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RESUMO 

Mesmo com a descoberta de novas fontes energéticas, em especial as renováveis, o 

petróleo ainda continua sendo uma das mais importantes fontes energéticas existentes e por 

esse motivo ainda gera grande interesse no desenvolvimento de tecnologias inovadoras para 

este ramo. Partindo desse pressuposto, este trabalho foi desenvolvido visando aprimorar e 

automatizar o tratamento dado às informações obtidas durante a fase de perfuração de um 

poço de petróleo. Para realizar essa tarefa foram utilizados conceitos de processamento digital 

de imagens para desenvolver um sistema capaz de, a partir da captura da imagem digital, fazer 

a contagem automatizada de detritos e a determinação do tamanho desses detritos. Com essas 

informações, pode-se controlar de forma mais eficaz o processo de perfuração bem como 

aumentar a vida útil da broca de perfuração. O princípio de funcionamento do sistema 

desenvolvido consiste em utilizar uma câmera IP, com acesso remoto, para capturar imagens 

da esteira com os cascalhos transportados pelo fluído de perfuração oriunda do poço 

petrolífero que está sendo escavado. As imagens capturadas são analisadas por um aplicativo, 

inicialmente desenvolvido em softwares MatlabTM e LabVIEWTM. As imagens capturadas são 

processadas utilizando-se filtros morfológicos adequados com o objetivo de se fazer a 

contagem dos cascalhos presentes no fluído e seus respectivos tamanhos. A produtividade do 

poço a ser perfurado está diretamente relacionada com a análise do fluído e dos detritos 

mencionada anteriormente. Assim, a análise correta dessas informações obtidas juntamente 

com a análise da composição do solo, proximidade da bolsa de petróleo e condições do 

ambiente, são de suma importância na perfuração de poços petrolíferos. A partir do 

desenvolvimento do aplicativo no LabVIEWTM, pretende-se incorporar ao aplicativo uma 

funcionalidade que permita o monitoramento remoto pela Web, utilizando conceitos de 

WebLab, o qual pode adicionalmente ser utilizado como ferramenta de ensino na área de 

processamento de imagem. 

 

 

Palavras-chave: Visão computacional, Processamento de Imagens, Indústria do Petróleo, 

Fluído de Perfuração 

  



 

ABSTRACT 

Even with the discovery of new renewable energy sources, petroleum still remains as 

one of the most important energy sources, therefore still generates great interest in the 

development of related innovative technologies. Based on this assumption, this study was 

developed in order to improve and automate the treatment of information during the drilling 

of an petroleum pit. To accomplish this task, concepts of digital image processing is applied 

to system for capture of digital imaging, making the automated counting of gravels and 

determining the size of these wastes. With this information, is possible to control more 

effectively the drilling process as well as increase the life of the drill bit. The operating 

principle of the developed system is to use an IP camera with remote access, to capture 

images of the conveyor belt and identify the gravels present in the mud from drilling of 

petroleum wells. The captured images are analyzed by an application, initially developed in 

MatlabTM and LabVIEWTM softwares. The captured images are processed using appropriate 

morphological filters with the goal of making the counting of gravels present in mud and their 

sizes. The productivity of the wells to be drilled is directly related to the analysis of mud and 

gravels mentioned above. Thus, the correct analysis of these results and the analysis of the 

soil composition, proximity to the petroleum reserve and environmental conditions, are of 

paramount importance in drilling of petroleum wells. From application development in 

LabVIEWTM, are introduced functionality that enables remote monitoring by web, using 

concepts of WebLab, which can additionally be used as a teaching tool in the field of image 

processing. