WOODS, 2000).  

 

 De acordo com Stoppa (2009),  

 

Os computadores de grande porte serviram de base para tratamento de imagens da 

Lua, transmitidas pelo Ranger 7, em 1964. As técnicas usadas serviram de base para 

métodos melhorados no realce e restauração de imagens das missões subsequentes 

para a Lua, Marte, voos tripulados para a Lua e outros. Nas décadas seguintes, 

mostrou-se um grande avanço nos métodos de processamento para a transmissão de 

figuras digitais. 

 

 No caso de processamento de dados para percepção automática através de máquinas, os 

métodos concentram-se em procedimentos para extrair de uma imagem informações adequadas 

para o processamento computacional, de acordo com Gonzalez & Woods (2000). 

Frequentemente essa informação apresenta pouca semelhança com as características utilizadas 

pelo homem na interpretação do conteúdo da imagem.  Exemplos do tipo de informação usado 

Fonte: Kalinoski (2008) p. 32 

Figura 3: Primeira imagem 

digital feita por Russell Kirsch 
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em percepção por máquinas são os métodos estatísticos e medida de distâncias 

multidimensionais (GONZALEZ; WOODS, 2000). 

 

 De acordo com Gonzalez & Woods (2000) atualmente, os procedimentos de melhoria de 

informação visual para interpretação humana são aplicados em medicina, geografia, restauração 

de imagens de objetos irrecuperáveis ou resultados experimentais muito caros para repetição, 

arqueologia, física e áreas relacionadas, astronomia, biologia, medicina nuclear, apoio à lei, 

defesa e aplicações industriais.  

 

 O processamento de imagens é responsável também pelo melhoramento de imagens, 

filtragem, e a restauração de imagens que foram algumas das aplicações importantes do 

processamento de imagens desde os primeiros dias desse campo de estudo (ACHARYA; RAY, 

2005). Esses métodos se mostram importantes porque, às vezes, os receptores de imagens 

recebem imagens com ruído que foram degradados por algum mecanismo. Há casos em que as 

imagens são capturadas com ruídos porque  a câmera não está devidamente focada,  ou imagens 

são cenas ao ar livre e foram adquiridas em um ambiente nebuloso, ou pode ter havido um 

movimento relativo entre o objeto e a câmara fazendo com que  a imagem resultante seja  

invariavelmente turva e com ruídos, por exemplo, “são  necessárias técnicas adequadas de 

refinar as imagens para que as imagens resultantes sejam de melhor qualidade visual, livre de 

aberrações e ruídos.”(ACHARYA;  RAY, 2005).  

 

 Ainda segundo Gonzalez & Woods (2000), nos métodos de processamento de dados de 

cenas para percepção automática através de máquina, destacam-se em reconhecimento 

automático de caracteres, visão computacional industrial para a montagem e inspeção de 

produtos, reconhecimento militar, processamento automático de impressões digitais, análise de 

resultados de raios-x e amostras de sangue, processamento de imagens aéreas e de satélite para 

previsão do tempo e monitoração de plantio.  

1.2 PASSOS FUNDAMENTAIS EM PROCESSAMENTO DE IMAGENS 

 De acordo com Gonzalez & Woods (2000) o processamento de imagens digitais abrange 

uma ampla escala de fundamentos teóricos, hardware e software. Os fundamentos teóricos 

cobrem desde do estudo de como as imagens são captadas até o estágio de identificação dos 
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objetos em cena. Já os aspectos de software e hardware descrevem os aspectos de algoritmos 

de processamento de imagens e execução dos processamentos.  

1.2.1 Fundamentos teóricos 

 Os fundamentos teóricos de processamento de imagens são um conjunto de etapas 

necessárias para a concepção de um sistema de análise de imagem. O primeiro passo nesse 

processo é a aquisição da imagem. Como salientam Acharya & Ray (2005) a aquisição da 

imagem digital usa sensores em comprimentos de onda ópticos que, normalmente, corresponde 

à iluminação que é refletida na superfície dos objetos. Para isso é necessário um sensor de 

mapeamento e a capacidade de digitalizar o sinal produzido por um sensor - uma câmera de 

TV, por exemplo. Se a saída da câmera ou outro sensor de mapeamento   não se encontrar na 

forma digital, um conversor analógico-digital a digitaliza.  

O segundo passo é o pré-processamento. A principal função dessa etapa é melhorar a 

imagem de forma a aumentar as chances para o sucesso dos processos subsequentes.  “O pré-

processamento tipicamente envolve técnicas para o realce, contrastes, remoção de ruído, e 

isolamento de regiões cuja textura indique a probabilidade de informação alfanumérica. ” 

(GONZALEZ; WOODS, 2000). Este passo envolve a filtragem de ruídos introduzidos pelos 

sensores e a correção de distorções geométricas causadas pelo sensor (QUEIROZ; GOMES, 

2001).  

O passo seguinte em processamento de imagens é a segmentação. “A segmentação divide 

uma imagem de entrada em partes ou objetos constituintes” (GONZALEZ; WOODS, 2000). 

Acharya & Ray (2005) descrevem a segmentação como o processo que subdivide uma imagem 

em um número de regiões uniformemente homogêneas. Cada região homogênea é uma 

constituinte parte ou objeto em toda a cena. Em outras palavras, “a segmentação de uma 

imagem está definida por um conjunto de regiões que estão ligadas e não sobrepostas, de modo 

que cada pixel de um segmento na imagem adquira uma etiqueta única que indica a região a 

que pertence” (ACHARYA; RAY, 2005).  A segmentação é um dos elementos mais 

importantes em análise de imagem automatizada, principalmente porque nesta etapa os objetos 

ou outras entidades de interesse são extraídos de uma imagem para posterior processamento, 

como descrição e reconhecimento.  “A saída do estágio de segmentação é constituída 
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tipicamente por dados em formas de pixel correspondendo tanto a fronteira de uma região como 

a todos os pontos dentro da mesma. ” (GONZALEZ; WOODS, 2000).  

O próximo passo trata-se de decidir qual o tipo de representação que os pixels terão.  Um 

método para descrever os dados também deve ser especificado de forma que as características 

de interesse sejam enfatizadas. Segundo Gonzales & Woods (2000), “o processo de descrição 

também é chamado de seleção de características na qual procura extrair características que 

resultem em alguma informação quantitativa de interesse ou que sejam básicas para 

discriminação entre classes de objetos. ” 

 

Os últimos estágios são reconhecimento e interpretação.  “O reconhecimento é o 

processo que atribui um rótulo a um objeto baseado na informação fornecida pelo seu descritor. 

A interpretação envolve atribuição de significado é um conjunto de objetos reconhecidos, 

procura atribuir significado ao conjunto de entidades rotuladas. ” (GONZALEZ; WOODS, 

2000). 

1.2.2 Hardware e Software 

 O hardware de processamento de imagem geralmente consiste apenas do digitalizador 

mencionado, além de hardware que executa outras operações primitivas, tais como uma unidade 

lógica aritmética (ULA), que realiza operações aritméticas e lógicas em paralelo em imagens 

inteiras. Software para processamento de imagem é composto por módulos especializados que 

executam tarefas específicas, geralmente expressos em forma algorítmica.  (GONZALEZ; 

WOODS, 2000). Esse trabalho se realiza em sistemas de processamento de imagem para fins 

gerais, não necessitando de supercomputadores para o tipo de imagem usado. 

1.3 ELEMENTOS DE SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE IMAGENS 

 Gonzalez & Woods (2000) dividem os elementos de sistemas de processamento de 

imagens em: aquisição, armazenamento, processamento, comunicação, exibição de imagens. 

  

 O primeiro elemento de processamento de imagens faz parte dos fundamentos teóricos 

de processamento de imagens: a aquisição, descrita acima.  Como foi visto, para aquisição de 

imagens digitais, dois elementos são necessários:  um dispositivo físico que seja sensível a uma 

banda do espectro de energia eletromagnética e que produz um sinal elétrico de saída 
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proporcional ao nível de energia percebida e o digitalizador, dispositivo para conversão de saída 

elétrica de um dispositivo de sensoriamento físico para forma digital (GONZALES; WOODS, 

2000). A aquisição das imagens envolve transformar o sinal capturado pelo dispositivo e fazer 

com que o computador seja capaz de processa-lo. O processo de aquisição será melhor 

detalhado na seção 1.4.  

 

 Em seguida, está o armazenamento. A capacidade de armazenamento em massa é uma 

necessidade em aplicações de processamento de imagem. Ao lidar com milhares, ou mesmo 

milhões de imagens, proporcionar armazenamento adequado em um sistema de processamento 

de imagem pode ser um desafio. Embora os computadores modernos tenham grande poder de 

processamento, a tendência é que a qualidade das imagens fique cada vez maior, exigindo 

métodos mais eficientes de processamento de imagens e uma quantidade crescente de memória 

para armazena-las (ACHARYA; RAY, 2005). 

 O passo seguinte é o processamento. O processamento de imagens digitais envolve 

procedimentos que são geralmente expressos em forma algorítmica. A maior parte do 

processamento de imagens pode ser implementada via software. No entanto, é necessário 

hardware especializado dada a necessidade de velocidade em algumas aplicações. É importante 

destacar que o processamento de imagens é caracterizado por soluções específicas, assim, 

técnicas que funcionam bem em uma área podem se mostrar totalmente inadequadas em uma 

outra área (GONZALES; WOODS, 2000). Como enfatizam Gonzalez &Woods (2000) ainda, 

um método que é bastante útil para realçar as imagens de raio x pode não ser necessariamente 

a melhor abordagem para o realce de fotos de Marte transmitidas por uma sonda espacial. As 

etapas do processamento de imagens foram descritas na Seção 1.2.  

 A comunicação no processamento de imagens digitais envolve primariamente 

comunicação entre sistemas de processamento de imagens e comunicação remota de um ponto 

a outro, em conexão com a transmissão de dados de imagem (GONZALES; WOODS, 2000). 

Imagens digitais contém uma quantidade significativa de dados, portanto conexão à rede é 

quase uma funcionalidade padrão em qualquer sistema de computador em uso hoje 

(ACHARYA; RAY, 2005). 
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 O último elemento de PI é a exibição. Atualmente as imagens são exibidas principalmente 

em monitores de TV (de preferência tela plana). Os monitores são alimentados pelas saídas de 

imagem de um módulo de hardware conectado painel traseiro de um computador hospedeiro 

para exibição de imagens ou como parte do hardware associado com processador de imagens. 

Raramente existem requisitos para aplicações de visualização de imagens que não podem ser 

atendidas por placas de vídeo comercialmente disponíveis como parte do sistema de 

computador (GONZALES; WOODS, 2000). 

1.4 AQUISIÇÃO DE IMAGENS  

 Após o processo de captura por um processo de digitalização, uma imagem precisa ser 

representada de forma apropriada para que o computador possa dar o devido tratamento 

(QUEIROZ; GOMES, 2001). “A imagem bidimensional que é gravada por sensores é o 

mapeamento do mundo visual tridimensional. Os sinais dimensionais capturados passam por 

amostragem e quantização para produzir imagens digitais” (ACHARYA; RAY, 2005). Esses 

conceitos serão apresentados em seguida.  

1.4.1 Amostragem e quantização  

 

 A saída da maioria dos sensores é uma forma de onda de tensão contínua, cuja amplitude 

e comportamento espacial estão relacionadas com o fenômeno físico a ser detectado (FARIA, 

2010). “A função contínua (de uma variável) é uma função real definida em toda a reta (ℝ), na 

qual, para cada valor de x existe um único valor de f (x) ” (STOPPA, 2009), como visto a seguir:  

 

f: ℝ  →   ℝ  ( 1-1) 

f(x) → x   ( 1-2) 

 

  O computador não consegue melhorar uma imagem ou extrair algumas informações úteis 

a partir de imagens contínuas porque para armazenar um sinal analógico é necessária uma 

grande quantidade de memória. Como descreve Stoppa (2009), “é preciso fornecer dados 

‘pontuais’ que transformam o infinito contínuo em finito, devido às limitações da máquina. ” 

Sendo assim, é necessário converter o sinal analógico em formato digital, armazená-lo em um 

computador para então executar operações.  
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 Portanto sendo f (x, y) uma imagem contínua, a função f precisa ser digitalizada tanto 

espacialmente quanto em amplitude.  “O processo que converte os dados contínuos em dados 

finitos para o computador recebe o nome de discretização, ou seja, toma valores pontuais de x 

e os guarda em valores f (x) correspondentes” (STOPPA, 2009). Existem duas etapas 

fundamentais que estão envolvidos no processo de conversão de um sinal analógico para um 

sinal digital: amostragem e quantização. A digitalização das coordenadas espaciais (x,y) é 

denominada amostragem da imagem, e  digitalização da amplitude é chamada quantização em 

níveis de cinza (GONZALES; WOODS, 2000). Além disso, o computador só trabalha com 

números inteiros, ou com uma aproximação de um número real denominada sistema de ponto 

flutuante (STOPPA, 2009). 

 

 A taxa de amostragem determina a resolução espacial da imagem digitalizada – número 

de pixels na imagem-  enquanto o nível de quantização determina o número de níveis de cinza– 

intensidade de luz refletida -  na imagem digitalizada (QUEIROZ, 2003). O nível de cinza é 

representado por tonalidades de cinza que variam de preto (nível mínimo) ao branco (nível 

máximo).  Representando a imagem em um plano cartesiano, a discretização ao longo do eixo 

x seria a amostragem, enquanto que a discretização ao longo do eixo y seria a quantização 

(STOPPA, 2009).  

 

 Amostragem, como o próprio nome sugere, está relacionado às amostras de um sinal 

digital sobre um eixo x. Quanto mais amostras são tomadas, mais pixels são recebidos. O pixel 

é menor elemento em uma imagem. Cada pixel está associado a um valor numérico que indica 

intensidade de radiação eletromagnética da área da superfície correspondente ao pixel. Quando 

a imagem é gerada a partir de um processo físico, os seus valores de intensidade são 

proporcionais à energia irradiada por uma fonte física. Como consequência, f (x, y) tem de ser 

diferente de zero e finito (GONZALES; WOODS, 2000):  

 

𝟎 < 𝒇(𝒙, 𝒚) <  ∞   ( 1-3) 

 

 Assim, as amostras que tenham mais pixel têm uma qualidade de imagem melhor, o ruído 

é removido mais facilmente e o mesmo acontece em vice-versa. Quanto mais amostras, 
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eventualmente, significa que mais dados foram coletados, e em caso de imagem, significa mais 

pixels. 

 

Figura 4: Amostragem 

Fonte: Site TutorialsPoint 3 

 

A quantização é a operação oposta à amostragem. Ela é feita no eixo y. Quando se está 

quantificando uma imagem, na verdade se está dividindo um sinal em partições. Basicamente, 

este processo consiste na conversão dos valores infinitos no eixo y em 1, 0, -1 (ou qualquer 

outro nível). A quantização de um sinal é mostrada na figura abaixo. 

 

 

Figura 5: Quantização 

Fonte: Site TutorialsPoint4 

                                                 
3 http://www.tutorialspoint.com/dip/concept_of_sampling.htm 
4 http://www.tutorialspoint.com/dip/concept_of_quantization.htm 
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 Na figura a seguir, estes valores que variam verticalmente foram quantificados em 5 

níveis diferentes ou partições que variam de   0 a 4, de preto para branco. Esse nível pode variar 

de acordo com o tipo de imagem desejada. No eixo x está a amostragem gerada e no eixo y, as 

amplitudes. 

 

Figura 6: Quantização e amostragem 

Fonte: Site TutorialsPoint 

 

“Após o processo de digitalização (amostragem/quantização) obtém-se um número 

finito de elementos, quantidades discretas, que é chamado de imagem digital. ” (STOPPA, 

2009). 

1.5 MODELAGEM MATEMÁTICA DE IMAGEM 

O resultado da amostragem e da quantização é uma matriz de M linhas e N colunas de 

números reais. Os valores das coordenadas (x, y) tornam-se quantidades discretas. Assim 

podemos denotar a imagem digital M × N de forma compactada:   
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Figura 7: Imagem representada como matriz 

Fonte: http://goo.gl/yMUFr5 

 

 Stoppa (2009) define imagem como “uma função bidimensional f (x, y) onde x e y são as 

coordenadas espaciais, e a amplitude de f em qualquer par de coordenadas é chamada 

intensidade ou nível de cinza da imagem naquele ponto. ” A imagem pode ser considerada como 

uma matriz cujos índices de linhas e de colunas identificam um ponto na imagem e o 

correspondente valor do elemento na matriz identifica o nível de cinza naquele ponto, ou seja, 

os pixels.  

A imagem digital é composta por um número finito de pixels, cada um com uma 

localização particular e um valor associado. Pode-se definir a cor dos pixels de uma imagem 

digital de acordo com o número de níveis de cinza que ela possui. A figura 6 é a representação 

de uma imagem quantificada de 5 níveis diferentes de cinza. Isso significa que a imagem 

formada a partir deste sinal, teria apenas 5 cores diferentes. Nível de cinza pode ser definido de 

duas formas: número de bits por pixel (BPP) e número de níveis por pixel. No caso de 256 

níveis, temos 256 diferentes tons de cinza e 8 bits por pixel, por conseguinte, a imagem seria 

uma imagem de escala de cinza. Dependendo do número de cores que é necessária para 

representar a imagem, é necessário o número de pixels diferentes. Assim pode-se dizer que o 

número de tons de cinza de uma imagem de l cores é 2l. ”. Embora o aumento de M, N e l 

implique a elevação da qualidade da imagem, isto também implica o aumento do número de 

bits necessários para a codificação binária da imagem e, por conseguinte, o aumento do volume 

de dados a serem armazenados, processados e/ou transmitidos. ” (QUEIROZ; GOMES, 2001).       
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1.6 IMAGENS BINÁRIAS  

As imagens podem ser binárias, em escala de cinza ou de cor. Os pixels em uma imagem 

binária podem assumir apenas dois valores, 0 ou 1; uma imagem de escala de cinza pode ser 

quantificada para um número de níveis de intensidade, dependendo da aplicação, enquanto 

imagens coloridas podem ser quantificadas na cor em diferentes bandas (ACHARYA; RAY, 

2005).  Uma imagem com 2 níveis de cinza, é conhecida como Imagem Binária. Devido às 

grandes facilidades na manipulação deste tipo de imagens, principalmente porque reduzimos 

significativamente a quantidade de dados, elas são frequentemente utilizadas no processo de 

tratamento da informação, segundo Albuquerque & Albuquerque (2002).  Este trabalho utilizou 

as imagens binárias nos experimentos descritos a seguir porque esse é o grupo de imagens mais 

simples e que pode ser melhor comparado com as configurações de estados iniciais de 

autômatos celulares.  

 

À medida que o número de níveis de intensidade aumenta, a imagem é representada numa 

melhor aproximação, embora os requisitos de armazenamento também cresçam 

proporcionalmente. As imagens binárias são representações simplórias de imagens, uma vez 

que o armazenamento e também a exigência de processamento são menores em caso de imagens 

binárias. (ACHARYA; RAY, 2005). 

 

Segundo Dougherty e Lotufo (2003) uma imagem binária é composta por dois tipos de 

pixels: foreground e background. O conjunto de todas os pixels pretos constituem uma 

descrição completa da imagem binária. Dougherty & Lotufo (2003) descrevem dois tipos de 

imagens binárias:  

 

 Imagens Binárias Euclidianas – subconjunto de n dimensões no espaço euclidiano.  

 Imagens Discretas: subconjuntos no plano cartesiano em duas dimensões.  

 

Esse trabalho é restrito a imagens binárias discretas onde denotaremos pixels ativados e 

pixels desativados por 1 e 0 respectivamente.  

 

 Como explica Russ (2007) imagens binárias consistem em grupos de pixels selecionados 

com base em alguma propriedade. A imagem em níveis de cinza pode ser convertida para uma 
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imagem binária – binarização - por processo de limiar de separação entre as classes “claro” e 

“escuro” em uma imagem (thresholding), os valores de brilho, usando várias imagens em escala 

de cinza contendo diferentes canais de cor ou tratados para extrair textura ou outras 

informações. “Devido às grandes facilidades na manipulação deste tipo de imagens[imagens 

binárias], principalmente porque reduzimos significativamente a quantidade de dados, elas são 

frequentemente utilizadas no processo de tratamento da informação. ” (ALBUQUERQUE; 

ALBUQUERQUE, 2002) 

 

Pelo fato de as imagens binárias serem úteis no reconhecimento de ambiente, esse tipo de 

imagem tem sido usado para definir espaços onde um robô pode caminhar (SBEGHEN, 2007). 

Imagens binárias são usadas para reconhecimento de objetos e rastreamento, por exemplo. A 

aplicabilidade de imagens binárias é, no entanto, limitada, porque o conteúdo global de 

informação em tais imagens é limitado. (ACHARYA; RAY, 2005) 

1.6.1  Vizinhança 

 

 Gonzalez & Woods (2000) dão definições importantes relacionadas com um dos 

relacionamentos básicos entre pixels: a vizinhança.  

 Um pixel p nas coordenadas (x, y) possui 4 vizinhos horizontais e verticais cujas 

coordenadas são dadas por: 

 

N4(p) = (x+1, y), (x-1, y), (x, y+1), (x, y-1)               ( 1-4) 

 

 Esse conjunto de pixels é chamado vizinhança-de-4 de p. Cada pixel está a uma unidade 

de distância (x, y) sendo que alguns vizinhos de p ficaram fora da imagem digital se (x, y) 

estiver na borda da imagem.  Os quatro vizinhos diagonais de p possuem como coordenadas:  

 

Nd(p)  = (x+1, y+1), (x+1,y-1), (x-1,y+1),(x-1,y-1)   ( 1-5) 

 

 Esses pontos juntos com a vizinhança-de-4 são chamados de vizinhança –de-8, 

representado por N8(p).  
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Figura 8: Representação das vizinhanças 

    Fonte: (MARQUES FILHO; VIEIRA NETO, 1999, p 26) 

1.7 FILTROS 

 A filtragem espacial é uma operação de vizinhança, na qual o valor de um pixel na 

imagem de saída é determinado pela aplicação de um algoritmo aos valores dos pixels na 

vizinhança do pixel de entrada correspondente (BERTO JUNIOR, 2013). As técnicas de 

filtragem são transformações da imagem pixel a pixel, que não dependem apenas do valor (cor) 

de um determinado pixel, mas também do valor dos níveis de cinza dos pixels vizinhos 

(QUEIROZ; GOMES, 2001). Antes de analisar os filtros com detalhe, é importante descrever 

aos conceitos de máscara, convolução e operador.  

 

  O processo de filtragem pode ser feito utilizando matrizes denominadas máscaras, as 

quais são aplicadas sobre a imagem. “A máscara é um arranjo matricial de dimensões inferiores 

às da imagem a ser filtrada e, em geral, quadrado, cujos valores são definidos como fatores de 

ponderação (pesos) a serem aplicados sobre pixels da imagem. ” (QUEIROZ; GOMES, 2001). 

A máscara é uma janela composta por um número ímpar de linhas e colunas que é referida com 

kernel. Ela pode ser representada por uma matriz bidimensional, geralmente da ordem de 3×3, 

5×5, 7×7.  

 

1 2 1 

2 4 2 

1 2 1 

 

Figura 9: Representação de uma máscara 3 x 3 
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 Chama-se convolução ao processo de filtragem efetuado pelo deslocamento da máscara 

sobre a imagem pelo avanço de um pixel por vez. Convolução é uma operação de vizinhança 

em que cada pixel de saída é a soma ponderada de vizinhos dos pixels de entrada. A convolução 

pode ser usada para borramento, efeitos de nitidez, detecção de bordas, redução de ruído, etc. 

“Chama-se convolução ao processo de calcular a intensidade de um determinado pixel em 

função da intensidade dos seus vizinhos. A realização da convolução é baseada em ponderação: 

isto é, utilizam-se pesos diferentes para pixéis vizinhos diferentes. ” (FARIA, 2010) 

 

 Outro conceito importante é o de operador.  Operador é o tipo de processo matemático 

ou estatístico característico de um determinado filtro, o que define para cada pixel de máscara, 

um coeficiente ou peso representativo de alguma relação matemática.  

 

 No processamento de imagem, os filtros são usados principalmente para suprimir tanto 

as altas frequências na imagem, ou seja, de suavização da imagem, ou as baixas frequências, 

aumentando ou detectando bordas da imagem. Por exemplo, pode-se filtrar uma imagem para 

enfatizar certas características ou remover outras funcionalidades.  

1.8 DOMÍNIO ESPACIAL E DOMÍNIO DA FREQUÊNCIA 

 Uma imagem pode ser filtrada no domínio da frequência ou no domínio espacial. 

Frequência espacial é a variação de brilho de uma imagem (FARIA, 2010). A função do filtro 

é configurada de modo a atenuar algumas frequências e aprimorar os outros. Por exemplo, 

existem filtros de processamento de imagem que são usados principalmente para suprimir as 

altas frequências na imagem, ou seja, causar a suavização da imagem, ou as baixas frequências, 

detectando bordas na imagem.  

 

 Primeiro é necessário passar a imagem para a sua distribuição de frequência. Então, a 

saída do método não será uma imagem, mas uma transformação. Assim, a imagem é analisada 

no domínio da frequência. Após uma transformação inversa, ou seja, convertemos a 

transformação numa imagem é que a visualizamos no domínio espacial.  

  

 Segundo Gonzalez &Woods (2000) domínio espacial refere-se ao próprio plano da 

imagem e as abordagens nessa categoria são baseadas na manipulação direta dos pixels da 
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imagem. Domínio espacial refere-se ao agregado de pixels que compõem uma imagem, e 

métodos no domínio espacial são procedimentos que operam diretamente sobre esses pixels. 

Funções de processamento de imagens no domínio espacial podem ser expressas como:  

 

G (x, y) = T[ f(x, y) ]       ( 1-6) 

 

 Em que f (x, y) é a imagem de entrada, G (x, y) a imagem processada e T é um operador 

sobre f definido sobre alguma vizinhança de x, y. Esse é o tipo de operação que acontece nos 

filtros usados nesse trabalho. 

  

1.8.1 Filtragem Espacial 

 

 Os filtros espaciais são aqueles realizados no domínio espacial e podem ser classificados 

em: passa-baixa, passa-alta ou passa-banda. Os dois primeiros são os mais utilizados em 

processamento de imagens. O filtro passa-banda é mais utilizado em processamentos 

específicos, principalmente para remover ruídos periódicos. 

1.8.2 Filtros lineares 

 

 “Os filtros lineares são geralmente descritos através de matrizes de ‘convolução’" 

(ALBUQUERQUE; ALBUQUERQUE, 2002). Filtros lineares suavizam e realçam detalhes da 

imagem e minimizam efeitos de ruído, sem alterar a média da imagem. Filtragem linear é a 

filtragem em que o valor de um pixel de saída é uma combinação linear dos valores dos pixels 

na vizinhança do pixel de entrada. O operador normalmente afeta um pixel da imagem de cada 

vez, alterando o seu valor por alguma função de uma região "local" de pixels ("coberta" pela 

janela). O operador movimenta-se sobre a imagem até afetar todos os pixels na imagem. 

  

1.8.3 Filtros não-lineares 

 

Filtros não lineares minimizam/realçam ruídos e suavizam/realçam bordas, alterando a 

média da imagem, sendo os principais os operadores para detecção de bordas e os filtros 
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morfológicos (BERTO JUNIOR, 2013). Nesse contexto, existem os operadores para detecção 

de bordas: detecta características como bordas, linhas, curvas e manchas. O operador de 

dectação de bordas mais comum é o operador de Sobel. 

 O operador de Sobel realça linhas verticais e horizontais mais escuras que o fundo, sem 

realçar pontos isolados. Consiste na aplicação de duas máscaras, descritas a seguir, que 

compõem um resultado único: 

Tabela 1: Máscaras do operador Sobel 

a  b 

-1 2 -1  -1 0 1 

 0 0 0  -2 0 2 

   1 2 1  -1 0 1 

 

 A máscara (a) detecta as variações no sentido horizontal e a máscara (b), no sentido 

vertical. O resultado desta aplicação, em cada pixel, é dado por:  

a' = √𝑎2 + 𝑏2     ( 1-7) 

 Onde a' é o valor de nível de cinza correspondente à localização do elemento central da 

máscara. 

 No caso da classificação quanto a função dos filtros, temos aqui alguns exemplos.  

 Passa-baixa: Suaviza a imagem atenuando as altas frequências, que correspondem às 

transições abruptas. Tende a minimizar ruídos e apresenta o efeito de borramento da imagem. 

Exemplos de filtros de média tem máscaras de 3×3, 5×5 e 7×7.  Exemplos de filtros passa-

baixa.  

 Média: média dos vizinhos, resulta em imagem borrada e é útil na redução de ruídos. 

 

 Mediana: Segundo Faria (2010),  

O filtro de mediana permite uma atenuação dos ruídos presentes numa imagem. Assim 

este filtro realiza uma operação não linear, sendo um operador designado de operador 
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de ordem (é um operador que procura estabelecer uma ordem nos valores da imagem 

abrangidos pela máscara de filtragem). [...]Uma das vantagens deste tipo de filtragem 

é manter os principais detalhes da imagem, sendo útil na remoção de pontos isolados, 

mantendo a resolução espacial. O filtro considera cada pixel da imagem comparando 

com os pixels vizinhos de forma a determinar se o seu valor é representativo ou não 

para a vizinhança. Em vez de simplesmente substituir o valor do pixel alvo pela média 

dos valores vizinhos, substitui pela mediana desses valores. Para calcular a filtragem 

por mediana numa vizinhança de um pixel P, deve-se selecionar o valor do pixel e 

dos seus vizinhos, após isso determinar a mediana, (a mediana é calculada ordenando 

os valores dos pixels vizinhos e alvo por ordem numérica e substituindo o valor do 

pixel alvo pelo valor que se encontra no meio da ordenação) e finalmente atribuir o 

valor da mediana ao equivalente de P na imagem resultante. 

 

Quando o número de pixels com ruído é maior ou igual a metade dos números de pixels 

na vizinhança, o seu desempenho está comprometido (ACHARYA; RAY, 2005). O filtro de 

mediana tem sido conhecido por ter um melhor desempenho na remoção de ruído de impulso 

do que os filtros lineares (XAVIER; TOLEDO; CONCI, 2006).  

 

 Moda: toma o valor mais frequentes de uma vizinhança - a "moda", que elimina ruídos 

pontuais sem alterar muito as informações da imagem 

 

 Passa-alta: a filtragem passa-alta realça detalhes e bordas, as transições entre regiões 

diferentes tornam-se mais nítidas. Exemplos de filtros passa-alta:  

 

 Laplaciano: este é um filtro muito sensível ao ruído. Para contornar este problema, 

geralmente, aplica-se inicialmente um filtro passa-baixa. O operador usado no filtro 

Laplacianos mostra descontinuidades em níveis de cinza numa imagem e mascara 

regiões na imagem com pequenas variações, produzindo imagens com linhas de 

contorno acentuadas sobrepostas num fundo escuro (FARIA, 2001).   

 

 Filtro de Butterworth: “este filtro não apresenta uma descontinuidade tão marcada, não 

se verifica um corte tão brusco entre frequências filtradas e não filtradas. ” (FARIA, 

2001). 
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Estes filtros podem ser usados para realçar certas características presentes na imagem, 

tais como bordas, linhas curvas ou manchas, mas enfatizam o ruído existente na imagem ou 

realçam detalhes que tenham sido borrados.  

  Neste trabalho, o filtro não linear utilizado nos testes é o operador de Sobel e o filtro da 

Mediana. O filtro linear analisado é o filtro Laplaciano.  

1.8.4 Filtros morfológicos 

Os filtros morfológicos exploram as propriedades geométricas dos sinais (níveis de cinza 

da imagem) (DOUGHERTY; LOTUFO, 2003). Para filtros morfológicos, as máscaras são 

denominadas elementos estruturantes e apresentam valores 0 ou 1 na matriz que correspondem 

ao pixel considerado. Os filtros morfológicos básicos são o filtro da mediana, erosão e dilatação 

(MARQUES FILHO; VIEIRA NETO, 1999). 

O filtro morfológico da mediana é utilizado para suavização e eliminação de ruído e 

mantém a dimensão da imagem. Exemplo: 

Tabela 2: Filtros morfológicos de mediana 

Elemento 

estruturante   

  

  

  

Imagem 

0 1 0 3 6 5 

1 1 1 2 8 3 

0 1 0 2 6 5 

 

Fonte: http://www.dpi.inpe.br/spring/teoria/filtrage/filtragem.htm 

 

 Já o filtro morfológico de erosão provoca efeitos de erosão das partes claras da imagem 

(altos níveis de cinza), gerando imagens mais escuras. Considerando o exemplo anterior, o valor 

a ser substituído no pixel central corresponde ao menor valor da ordenação, 2, na posição (1,0). 

O filtro morfológico de dilatação provoca efeitos de dilatação das partes escuras da imagem 

(baixos níveis de cinza), gerando imagens mais claras. Para o exemplo anterior, o valor 

resultante da aplicação deste filtro é o maior valor na ordenação, 8, na posição (1,1). 

 

 Geralmente encadeiam-se filtros de erosão e dilatação com o mesmo elemento 

estruturante para obtenção de efeitos de abertura e fechamento. A abertura é obtida pelo 

http://www.dpi.inpe.br/spring/teoria/filtrage/filtragem.htm
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encadeamento do filtro de erosão, seguido pelo de dilatação. O efeito de fechamento é obtido 

pelo encadeamento do filtro de dilatação, seguido pelo de erosão.  

 

 Como resume Queiroz (2003), teoricamente há infinitas possibilidades para 

manipulação de imagens. Queiroz (2003) categoriza os procedimentos em quatro tipos 

abrangentes de operações computacionais:  

 

a) Retificação e Restauração de Imagens: operações realizadas para minimizar as 

distorções e degradações dos dados de uma imagem, com a finalidade de criar uma 

representação mais fiel da cena.  

b) Realçamento de Imagens: procedimentos aplicados aos dados de uma imagem com 

o objetivo de melhorar efetivamente a visualização da cena, para subseqüente 

interpretação visual.  

c) Classificação de Imagens: estas operações têm a finalidade de substituir a análise 

visual dos dados por técnicas quantitativas de análise automática, visando a 

identificação das regiões presentes na cena. 

 d) Combinação de Dados (data merging): procedimentos utilizados para combinar os 

dados de uma imagem, referente a uma certa área geográfica, com outros conjuntos 

de dados referenciados geograficamente, para a mesma área. 
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2 AUTÔMATOS CELULARES 

2.1 HISTÓRICO  

Os autômatos celulares começaram a ser estudados na década de 40, pelo matemático 

John Von Neumann em parceria com Stanislaw Ulam. Como conta Lima (2007)  

 

Nos anos 1950 John von Neumann propôs um dos primeiros modelos de autômato 

celular, que consistia de um modelo matemático abstrato que simulava as rotinas de 

um robô que podia se replicar a partir de um conjunto de regras separadas. Este 

modelo ficou conhecido como universal copier and constructor e é baseado numa 

grade de duas dimensões onde cada célula dessa grade podia estar em um conjunto de 

29 estados. (PESAVENTO, 1995 apud LIMA, 2007)  

 

 Através deste estudo, Neumann tinha por objetivo representar matematicamente a 

evolução natural, tentando construir uma máquina com auto replicação. 

 

 Nos anos 70, foi lançada uma das mais famosas aplicações de autômatos celulares: o 

modelo bidimensional de dois estados proposto por John Conway chamado de Jogo da Vida 

(game of life). “O Jogo da Vida é um autômato celular que tem por objetivo representar através 

de regras matemáticas sistemas complexos da evolução da vida, que o popularizou, provocando 

o interesse de pesquisadores de diversas áreas” (OLIVEIRA; NEGRÃO, 2014). O jogo da vida 

representa em formato matemático as mutações que ocorrem entre gerações de uma população, 

podendo ser aplicados em diversas áreas. Em uma representação gráfica, que pode ser 

unidimensional, bidimensional ou tridimensional, são dispostas as células e sua vizinhança, 

onde o estado da célula vizinha interfere no estado pós iteração da célula principal analisada.  

 

De acordo com Oliveira & Negrão (2014), desde então destacam-se os trabalhos de John 

Holland, Stephen Wolfram, e Conway. Nos anos 80 e 90, Stephen Wolfram (1984) estudou 

autômatos celulares unidimensionais utilizando mecanismos determinísticos simples. A grande 

complexidade dos resultados encontrados por ele, principalmente no propósito de obtenção de 

modelos de auto reprodução biológica o levou a concluir que mecanismos similares poderiam 

modelar fenômenos complexos. Esses resultados culminaram no livro lançado em 2002 
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chamado A New Kind of Science onde ele descreve sistematicamente seus experimentos e suas 

conclusões (Wolfram, 2002).  Portanto, Wolfram numerou os autômatos celulares elementares 

pelas suas regras locais e estudou-as profundamente. Os resultados mostraram que, mesmo que 

autômatos celulares elementares sejam simples, a configuração do espaço que eles apresentam 

é extraordinariamente complexa. (KUMAR et al., 2014) 

 

 Rosim (2005) enumera os campos onde foram realizados estudos sobre o uso de AC na 

década de 90: cálculo de distâncias para recursos, cálculo de propriedades das regiões binárias 

como área, perímetro e convexidade, execução de processamento de nível médio, 

preenchimento de lacunas e combinação de modelos, operações de melhoria de imagem, como 

a filtragem de ruído e nitidez e reconhecimento de objetos simples.  

 

Uma das vantagens das AC's é que, apesar de cada célula conter geralmente apenas 

algumas regras simples, a combinação de uma matriz de células com a sua interação local leva 

a um comportamento global emergente mais sofisticado (ROSIM, 2005), como é observado no 

Jogo da Vida. Uma desvantagem do uso dos AC's, similar ao que gera o comportamento em 

Jogo da Vida, é que as regras têm que ser cuidadosamente e laboriosamente geradas 

manualmente, o que dificulta o uso desse tipo de AC em problemas de maiores escalas.  

 

Os autômatos celulares podem ser usados no estudo de aparência não-linear e da estrutura 

fractal em matemática, como também em física, biologia, química, geografia e economia, 

(KUMAR et al., 2014), assim como para gerar belas imagens, bem como objetos de estudo 

muito complicadas, como vida artificial e caos.  (XIAO et al., 2006). 

2.2 DEFINIÇÃO 

 Lima (2007) define autômato celular como um modelo matemático discreto que tenta 

simular comportamentos complexos a partir de regras simples. Nesse tipo de modelagem o 

espaço é discretizado em uma grade regular de células onde cada uma das células é um 

autômato, ou seja, uma máquina de estados que só pode assumir um número finito de estados.  

Rosin(2006) define autômato celular como:  

 

 Autômato Celulares (AC's) consistem de uma grade regular de células, cada uma das 

quais pode estar em apenas um de um número finito de estados possíveis. O estado de 
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uma célula é determinado pelos estados anteriores de uma vizinhança circundante de 

células e é atualizado de forma síncrona em intervalos de tempo discretos. A regra 

idêntica contida em cada célula é essencialmente uma máquina de estados finitos, 

geralmente especificado na forma de uma tabela de regras com uma entrada para 

qualquer configuração estados dos vizinhos. (ROSIN, 2006, p. 1). 

  

De acordo com Oliveira & Negrão (2014), autômato celular é “uma coleção de células 

com valores próprios, dispostas em uma grade de formato especificado, que evolui em um 

número discreto de passos de tempo, de acordo com um conjunto de regras baseados nos estados 

das células vizinhas”. O estado de um autômato celular é especificado pelos valores das 

variáveis em cada célula e esse autômato celular evoluirá com o passar do tempo obedecendo 

determinadas regras locais que fazem com que os valores das células sejam atualizados 

simultaneamente dependendo das suas configurações iniciais, sendo que o valor da variável de 

uma célula em um passo de tempo posterior será afetado pelos valores das variáveis dos sítios 

vizinhos no passo de tempo anterior, ou seja, o objetivo de tais regras é definir o estado da 

célula no passo de tempo seguinte.  

 

LIMA (2007) descreve um autômato celular como segue:  

 

 L é uma grade regular, d-dimensional, formada de células. 

 S é o conjunto finito de estados; 

 N, a vizinhança, é um conjunto finito, de tamanho |N| = n e dimensão d, tal que para 

todo c ∈ L => N(c) ∈ L;  

 f: (S,N) → S é uma função de transição.  

 

Chama-se o conjunto (L, S, N, f) de um autômato celular onde L representa a discretização 

do espaço e S é o conjunto dos diferentes estados em que cada célula pode estar. A vizinhança 

N é o conjunto de células que influenciam na definição do novo estado da célula considerada e 

a função f, chamada de regra de transição que, a partir da vizinhança e do estado da célula, 

define seu próximo estado. Além desses 4 elementos, a definição da condição de contorno e a 

vizinhança destas células do contorno do domínio considerado também são partes importantes 

na descrição de um autômato celular.  (LIMA, 2007) 

 



 

40 

 

Assim, os autômatos celulares possuem quatro elementos fundamentais que os 

caracterizam: o estado inicial, os estados possíveis de cada célula, a sua vizinhança e a regra de 

transição local. Os autômatos celulares podem ser n-dimensionais, porém os mais comuns são 

os unidimensionais e os bidimensionais. Os autômatos unidimensionais são mais simples e 

podem ser representados por um vetor de células, e cada geração posterior é representada em 

uma matriz. Já os autômatos bidimensionais podem ser representados por uma matriz e 

atualizados em função do tempo (OLIVEIRA; NEGRÃO, 2014).   

2.3 ESPAÇO E DIMENSÃO DE UM AUTÔMATO CELULAR 

Em um modelo de autômato Celular o espaço é discretizado em uma grade regular de 

células. Define-se uma grade regular como sendo uma discretização do domínio de dimensão 

d, em que seus elementos, as células, preenchem o domínio completamente e ao se transladar a 

grade em d direções independentes, obtém-se a mesma grade. (LIMA, 2007). Essa grade pode 

ser de diferentes dimensões. Uni, bi ou tri-dimensional e diferentes topologias.  Os autômatos 

celulares usados nesse trabalho são todos bidimensionais.  

2.4 VIZINHANÇA E CONTORNO.  

         A definição de vizinhança de cada célula vai depender do problema a ser resolvido, 

levando-se em consideração as características do problema a ser tratado, escolhendo a 

representação mais adequada. Algumas definições de vizinhança de autômatos celulares levam 

em consideração o estado atual da célula a ser modificada. Portanto, a configuração da célula 

atual pode fazer ou não parte do argumento da função de transição. Há também a necessidade 

da definição de raio, que é a profundidade da vizinhança. Assim, caso sejam consideradas 

apenas as células mais próximas à célula em observação, o raio é 1, por exemplo.  

 

As vizinhanças mais comuns em AC’s são as de von Neumann e Moore. Esses dois tipos 

de vizinhanças são usados neste trabalho. A vizinhança de von Neumann é definido pela 

seguinte equação:  

 

N (x0, y0) = {(x, y): | x - x0 | + | y - y0 | ≤ r}   ( 2-1) 

 



 

41 

 

Uma vizinhança em forma de diamante, que pode ser usado para definir um conjunto de 

células vizinhas de uma determinada célula (x0, y0) pode afetar a evolução de um autômato 

celular bidimensional numa grade quadrada (Shukla; Agarwal, 2014). A vizinhança de Moore 

é uma vizinhança em forma de quadrado que pode ser usado para definir um conjunto de células 

vizinhas de uma determinada célula (x0, y0) que podem afetar a evolução de um autômato celular 

bidimensional numa grade quadrada. A vizinhança de Moore é definida por 

 

N (x0, y0) = {(x, y): | x - x0 | ≤ r, | y - y0 | ≤ r}     ( 2-2) 

 

As vizinhanças de von Neumann e Moore estão ilustrados na figura 10. Há também o 

caso que a vizinhança a ser analisada não é necessariamente adjacente à célula em evolução e 

pode ser escolhida de forma aleatória.  

  

Fonte: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1806-11172015000101301&script=sci_arttext  

2.5 ESTADOS DE UMA CÉLULA E REGRAS DE TRANSIÇÃO 

 Em um autômato celular, S é o conjunto de estados que cada célula pode assumir, sendo 

este um conjunto finito de qualquer tipo de dados ou informações. O valor atribuído a cada 

célula para iniciar a simulação é o valor inicial do problema e o estado de cada célula após 

alguns passos será o resultado desta simulação.  

 

 Uma configuração Ct : L -› S é uma função que associa um estado a cada célula da grade. 

O efeito da função ou regra de transição f muda a configuração Ct para uma nova configuração 

Ct+1 de acordo com a seguinte expressão: (LIMA, 2007)  

 

Ct+1 = f (Ct)      ( 2-3) 

Figura 10: Tipos de vizinhanças e raios 
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Essas funções de transição podem ser determinísticas ou probabilísticas (LIMA, 2007):  

 

 Uma função de transição determinística é uma função onde dada uma 

configuração para a vizinhança considerada, existe um único estado possível para 

célula analisada. Nos casos dos AC's aqui estudados, todas as funções são de 

transição determinística; 

 

  Uma função de transição probabilística é uma função onde as regras são definidas 

com a introdução de probabilidades de ocorrência, ou seja, dada uma configuração 

para a vizinhança existe um conjunto de possíveis de estados para cada cé1ula que 

serão escolhidos com base em variáveis aleatórias. 

 

 Existem também as condições que vogam nas bordas da grade onde o Autômato Celular 

está sendo evoluído. Essas condições são classificadas como periódicas ou refletidas. Na 

condição de contorno refletida para a célula na extremidade mais à direita do grid assume que 

seu vizinho é o mesmo que o do lado esquerdo e do mesmo modo para as outras arestas. 

(XAVIER; TOLEDO; CONCI, 2006). Já no caso da condição de borda periódica, assume-se 

que a célula vizinha estará sempre em um estado determinado na implementação. Esse é tipo 

de autômato celular usado nos experimentos em seguida.  

 

 Quanto a quantidade de estados possíveis, o autômato é dito finito quando se trabalha 

com um conjunto de estados possíveis (S) finito. Concentraremos nossa atenção no estudo dos 

autômatos finitos, determinísticos e bidimensionais com dois estados acessíveis para cada 

célula. 

2.6 TIPOS DE AUTÔMATOS CELULARES  

 Autômatos celulares, tradicionalmente, têm sido implementadas como autômatos 

celulares uniformes (todas as células com a mesma função de transição de estado). Só muito 

recentemente é que autômatos celulares não uniformes (cada célula tendo uma possível função 

de transição de estado diferente) tem sido usado. (THOMAS, 2000)  
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 Este trabalho faz uso dos autômatos celulares uniformes. A regra de transição determina 

a dinâmica de evolução de cada CA: a grande variedade de modelos encontrados na literatura 

que utilizam os AC’s exemplifica a diversidade de comportamentos que as regras podem gerar. 

As regras podem ser classificadas de acordo com a dependência da vizinhança e de acordo com 

a dinâmica de evolução. A dependência da vizinhança pode ser dos tipos: 

 

 • Não-Totalístico (ou totalista externo, ou não totalista): a regra de transição f depende 

da configuração da célula analisada e da vizinhança da mesma.  

 • Totalístico (ou totalista): a regra de transição f depende apenas do número total de 

 células vivas na vizinhança de célula.  

2.7 AUTÔMATOS CELULARES ELEMENTARES 

 Os autômatos celulares unidimensionais em que cada célula pode assumir dois estados 

foram primeiramente analisados por Wolfram (1984). Esse tipo de AC apesar de ser muito 

simples é capaz de gerar comportamentos complexos. Esses AC's têm regras de transição que 

consideram como vizinhança as duas células mais próximas e o estado da própria célula (LIMA, 

2007). 

 

  No caso particular de autômatos unidimensionais com dois estados, que podem ser 

representados por 0 ou 1, ou graficamente por preto ou branco, com a regra de transição que 

depende apenas de seu estado e de seus dois vizinhos adjacentes é chamado de autômato celular 

elementar, e possui 256 regras de transição possíveis. A nomenclatura largamente utilizada 

corresponde à representação decimal do estado de uma célula, definido com 0 ou 1, para uma 

sequência determinada de transições. (OLIVEIRA; NEGRÃO, 2014).  

  

 Com isso, para definir a função de transição f, tem-se que definir uma regra para cada 

configuração de estados possíveis da vizinhança. Nomeando as células pretas de 1 e as brancas 

de 0. Tem-se que as diferentes vizinhanças podem ser representadas por um número binário de 

3 bits, ou seja, variando de (000)2 = (0)10, as três células brancas, até (111)2 = (7)10, as três 

células pretas. Usando desse fato cada configuração de vizinhança é normalmente representada 

ordenando-se essas possíveis configurações em ordem decrescente. O número em binário 

formado pelo resultado da aplicação dessas regras fornece o número da função. O exemplo de 
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regra apontada é a regra 30, pelo fato do número em binário formado pelo resultado da aplicação 

das regras ser o número 30, ou seja, (00011110)2 = (30)10.  

 

 Para cada tipo de AC, a quantidade de regras é encontrada seguindo as seguites equações, 

onde r é o raio e k é o número de cores (Wolfram, 2002).  

 

Tabela 3: Número de regras dos AC 

Regras elementares 256 

Regras gerais – 1D 𝑘𝑘2𝑟+1
 

Regras totalísticas gerais – 1D 𝑘(𝑘−1)(2𝑟+1)+1 
 

Regras gerais – 2D 𝑘𝑘(2𝑟+1)2

 

Regras totalísticas 9 vizinhos – 2D 𝑘9(𝑘−1)+1 
 

Regras totalísticas 5 vizinhos – 2D 𝑘5(𝑘−1)+1 
 

Regras não totalísticas 5 vizinhos – 2D 𝑘𝑘(4(𝑘−1)+1) 

Fonte: https://reference.wolfram.com/language/ref/CellularAutomaton.html 

 

 Essas fórmulas mostram que o espaço de número de regras cresce exponencialmente à 

medida que aumenta o tamanho da vizinhança (THOMAS, 2000). 

2.8 CLASSIFICAÇÕES DE WOLFRAM  

 Segundo Stephen Wolfram, existem quatro classes possíveis que definem como a 

evolução ocorre em um autômato, que podem ser classificadas também de acordo com a 

distância de Hamming – “A distância de Hamming é um diagnóstico utilizado para a detecção 

e correção de erros em comunicação digital que pode ser definido como o número 2 de bits que 

são diferentes entre os dois vetores de bits” (OLIVEIRA; NEGRÃO, 2014). Ou seja, a distância 

de Hamming é o número total de estados nos quais os estados na configuração original e no 

próximo passo de tempo diferem entre si divididos pelo número total de células. Desse modo, 

as classes são:   

 Classe I – Estado homogêneo – Após um finito número de interações, as células chegam 

a um mesmo estado, destruindo toda a informação do estado inicial.   
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 Classe II – Estável simples ou limite periódico – Chega a um estado estável em que as 

células não possuem o mesmo valor, porém produzem imagens que se repetirão 

periodicamente.  

  Classe III – Padrão irregular – Evolui a um estado não periódico, ou seja, não possui 

um padrão reconhecido e a distância de Hamming cresce rapidamente com o tempo.  

 Classe IV – Estrutura complexa – Geração de estruturas complexas que evoluem 

imprevisivelmente e a distância de Hamming evolui até atingir um valor de equilíbrio.  

2.9 APLICAÇÕES 

De acordo com (OLIVEIRA; NEGRÃO, 2014)  

 

Os autômatos celulares possuem como aplicação na formação de fractais, que podem 

representar a formação de cristais ou a penetração de fluídos em outro material. 

Através do Jogo da Vida, podem ser aplicados em diversas áreas e auxiliar no estudo 

de processos evolutivos de um determinado grupo. Entre os estudos que utilizam o 

jogo da vida podemos destacar modelagem processos de urbanização e o mapeamento 

de mutações que levam ao câncer. Além dessas aplicações, podem ser citadas 

implementações na área de criptografia de dados, incêndios florestais, ocupação 

territorial e modelagem de epidemias.  

 

Ainda de acordo com Oliveira & Negrão (2014) AC's podem ser usados também em 

diversas implementações que simulam um sistema com um tipo de predador e presa. Nesse 

sistema, são definidos critérios para a presa e para o predador, tais como taxas de reprodução, 

taxas de mortalidade ou populações iniciais. Em sua execução é possível visualizar como se 

comporta o ecossistema a partir desses parâmetros, exibindo se o sistema colapsa, estabiliza ou 

possui comportamento variável. 

  

Os AC's são usados também nos estudos entre população, espaço e ambiente, a partir da 

modelagem dinâmica do uso e ocupação do solo. Os AC's têm se mostrados úteis também nos 

estudos de planejamento urbano, um exemplo prático é a utilização dos AC's para a modelagem 

da expansão urbana de uma localidade, através da criação de cenários obtidos com a junção de 

imagens da evolução do uso do solo e de variáveis dinâmicas de transição, como infraestrutura 

urbana, áreas de preservação ambiental e áreas de aquecimento econômico. 
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3 AUTÔMATOS CELULARES COMO 

MÉTODOS DE PROCESSAMENTO DE 

IMAGENS 

3.1 HISTÓRICO 

 O início dos estudos do uso de autômatos celulares como método de processamento de 

imagens se iniciou na década de 60. Segundo Wolfram (2012), desde 1960 todos os tipos de 

esquemas de processamentos não-lineares de imagens têm sido discutidos e utilizados em 

determinadas comunidades.  

 

 Os autômatos celulares vêm mostrando utilidade no processo de redução de ruído 

(SELVAPETER; HORDIJK, 2009). AC's tem sido usado como método de detecção de bordas 

em Imagens Digitais, morfologia de conjuntos, afinamento e espessamento de imagens, 

segmentação de imagens, que é parte integrante de aplicações de processamento de imagem, 

assim como na análise de imagens médicas e edição de fotos, e em aperfeiçoamento de imagem. 

Todas essas aplicações são possíveis por causa do comportamento dinâmico dos AC's.  

 

 Autômatos celulares são usados em várias tarefas de processamento de imagem, como 

em filtragem de imagens, apresentando resultados melhores do que alguns filtros existentes no 

processo de redução de ruído (SHUKLA; AGARWAL, 2014). De acordo com (SHUKLA; 

AGARWAL, 2014), autômatos celulares aplicados de forma significativa em operações de 

processamento de imagem mostram-se como uma ferramenta natural por causa da simplicidade 

de mapeamento de uma imagem digital para um autômato celular e a capacidade de aplicação 

de diferentes operações de processamento de imagem em tempo real.  

 

 A vantagem de autômatos celulares é que embora cada célula tenha uma visão 

extremamente limitada do sistema (apenas seus vizinhos imediatos) e que, por sua vez cada 

célula geralmente contém algumas regras simples, a combinação de uma matriz de célula com 

sua interação local leva a um comportamento emergente sofisticado, ou seja, o autômato celular 

fornece simplicidade em complexidade.  
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3.2 TRABALHOS RELACIONADOS 

  Popovici & Popovici (2002) propõem um filtro baseado em Autômatos Celulares 

considerando a vizinhança de von Neumann. Nesse filtro, o pixel central muda seu estado de 

acordo com o estado da maioria dos pixels da sua vizinhança. Em comparação com o filtro 

Gaussiano, o autômato celular se mostrou melhor no aprimoramento de imagens. Além disso, 

o desempenho do filtro Gaussiano depende do valor do threshold que não é necessário para o 

filtro com base em um autômato celular proposto. 

 

 Já Rosin (2005) apresenta o treinamento de regras para autômatos celulares e busca 

encontrar as regras adequadas para a filtragem de ruído. Neste trabalho, o conjunto de regras 

são reduzidas com base em simetria e espelhagem, em seguida, um treinamento é realizado pelo 

método de sequential floating forward search, e o melhor conjunto de regras é obtido para 

filtragem de ruído do já reduzido conjunto de regras. Várias modificações na formulação do 

autômato celular padrão foram feitas em alguns casos, para melhorar o desempenho.  

 

 No estudo de (XIAO et al., 2005) há uma nova abordagem para o uso de AC em 

processamento de imagens: geração de imagens de proteínas. O AC é introduzido para derivar 

os componentes dos aminoácidos. A questão central é que as imagens geradas por autômatos 

celulares podem revelar muitas características importantes das proteínas, que são originalmente 

escondidos em uma sequência de aminoácidos longa e complicada. Para lidar com esta situação, 

recorre-se às imagens derivadas da sequência de aminoácidos através da evolução espaço-

tempo de autômatos celulares. Demonstrou-se nesse estudo que a nova abordagem usando as 

imagens geradas por autômatos celulares para obter os componentes dos aminoácidos é muito 

intrigante e promissora. 

 

 Xavier, Toledo & Conci (2006) apresentam uma nova formulação que faz melhorias em 

imagens coloridas ou em escala de cinza de forma automática e adaptativa. Essa formulação 

precisa que um usuário aponte o padrão de ruído a ser removido e faça escolha de parâmetros. 

A formulação utiliza uma vizinhança com tamanhos e formatos adaptados às características da 

imagem a ser reconstruída. Essa nova formulação para a eliminação do ruído da imagem se 

mostra superior não apenas visualmente, mas também numericamente. 
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 Selvapeter & Hordijk (2009) usam regras de autômatos celulares uniformes para filtrar o 

ruído tanto de imagens em escala de cinza quanto em imagens binárias. Várias modificações da 

formulação de um AC padrão são aplicadas para melhorar o desempenho da filtragem. Por 

exemplo, uma regra aleatória de AC resolve o ruído de propagação presente em filtros. Os 

autores mostram que um autômato celular bidimensional com regras simples pode ser usado 

como removedor do ruído Sal e Pimenta com base numa vizinhança de Moore. O AC proposto 

por (SELVAPETER; HORDIJK, 2009) apresenta desempenho melhor do que o filtro padrão 

da mediana, o filtro adaptável da mediana, e filtros de comutação para imagens binárias. Para 

imagens em escala de cinza, em comparação com um AC determinístico, o AC aleatório tem 

melhor desempenho para uma imagem que apresenta grande número de detalhes. 

 

  Em um trabalho mais recente, Rosin (2010) usa autômatos celulares de três estados para 

filtragem de ruído, esse novo trabalho não se limita a imagens binárias. Além do que foi 

apresentado em (ROSIN, 2005), o autor introduz uma abordagem alternativa para a redução do 

número de estados celulares para permitir a formação mais eficiente e aplicação de AC em 

imagens em escala de cinza. O artigo descreve a aplicação de autômatos celulares para várias 

tarefas de processamento de imagem, como a filtragem e recurso de detecção. O aumento do 

número de estados da célula (em intensidades píxeis) leva a um grande aumento no número de 

regras possíveis. Portanto, uma representação de intensidade reduzida é usada, levando a um 

estado de AC de três estados que é mais prático. Os resultados demonstram que o AC é capaz 

de ser treinado para executar muitas funções diferentes, e que a qualidade dos resultados é, em 

muitos casos, comparável ou melhor do que algoritmos especializados tradicionais.  

 

 O modelo de AC proposto por Dalhoum et al., (2011) lida com dois tipos de ruído: sal e 

pimenta e ruído uniforme. Os resultados mostram que o modelo proposto remove mais ruído 

em comparação com os modelos tradicionais. Primeiro, há um algoritmo para detectar o tipo de 

ruído da imagem pelo cálculo do histograma. Se os valores mais frequentes no histograma da 

imagem são pretos ou brancos, conclui-se que a imagem contém o ruído Sal e Pimenta, caso 

contrário, ela contém ruído uniforme. O próximo passo é a remoção do ruído, utilizando o AC.  
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 Qadir, Peer & Khan (2012) apresentam um filtro com base em autômatos celulares, o qual 

é usado para remover o ruído de imagens corrompidos. No algoritmo proposto, o autômato 

celular é aplicado tanto em imagens binárias quando em imagens em escala de cinza, e mostram 

melhorias significativas sobre o desempenho de (POPOVICI; POPOVICI, 2002). Antes de 

aplicar o método de redução de ruído, há uma classificação dos píxeis para detectar aqueles que 

são originados de ruído. A imagem gerada pelo método proposto é considerada moderada 

quando a taxa de ruído é de até 40%, mas mostra um fraco desempenho à medida que a taxa de 

ruído aumenta.  

 

 No estudo de Nobre, Machado & Lemos (2012) o que se busca é destacar aves do 

background de uma imagem e, em uma etapa posterior, poder classifica-las. Nesse trabalho, os 

AC's são usados como ferramentas de segmentação.  Foram estudadas duas frentes de 

segmentação: uma baseada em autômato celular e que necessita da interação do usuário para a 

segmentação e a outra, que é baseada em métodos de contorno ativo, em que a interação do 

usuário se restringe a parâmetros de inicialização. Para a execução do método usando AC, 

foram marcados diversos píxeis relativos a ave utilizada no experimento e também diversos 

píxeis relativos ao fundo da imagem. Já para execução dos métodos de contorno ativo foram 

delimitadas regiões de contorno retangulares que continham a ave ou estavam contidas na ave. 

O método utilizando AC obteve, em imagens digitais, resultados mais satisfatórios que os 

obtidos com o método de contorno ativo. 

 

 Kumar et al., (2014) também foca no uso de algoritmos de AC para remoção de ruído 

presente em uma imagem. Esse trabalho aplica AC na remoção de dois ruídos:  sal e pimenta e 

o ruído Gaussiano, mesmo tipo de ruído estudado por (SHUKLA; AGARWAL, 2014). 

Primeiro, o ruído é introduzido explicitamente por funções em MATLAB5. Se os valores mais 

frequentes na imagem são pretos ou brancos, conclui-se que a imagem contém o ruído sal e 

pimenta, caso contrário, ele contém outros ruídos. O próximo passo é a remoção do ruído, 

utilizando as regras de transição descritas para o AC proposto. Esse modelo de AC proposto 

verifica o tipo de ruído e ação de correção correta para cada tipo de ruído. Basicamente, o 

autômato exclui os valores máximos e mínimos dos píxeis vizinhos e em seguida calcula a 

média dos valores remanescentes.  

                                                 
5 http://www.mathworks.com/products/matlab/ 
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 No artigo de Shukla &Agarwal (2014), um filtro de ruído baseado em autômatos celulares 

foi proposto para reduzir diferentes níveis de ruído. O filtro também é comparado com alguns 

filtros padrões em termos de sinal para a relação de ruído e medida do índice de simetria 

estruturado e verificou-se que o modelo proposto apresenta consistentemente melhor 

desempenho em termos de ambos os parâmetros, principalmente para redução do ruído Sal e 

Pimenta e ruído Gaussiano. Imagens binárias e em escala de cinza foram usando nesse 

experimento.   

 

 Como pôde ser visto nos estudos acima, autômatos celulares que têm sido utilizados em 

processamento de imagens são autômatos que possuem regras definidas pelo estudo e não 

regras elementares totalísticas. Portando, as regras dos AC's são criadas e podem apresentar 

grande complexidade. Por essas regras serem definidas antes do estudo e seu comportamento 

ser conhecido, não há necessidade de gerar todas as imagens de uma regra.   Outra característica 

a ser notada, é que os AC's estudados são usados apenas para detectação de ruídos e remoção 

dos mesmos, e ainda para estudo de características das imagens geradas por AC's.   
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4 EXPERIMENTO E RESULTADOS 

 A semelhança entre o conceito de vizinhança em PI e uso dessa vizinhança nos métodos 

de filtragem com o conceito de vizinhança em AC e a função da vizinhança na evolução dos 

autômatos seguindo determinadas regras levou a comunidade científica a realizar estudos 

modelando uma imagem como um conjunto de células numa grade bidimensional, onde cada 

pixel é uma célula, como visto na seção anterior.  Assim, uma imagem pode ser o estado inicial 

de um autômato celular bidimensional em que os possíveis estados das células são “ativo” e 

“inativo”, sendo representados na imagem como preto e branco, 0 e 1 na representação 

numérica das cores. 

  

 Seguindo esta filosofia, neste trabalho, imagens binárias são utilizadas como estado 

inicial de autômatos celulares bidimensionais determinísticos uniformes totalísticos e não 

totalísticos na vizinhança de von Neumann e Moore. Cada célula interage com seus pixels 

vizinhos e altera o seu estado de acordo com as funções de transição definidas pelos próprios 

autômatos celulares, como foi dito anteriormente. Espera-se encontrar um tempo de execução 

menor para os autômatos celulares já que eles aplicam regras mais simples que as regras que 

caracterizam os filtros de processamento de imagens usados nas comparações. 

  

 No final da execução do experimento, é analisado se os autômatos celulares podem gerar 

comportamento de filtragem em processamento de imagem, apontando um tipo de vizinhança 

e um número aproximado de regras que devem ser aplicadas para se obter o efeito desejado.   

4.1 IMAGENS 

 No experimento descrito a seguir são utilizadas 9 imagens de 512 × 512 pixels e 72dpi's. 

Essas imagens foram escolhidas por serem as imagens mais usadas em estudos de 

processamento de imagens, por apresentarem diferenças quanto ao número de objetos na 

imagem, áreas contínuas, contribuindo para a diversidade das condições iniciais, e o grande 

número de pixels, o que facilita a observação do resultado.  
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 Após selecionadas, as 9 imagens em escala de cinza foram transformadas em imagens 

binárias. Para conversão das imagens em escala de cinza para imagens binárias, geração do 

banco de imagens e para as comparações, foi utilizada a linguagem Mathematica 10.006, uma 

linguagem funcional criada e mantida pela Wolfram Research7 por mais de 25 anos. 

 

 As imagens foram reduzidas em tamanho neste trabalho para melhor organização. As 

imagens são utilizadas nos experimentos são as seguintes8: 

 

   

 

  

 

 

                                                 
6 www.wolfram.com/mathematica/ 
7 https://www.wolfram.com/ 
8 Fonte das imagens: http://sipi.usc.edu/database/database.php?volume=misc 

Figura 13: Babuíno Figura 11: Cameraman Figura 12: Lenna 

Figura 15: Pimentões Figura 13: Casa Figura 14: Casal 
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 Cada imagem mostrada acima foi usada como estado inicial de três tipos de autômatos 

celulares bidimensionais:  

 

I. AC de 5 vizinhos (von Neumann) totalísticos  

II. AC de 5 vizinhos (von Neumann) não totalísticos 

III. AC de 9 vizinhos (Moore) totalísticos 

 

 Como descrito anteriormente, um autômato celular do grupo I possui 64 diferentes regras. 

Neste experimento, as imagens são salvas em cada evolução dos primeiros 20 passos desse 

autômato celular. Já que cada regra gera uma imagem por evolução e as 20 primeiras evoluções 

são executadas, obtém-se 1.280 imagens que são salvas no disco local para posterior 

comparação. O autômato de 5 vizinhos não totalísticos gera 1024 diferentes regras totalizando 

20.480 imagens. O mesmo acontece com os autômatos celulares na vizinhança de von 

Neumann, temos 1024 regras e 20.480 imagens tanto para o grupo II como para o grupo III. 

Todas essas imagens geradas são comparadas com as imagens geradas por métodos de 

processamento de imagens.   

 

 

 

 

 

Figura 17: Jatinho Figura 18: Pirata Figura 16: Mulher 
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Tabela 4: Número de regras por tipo de AC 

 

Em Mathematica, as regras dos AC's são representadas por números que estão 

diretamente ligados com o comportamento das regras que eles representam. As regras sempre 

começam pelo número 0 e vão até o número máximo de regras calculada pelas fórmulas citatas 

acima menos um. Por exemplo, o grupo I pode ter 64 diferentes regras, logo, as regras são 

numeradas de 0 até 63. Já as evoluções, começam do número 1 e não há um valor máximo.  

 

 O armazenamento de todas essas imagens gerou um banco de dados de 42.240 imagens 

para cada imagem, somando assim 380.160 imagens para todas as 9 imagens selecionadas, 

totalizando 185 Gigas para armazenar todas as imagens geradas em todas as evoluções.  O 

grande número de imagens geradas se justifica pelo fato de todas as regras locais terem sido 

testadas.  

 

 Utilizando-se um notebook Intel core i5 – 1.6 GHz, 8 gigas de memória RAM, o tempo 

de geração das imagens foi cerca de 59,4 horas para que todas as imagens fossem geradas e 

armazenadas no disco local.  

4.2 COMPARAÇÕES 

 Uma vez que todas as imagens foram salvas no disco local, a etapa seguinte é comparar 

as imagens geradas pelos filtros implementados em Mathematica com as imagens geradas nas 

evoluções dos AC's. 

Em todas as imagens foram aplicados os filtros: 

 Laplaciano 

AC Vizinhança Regras Imagens 

Grupo I: Totalístico von Neumann 64 1.280 

Grupo II: 

Não totalístico 
von Neumann 1.024 20.480 

Grupo III: 

Totalístico 
Moore 1.024 20.480 
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 Sobel 

 Mediana 

 

  O Mathematica 10.00 possui um método chamado Image Difference [image1, image2]. 

Esse método recebe duas imagens e retorna uma imagem na qual cada pixel é a diferença 

absoluta dos pixels correspondentes nas imagens image1 e image2, que são os parâmetros que 

o método recebe. Foi utilizado esse método para criar um segundo método para apresentar a 

porcentagem de semelhança entre duas imagens. O apêndice 7.3 mostra o código usado para 

fazer a comparação das imagens.  

 

  Após a execução da comparação, foram criadas tabelas de resultados para cada imagem. 

Nas tabelas seguinte, são comparados os tempos de execução do método tradicional e o 

autômato celular em segundos. A regra e o número de evoluções que melhor reproduziram o 

filtro em estudo também são apontados nas tabelas abaixo. Em seguida, são exibidas as imagens 

geradas pelo método tradicional, a imagem gerada por AC que mais se assemelha com aquela 

gerada pela implementação tradicional do método e a imagem que menos se assemelha com a 

imagem gerada por AC dentre os AC e regras apontadas.  
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4.2.1.1 Lenna  

Tabela 5: Lenna - 5 vizinhos- totalístico 

Método Tempo do 

método  

Tempo do 

AC 

Rega do 

AC  

Número de 

evoluções 

Comparação 

(%) 

Laplaciano 0.015625 0.015625 6 1 98.32 

Mediana 0.031250 0.093750 7 8 99.46 

0.031250 56 8 

Sobel 0.031250 0.015625 14 1 95.11 

 

Tabela 6: Lenna - 5 vizinhos - não totalístico 

Método Tempo do 

método 

Tempo do 

AC 

Rega do 

AC 

Número de 

evoluções 

Comparação 

(%) 

Laplaciano 0.015625 0.015625 340 1 99.80 

Mediana 0.093750 0.03125 31  8  99.46 

992 8 

Sobel 0.03125 0.015625 252 1 95.37 

 

Tabela 7: Lenna - 9 vizinhos - totalístico 

Método Tempo do 

método 

Tempo do 

AC 

Rega do 

AC 

Número de 

evoluções 

Comparação 

(%) 

Laplaciano 0.015625 0.015625 28 1 96.99 

Mediana 0.093750 0.015625 992 1 99.98 

Sobel 0.03125 0.015625 120 1 95.69 

Figura 19: Lenna: Laplaciano / Melhor Imagem/ Pior Imagem 
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4.2.1.2 Cameraman 

Tabela 8: Cameraman – 5 vizinhos - totalístico 

Método Tempo do 

método 

Tempo do 

AC 

Rega do 

AC 

Número de 

evoluções 

Comparação 

(%) 

Laplaciano 0.031250 0.015625 6 1 99.23 

Mediana 0.015625 0.18750 7 12 99.35 

0.078125 56 12 

Sobel 0.03125 0.015625 30 1 95.53 

 

 

 

 

Figura 21:  Lenna: Mediana / Melhor Imagem/ Pior Imagem 

Figura 20: Lenna: Sobel / Melhor Imagem/ Pior Imagem 
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Tabela 9: Cameraman - 5 vizinhos - não totalístico 

Método Tempo do 

método 

Tempo do 

AC 

Rega do 

AC 

Número de 

evoluções 

Comparação 

(%) 

Laplaciano 0.015625 0.015625 340 1 99.86 

Mediana 0.015625 0.078125 31 12 99.35 

Sobel 0.03125 0.0625 252 1 95.58 

 

Tabela 10: Cameraman - 9 vizinhos - totalístico 

Método Tempo do 

método 

Tempo do 

AC 

Rega do 

AC 

Número de 

evoluções 

Comparação 

(%) 

Laplaciano 0.015625 0.015625 28 1 97.89 

Mediana 0.015625 0.015625 992 1 99.95 

Sobel 0.03125 0.03125 120 1 97.65 

Figura 23: Cameraman: Mediana / Melhor Imagem/ Pior Imagem 

Figura 22: Cameraman: Laplaciano / Melhor Imagem/ Pior Imagem 
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Figura 24: Cameraman: Sobel / Melhor Imagem/ Pior Imagem 

 

4.2.1.3 Babuíno  

 

Tabela 11: Babuíno – 5 vizinhos - totalístico 

Método Tempo do 

método 

Tempo do 

AC 

Rega do 

AC 

Número de 

evoluções 

Comparação 

Laplaciano 0.015625 0.015625 6 1 97.78 

Mediana 0.031250 0.015625 15 2 98.13 

Sobel 0.140625 0.046875 12 1 89.19 

 

Tabela 12: Babuíno - 5 vizinhos -  não totalístico 

Método Tempo do 

método 

Tempo do 

AC 

Rega do 

AC 

Número de 

evoluções 

Comparação 

imagem (%) 

Laplaciano 0.015625 0.015625 340 1 99.83 

Mediana 0.031250 0.046875 5 2 98.19 

0.015625 383 2 98.25 

Sobel 0.140625 0.015625 120 1 89.19 

 

Tabela 13: Babuíno – 9 vizinhos - totalístico 

Método Tempo do 

método 

Tempo do 

AC 

Rega do 

AC 

Número de 

evoluções 

Comparação 

Laplaciano 0.015625 0.03125 28 1 93.90 

Mediana 0.031250 0.015625 992 1 99.93 

Sobel 0.140625 0.015625 120 1 92.66 
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Figura 25: Babuíno:  Laplaciano / Melhor Imagem/ Pior Imagem 

 

Figura 26: Babuíno : Mediana / Melhor Imagem/ Pior Imagem 

 

Figura 27: Babuíno: Sobel / Melhor Imagem/ Pior Imagem 
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4.2.1.4 Casal 

 

Tabela 14: Casal – 5 vizinhos - totalístico 

Método Tempo do 

método 

Tempo do 

AC 

Rega do 

AC 

Número de 

evoluções 

Comparação 

(%) 

 

Laplaciano 0.015625 0.015625 6 1 97.64 

Mediana 0.015625 0.078125 7 20 98.88 

0.28125 56 20 

Sobel 0.125 0.015625 30 1 92.20 

 

 

Tabela 15: Casal -5 vizinhos – não totalístico 

Método Tempo do 

método 

Tempo do 

AC 

Rega do 

AC 

Número de 

evoluções 

Comparação 

(%) 

Laplaciano 0.015625 0.015625 340 1 99.81 

Mediana 0.031250 0.078125 31 20 98.88 

0.09375 992 20 

Sobel 0.125 0.015625 252 1 92.59 

 

Tabela 16: Casal – 9 vizinhos - totalístico 

Método Tempo do 

método 

Tempo do 

AC 

Rega do 

AC 

Número de 

evoluções 

Comparação 

(%) 

Laplaciano 0.015625 0.015625 28 1 94.87 

Mediana 0.015625 0.031250 992 1 99.97 

Sobel 0.125 0.015625 120 1 92.65 

Figura 28: Casal: Laplaciano / Melhor Imagem/ Pior Imagem 
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Figura 30: Casal: Sobel/ Melhor Imagem/ Pior Imagem 

 

4.2.1.5 Casa 

Tabela 17: Casa – 5 vizinhos - totalístico 

Método Tempo do 

método 

Tempo do 

AC 

Rega do 

AC 

Número de 

evoluções 

Comparação 

(%) 

Laplaciano 0.031250 0.015625 6 1 99.69 

Mediana 0.015625 0. 031250 56 3 99.97 

Sobel 0.078125 0.015625 30 1 98.72 

 

 

 

 

 

 

Figura 29: Casal: Mediana/ Melhor Imagem/ Pior Imagem 
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Tabela 18: Casa – 5 vizinhos – não totalístico 

Método Tempo do 

método 

Tempo do 

AC 

Rega do 

AC 

Número de 

evoluções 

Comparação 

(%) 

Laplaciano 0.031250 0.046875 340 1 99.73 

Mediana 0.015625 0.140625 21 6 99.97 

0.09375 93 6 

0.125 279 6 

0.09375 351 6 

0.078125 992 3 

Sobel 0.078125 0.03125 188 1 97.73 

0.03125 252 1 97.72 

 

Tabela 19: Casa - 9 vizinhos - totalístico 

Método Tempo do 

método 

Tempo do 

AC 

Rega do 

AC 

Número de 

evoluções 

Comparação 

(%) 

Laplaciano 0.031250 0.031250 28 1 99.61 

Mediana 0.015625 0.015625 992 1 99.99 

Sobel 0.078125 0.015625 120 1 99.30 

 

 

Figura 31: Casa: Laplaciano / Melhor Imagem/ Pior Imagem 
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Figura 32: Casa: Mediana/ Melhor Imagem/ Pior Imagem 

  

 

 

Figura 34: Casa: Sobel / Melhor Imagem/ Pior Imagem 

 

4.2.1.6 Pimentões 

Tabela 20: Pimentões -5 vizinhos - totalístico 

Método Tempo do 

método 

Tempo do 

AC 

Rega do 

AC 

Número de 

evoluções 

Comparação 

(%) 

Laplaciano 0.015625 0.015625 6 1 98.69 

Mediana 0.015625 0.015625 7 2 96.60 

0.015625 56 2 

Sobel 0.203125 0.03125 12 1 96.59 

0.015625 30 1 96.50 
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Tabela 21: Pimentões - 5 vizinhos - não totalístico 

Método Tempo do 

método 

Tempo do 

AC 

Rega do 

AC 

Número de 

evoluções 

Comparação 

(%) 

Laplaciano 0.015625 0.046875 340 1 99.83 

Mediana 0.015625 0.03125 31 2 99.60 

0.03125 992 2 

Sobel 0.078125 0.046875 252 1 96.74 

 

Tabela 22: Pimentões – 9 vizinhos - totalístico 

Método Tempo do 

método 

Tempo do 

AC 

Rega do 

AC 

Número de 

evoluções 

Comparação 

(%) 

Laplaciano 0.015625 0.015625 28 1 97.87 

Mediana 0.015625 0.03125 992 1 99.98 

Sobel 0.078125 0.03125 120 1 97.20 

 

 

 

Figura 34: Pimentões: Mediana/ Melhor Imagem/ Pior Imagem 

Figura 33: Pimentões: Laplaciano / Melhor Imagem/ Pior Imagem 
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Figura 35: Pimentões: Sobel / Melhor Imagem/ Pior Imagem 

 

4.2.1.7 Mulher 

Tabela 23: Mulher  - 5 vizinhos - totalístico 

Método Tempo do 

método 

Tempo do 

AC 

Rega do 

AC 

Número de 

evoluções 

Comparação 

(%) 

Laplaciano 0.015625 0.015625 6 1 97.87 

Mediana 0.015625 0.062500 56 19 99.19 

Sobel 0.140625 0.03125 30 1 96.14 

 

Tabela 24: Mulher - 5 vizinhos – não totalístico 

Método Tempo do 

método 

Tempo do 

AC 

Rega do 

AC 

Número de 

evoluções 

Comparação 

 (%) 

Laplaciano 0.015625 0.03125 340 1 99.82 

Mediana 0.015625 0.375 31 20 99.19 

0.328125 992 19 

Sobel 0.078125 0.015625 508 1 99.75 

0.03125 252 1 99.41 

 

Tabela 25: Mulher - 9 vizinhos - totalístico 

Método Tempo do 

método 

Tempo do 

AC 

Rega do 

AC 

Número de 

evoluções 

Comparação 

(%) 

Laplaciano 0.015625 0.015625 28 1 96.28 

Mediana 0.015625 0.015625 992 1 99.91 

Sobel 0.140625 0.015625 120 1 94.06 
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Figura 36: Mulher: Laplaciano / Melhor Imagem/ Pior Imagem 

 

Figura 37: Mulher: Mediana/ Melhor Imagem/ Pior Imagem 

 

Figura 38: Mulher: Sobel / Melhor Imagem/ Pior Imagem 
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4.2.1.8 Pirata  

Tabela 26: Pirata – 5 vizinhos - totalístico 

Método Tempo do 

método 

Tempo do 

AC 

Rega do 

AC 

Número de 

evoluções 

Comparação 

(%) 

Laplaciano 0.015625 0.015625 6 1 98.16 

Mediana 0.046875 0.093750 56 9 99.23 

Sobel 0.03125 0.015625 30 1 93.76 

 

Tabela 27: Pirata - 5 vizinhos não totalístico 

 

 

    

 

 

 

 

Tabela 28: Pirata - 9 vizinhos - totalístico 

Método Tempo do 

método 

Tempo do 

AC 

Rega do 

AC 

Número de 

evoluções 

Comparação 

(%) 

Laplaciano 0.015625 0.015625 28 1 96.34 

Mediana 0.015625 0.015625 992 1 99.95 

Sobel 0.015625 0.03125 120 1 94.74 

 

 

Método Tempo do 

método 

Tempo do 

AC 

Rega do 

AC 

Número de 

evoluções 

Comparação 

 (%) 

Laplaciano 0.015625 0.046875 340 1 99.44 

Mediana 0.015625 0.140625 31 8 99.23 

0.140625 992 9 99.23 

Sobel 0.09375 0.015625 252 1 94.10 

Figura 39: Pirata: Laplaciano / Melhor Imagem/ Pior Imagem 
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Figura 40: Pirata: Mediana / Melhor Imagem/ Pior Imagem 

 

 

Figura 41: Pirata: Sobel / Melhor Imagem/ Pior Imagem 

 

4.2.1.9 Jatinho 

Tabela 29: Jatinho – 5 vizinhos - totalístico 

Método Tempo do 

Método 

Tempo do 

AC 

Rega do 

AC 

Número de 

evoluções 

Comparação 

 (%) 

Laplaciano 0.015625 0.015625 6 1 99.46 

Mediana 0.015625 0.031250 7 8 99.58 

0.015625 56 8 

Sobel 0.046875 0.015625 30 1 96.91 
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Tabela 30: Jatinho – 5 vizinhos – não totalístico 

Método Tempo do 

método 

Tempo do 

AC 

Rega do 

AC 

Número de 

evoluções 

Comparação 

(%) 

Laplaciano 0.015625 0.015625 340 1 99.97 

Mediana 0.015625 0.03125 31 8 99.58 

0.046875 287 8 

0.015625 608 1 

0.03125 992 8 

Sobel 0.09375 0.015625 252 1 96.97 

 

Tabela 31: Jatinho – 9 vizinhos - totalístico 

Método Tempo do 

Método 

Tempo do 

AC 

Rega do 

AC 

Número de 

evoluções 

Comparação 

(%) 

Laplaciano 0.015625 0.015625 28 1 98.66 

Mediana 0.015625 0.015625 992 1 99.99 

Sobel 0.046875 0.015625 120 1 98.62 

  

 

Figura 42: Jatinho: Laplaciano / Melhor Imagem/ Pior Imagem 
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Figura 45: Jatinho: Mediana / Melhor Imagem/ Pior Imagem 

Figura 43: Jatinho: Sobel / Melhor Imagem/ Pior Imagem 

 

 Todo processo de teste levou cerca de 37 horas para ser completado para as 9 imagens, 

3 filtros e 3 tipos de AC's. Em seguida, é feita análise dos resultados visto nas tabelas e imagens 

acima.  

4.3 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Como pode ser visto nas tabelas anteriores, os Autômatos Celulares, mesmo possuindo 

regras simples de contagem de estados dos vizinhos, conseguiram reproduzir comportamentos 

aproximados daqueles gerados pelos métodos de PI. Independentemente do número de objetos 

na imagem e das áreas de cores contínuas, apenas duas imagens apresentaram similaridade 

menor que 90% (89,19 %). Em seguida é feita uma comparação entre os grupos para verificar 

a similaridade de imagens geradas dentro dos grupos e os tempos de execução dos AC’s com o 

tempo de execução dos métodos de PI, chamados aqui nesse trabalho de tradicionais.  

 

 Uma característica notável é que há um grupo de regras e número de evoluções que foi 

apontado pela maioria das imagens para alguns filtros. A classe dos AC's de von Neumann 
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totalísticos - grupo I -  foi a classe que apresentou maior consistência nas regras e número de 

evoluções apontadas, o que se justifica por ser o grupo com o menor número de regras possíveis.   

Como exemplo, pode-se analisar a regra 6, e sua primeira evolução. Esta regra e número de 

evolução se mostraram a mesma para melhor reproduzir o filtro Laplaciano para todas as 

imagens. Nesse grupo, o autômato celular sempre apresentou tempo melhor ou igual ao método 

Laplaciano tradicional.  

 

 No grupo II, o filtro Laplaciano foi melhor representado pela regra 340, evolução 1 para 

todas as imagens, no entanto, o método tradicional foi mais rápido na maioria das imagens. No 

grupo dos AC's de Moore totalísticos, apenas uma regra e um determinado número de evoluções 

foi apontado. No caso, a regra 28, evolução 1, que teve desempenho de tempo igual ao 

Laplaciano tradicional.  

 

  O filtro da Mediana no grupo I foi o filtro que presentou as melhores porcentagens de 

similaridade, no entanto, mostrou menos consistência quanto ao número de evoluções da regra 

56, apontada por 8 imagens como a melhor regra de reprodução do filtro da Mediana. Nesse 

tipo de filtro foi o Babuíno que apresentou um outro número como sendo a melhor regra. 

Mesmo assim, a regra 56, evolução 8, tendo o Babuíno como imagem de entrada gera uma 

imagem com 98,07% de similaridade com o filtro da Mediana enquanto a regra apontada como 

melhor, 15, evolução 2, apresenta 98,13% de semelhança. A regra 7 também foi apontada por 

5 imagens como melhor opção de similaridade, mostrando que em alguns casos, as regras 7 e 

56 geraram imagens com mesma similaridade no mesmo número de evoluções. No caso do 

filtro da Mediana, o método tradicional executou em menos tempo na maioria dos casos.  

 

 No grupo II também não houve unanimidade quando ao número da regra e número de 

evoluções para geração da imagem mais semelhante ao filtro da Mediana. As regras 992 e 31 

foram as regras mais apontadas, mas não houve conformidade quando ao número de evoluções. 

O método tradicional foi mais rápido na maioria dos casos. Houve também casos de repetição 

de imagem, que é caso de diferentes regras e número de evoluções gerarem imagem com a 

mesma similaridade, mas não necessariamente as mesmas imagens.  No caso do grupo III, 

houve mais consistência na regra de geração da imagem similar ao filtro da Mediana. Todas as 

imagens apontaram para a regra 992, evolução 1 como melhor imagem gerada. No geral, as 
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similaridades foram muito altas e o tempo de processamento praticamente o mesmo dos 

métodos tradicionais.  

 

 A regra 30 foi apontada 7 vezes em 9 dos casos analisados como a melhor regra de 

reprodução do filtro Sobel no grupo I, não sendo apontada apenas pelas imagens Babuíno e 

Lenna. Ainda assim, a regra 30 com 1 evolução gera imagens com 88.37% e 95.04% de 

similaridade com as imagens do filtro Sobel geradas para o Babuíno e Lenna respectivamente. 

No grupo II, 6 de 9 imagens apontaram a mesma regra e número de evoluções para melhor 

representação: regra 252, evolução 1.  A imagem Babuíno apontou a regra 120, evolução 1 para 

a melhor imagem com 89,19% de similaridade contra 88.57% de similaridade apontada pela 

imagem gerada pela regra 252, evolução 1 nessa imagem. Já a imagem Casa, apontou uma 

imagem com 97.73% de similaridade gerada pela regra 188, evolução 1. No entanto, a imagem 

gerada pela regra 252, evolução 1 gerou uma imagem com 97.72% de similaridade. A regra 

252, evolução 1 gerou uma imagem com 99.44%, enquanto a melhor regra apontada, 508, 

evolução 1, produziu uma imagem com similaridade de 99.75%.  O autômato celular foi bem 

mais rápido em todos os casos analisados.  

 

 Já no grupo III, a regra 120, evolução 1 foi apontada por todos testes como melhor regra 

para representar o filtro Sobel. Nesse grupo, as imagens com maior similaridade com o filtro 

Sobel foram geradas, na maioria dos casos, mais rápido que as imagens geradas pela 

implementação tradicional do filtro Sobel.  

 

 O grupo de autômatos celulares elementares de 9 vizinhos totalísticos é o grupo que 

apresentou as imagens com maiores semelhanças. A pior imagem gerada pelo grupo III 

apresentou 94.06% de similaridade. Houve também um caso de unanimidade em todos os 

grupos: o filtro Laplaciano. Este foi o filtro que apresentou melhor consistência apresentando a 

menor similaridade de 93.90% e todos os grupos apontaram apenas uma regra e número de 

evoluções. 
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4.4 LIMITAÇÕES DA SOLUÇÃO  

 A principal limitação do experimento é o uso de imagens binárias, pois estas não são 

largamente utilizadas para aplicações no mercado, o que pode dificultar o uso prático dos 

experimentos aqui descritos. No entanto, imagens binárias são extremamente úteis para 

reconhecimento de ambiente como foi citação da seção 1.6, acredita-se que as contribuições 

aqui sugeridas possam ser aplicadas nessa área.  

 

 Um dos principais desafios também consiste em simular o comportamento de autômatos 

celulares (processamento paralelo de pixels) no sistema com uma única CPU (Central 

Processing Unit), ou seja, em cada etapa de cada pixel da imagem devem ser processados em 

paralelo. Neste trabalho, ficou a cargo do método em Mathematica fazer a simulação do 

processamento paralelo das células, o que justifica o tempo de os autômatos celulares ser em 

média igual aos métodos tradicionais apesar de estarem sendo aplicadas regas mais simples.   

 

 Como se pode observar, foi gerado um grande número de imagens o que impactou 

diretamente o número de horas necessárias para que todas as etapas do experimento fossem 

realizadas. Esse número poderia ter sido menor se houvesse uma classificação dos autômatos 

celulares elementares bidimensionais de duas cores, assim poderiam ter sido selecionadas 

apenas as regras de Classe III da classificação do Wolfram e ter partido delas para procurar os 

AC's que apresentassem evoluções que gerassem imagens com efeitos de filtros. No entanto, 

até o dia da entrega deste texto, não foram encontradas fontes bibliográficas com a completa 

classificação de Wolfram dos AC's bidimensionais totalísticos e não totalísticos.  

 

 O número de regras a serem analisadas cresce exponencialmente, obrigando que esse 

trabalho se limite às imagens binárias. No entrando, uma vez que o número de cores cresce, o 

número de regras cresce consideravelmente assim como as configurações de regras. Isso 

significa que se uma regra é detectada em um autômato celular bidimensional de duas cores 

como uma regra que gera comportamento de processamento de imagem, essa regra não irá 

necessariamente gerar o mesmo comportamento em imagens em escala de cinza, por exemplo.  
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5 CONCLUSÃO 

 Os autômatos celulares bidimensionais conseguiram reproduzir os efeitos de filtros de 

processamento de imagens em altas porcentagens de similaridade, como no caso da imagem do 

Jatinho, regra 992 do AC na vizinhança de Moore, em apenas uma evolução foi gerada uma 

imagem com 99.99 % de semelhança com a imagem gerada pelo filtro da Mediana. Os filtros 

Laplaciano e Sobel não apenas apresentaram alta similaridade como é notável visualmente que 

os AC's foram capazes de gerar o efeito desejado. 

 

 Outra característica é a reprodução de métodos de detecção de borda com um número 

pequeno de evoluções. O resultado pode ser interpretado como corroboração da idealização de 

Wolfram (2002) que defende a geração de comportamentos complexos por meio de regras 

simples no que se aplica a processamento de imagens. No entanto, os autômatos celulares não 

se mostram mais eficientes que os métodos tradicionais. Em média, os AC's apresentaram 

tempo de processamento igual ao dos métodos tradicionais, o que se justifica possivelmente 

pela paralelização de processamentos intrínsecos da evolução de AC’s.   

 

 Uma possível causa da porcentagem de diferença entre as imagens, mesmo as mais 

semelhantes, é o tratamento dos pixels da borda. Em AC’s, os pixels da borda recebem apenas 

um tratamento das condições de borda já que os pixels não possuem todos os vizinhos. Não é 

aplicada nenhuma regra especial para esses pixels, uma vez que os AC’s usados são uniformes.  

Já nas implementações de filtros, há um tratamento especial nos pixels das bordas o que faz 

com que as bordas das imagens geradas pelos métodos tradicionais sejam diferentes dos pixels 

das bordas das imagens geradas por AC's.  

 

 Como não foi encontrada nenhuma classificação completa das regras de AC’s de duas 

cores para os tipos de autômatos utilizados nesse trabalho, podemos dizer que o grupo de regras 

apontadas como melhores regras de reprodução de efeitos de filtragem estão na Classe III de 

autômatos na classificação feita por Wolfram (1984), uma vez que elas apresentam as 

características dessa classe. Isso abre a linha de investigação sobre o uso de autômatos celulares 

elementares bidimensionais em Processamento de Imagens, já que, como observado nos 
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estudos relacionados, as aplicações vistas até agora de AC’s em PI são de autômatos celulares 

não elementares e que usam regras mais complexas que as regras totalísticas e não totalísticas.  
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6 TRABALHOS E PERSPECTIVAS 

 Os filtros aqui testados foram todos executados utilizando a vizinhança de pixel mais 

próxima (r = 1). Em trabalhos futuros, esse raio pode ser aumentado assim como pode aumentar 

a profundidade do raio de vizinhança em autômatos celulares afim de obter melhores 

porcentagens na comparação das imagens geradas por PI e AC. Outro ponto interessante é testar 

outros tipos de filtros, como por exemplo, filtros no domínio da frequência e filtros direcionais 

em todas as dimensões separadamente. Há uma gama de filtros a serem testados que não foram 

inclusos nesse trabalho por questão de tempo.  

 

 Não se pode descartar a possibilidade do uso de autômatos celulares em imagens em 

escala de cinza e coloridas. No entanto, como o número de regras cresce exponencialmente para 

esses casos, uma solução seria buscar uma classificação de Wolfram das regras de AC's para 

256 cores ou mais. Assim, ao invés de testar um número colossal de regras, haveria apenas um 

grupo de AC's a serem testados, diminuindo o tamanho do banco de imagens, e 

consequentemente, o tempo necessário para a realização do estudo.  

 

 Observando-se o banco de imagens gerados, notou-se que várias imagens se mostraram 

visualmente semelhantes às imagens geradas por filtros morfológicos. Um trabalho futuro pode 

ser o uso de autômatos celulares elementares para geração de operações de mediana, erosão e 

dilatação, abertura e fechamento de imagens binárias.   

 

 Outro trabalho futuro pode ser a análise de AC's na redução de ruídos. Neste trabalho, o 

filtro da mediana foi testado como filtro de suavização, no entanto, este filtro e uma gama de 

outros filtros são usados para redução de ruído, efeito que não foi testado nesse trabalho e que 

é muito útil em PI. As imagens usadas como estado inicial do AC seriam imagens com ruído e 

todo o banco de imagens gerados se daria a partir dessa imagem. Seria analisado se as imagens 

geradas por AC's teriam removido o ruído das imagens e se a remoção foi mais eficiente que 

os métodos de processamento de imagens.  

 

 Outro trabalho futuro pode ser a comparação das imagens geradas por AC’s e PI sem 

considerar os pixels da borda das imagens. Como dito anteriormente, uma vez que os métodos 
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de processamento têm um tratamento especial para as condições de bordas, é possível que se 

obtenha melhores porcentagens nas comparações não considerando os pixels da borda. Esse 

estudo pode utilizar o mesmo grupo de imagens gerado para o experimento aqui apresentado.  

 

 Por fim, outra linha de pesquisa seria direcionar um tipo de imagem a ser usada como 

condição inicial dos autômatos celulares. Neste trabalho, imagens capturadas por câmeras 

fotográficas foram usadas. Um teste a ser feito é, se os AC's podem ser usados como método 

de processamento de imagens médicas, imagens de sensoriamento remoto e biometria, por 

exemplo.  
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7 APÊNDICE  

7.1 IMAGEM EM ESCALA DE CINZA PARA BINÁRIO 

 O trecho de código a seguir é responsável pela transformação de uma imagem em escala 

de cinza para imagem binária. Em seguida, salva os dados da imagem em listas de 0s e 1s e 

configura um diretório onde as imagens serão salvas.  

 

lenna512 = [Image , "Bit"]; 

lennadata = ImageData  [lenna512]; 

SetDirectory["D:\\Google Drive\\TCC II\\imagens\\lenna"]; 

7.2 GERAÇÃO DAS IMAGENS 

 Os seguintes trechos de código calculam inicialmente número máximo de regras para 

cada tipo de AC usado nesse trabalho: duas cores, na vizinhança de von Neumann totalísticos 

e não totalísticos e vizinhança de Moore totalístico.  Em seguida, o método CellularAutomaton 

é usado para evoluir os 20 primeiros passos de cada tipo de AC, {{1, 20}}, para todas as 

possíveis regras, maxrules5, no caso do AC totalístico -  Vizinhança de von Neumann, tendo 

os dados binários da imagem como estado inicial, lennadata.  Em seguida, os dados são 

transformados em imagens e salvas em um conjunto que em seguida é salvo no disco local com 

formato .tiff.  

 

 A seguir, estão listados os códigos para a geração das imagens. Por restrições de memória 

RAM, as imagens geradas pelos tipos de AC que apresentam 1024 regras diferentes foram 

geradas e salvas em 16 arquivos de imagens.  

 

7.2.1 2 cores totalístico -  Vizinhança de von Neumann 

 

maxrules5 = k5 (k-1) +1 - 1 /. k -> 2 

lennaimagegrid5 = Table[Image /@ CellularAutomaton[{r, {2, {{0, 1, 0}, {1, 1, 1}, 

{0, 1, 0}}}, {1, 1}}, lennadata, {{1, 20}}], {r, 0, maxrules5 }]; 

lennaimageset5 = Flatten[MapIndexed[{#, #2} &, lennaimagegrid5, {2}], 1]; 
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path = "5out\\lenna5.tiff"; 

Export[path, Image3D[lennaimageset[[All, 1]]]]; 

7.2.2 2 cores não totalístico  -  Vizinhança de von neumann 

maxrulesout = k k (4 (k-1) +1) - 1 /. k → 2 

n = 0; 

m = 63; 

i = 1; 

While[m <= maxrulesout, 

lennaimagegrid5out = 

Table[Image /@ CellularAutomaton[{r, {2, {{0, 2, 0}, {2, 1, 2}, {0, 2, 0}}}, 

{1, 1}}, lennadata, {{1, 20}}], {r, n, m}]; 

lennaimageset5out = Flatten[MapIndexed[{#, #2} &, lennaimagegrid5out, {2}], 1]; 

path = "5totout\\lenna5out" <> ToString[i] <> ".tiff"; 

Export[path, Image3D[lennaimageset5out[[All, 1]]]]; 

Clear[lennaimagegrid5out, lennaimageset5out, path]; 

m += 64; 

i++; 

n += 64] 

 

7.2.3 2 cores totalístico -  Vizinhança de Moore 

 
maxrule9 = k5 (k-1) +1 - 1 /. k → 2 

n = 0; 

m = 63; 

i = 1; 

While[m <= maxrule9, 

lennaimagegrid9 = 

Table[Image /@ CellularAutomaton[{r, {2, {{0, 2, 0}, {2, 1, 2}, {0, 2, 0}}}, 

{1, 1}}, lennadata, {{1, 20}}], {r, n, m}]; 

lennaimageset9 = Flatten[MapIndexed[{#, #2} &, lennaimagegrid9, {2}], 1]; 

path = "5tot\\lenna9" <> ToString[i] <> ".tiff"; 

Export[path, Image3D[lennaimageset9 [[All, 1]]]]; 

Clear[lennaimagegrid9, lennaimageset5out, path]; 

m += 64; 

i++; 

n += 64] 
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7.3 COMPARAÇÃO DAS IMAGENS 

 Foi criado um método que retorna a porcentagem de similaridade entre duas imagens, 

com duas casas decimais de precisão. Em seguida, as imagens são recuperadas do disco local e 

salvas em um conjunto. Dentro desse conjunto, é pesquisada a imagem que mais se assemelha 

com a imagem gerada pelo filtro do processamento de imagens. 

 

  No exemplo a seguir, a imagem gerada pelo filtro Laplaciano na imagem Lenna, 

LaplacianFilter[lenna512, i], onde i, é raio da vizinhança analisada -  que em todos os 

experimentos foi 1 - é procurada no conjunto imageset5out onde estão todas as imagens 

geradas pelo AC totalístico na vizinhança de von Neumann.  Este processamento retorna a 

imagem com maior similaridade, o número da regra que a gerou e o número de evoluções 

necessárias. Por fim, o tempo de geração da imagem apontada por AC é medido, assim como a 

similaridade entre a imagem gerada pelo filtro de processamento de imagens e a imagem gerada 

por autômato celular.  

 

In[1] := NewImageDistance[image1_Image,image2_Image]:= 

ImageMeasurements[ImageDifference[image1,image2],"Total"]/(Times@@ImageDimensions[

image1])/;ImageDimensions[image1]==ImageDimensions[image2]; 

ImageSimilarityPercentage[image1_Image,image2_Image]:= Round[100 - ( 100* 

NewImageDistance[image1,image2]),0.01]; 

 

maxrules5out = kk (4 (k-1) +1) - 1 /. k → 2 

 

SetDirectory["D:\\Google Drive\\TCC II\\imagens\\lenna"]; 

 

imageset5out = Transpose[{ Import["project_data\\image5out.tiff"], 

Apply[Union, Table[{i, j}, {i, 0, maxrules5out}, {j, 1, 20}]]}]; 

 

Flatten[Table[ MinimalBy[imagesetlenna5,  ImageDistance[LaplacianFilter[lenna512, 

i], #[[1]]] &], {i, 1}]] 
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Out[1] := { ,6,1} 

 

Timing[lennaLaplacianAce  = Image /@ CellularAutomaton[{6, {2, {{0, 1, 0}, {1, 1, 

1}, {0, 1, 0}}}, {1, 1}}, lennadata, {{1}}]] 

 

ImageSimilarityPercentage[LaplacianFilter[lenna512, 1], lennaLaplacianAce] 
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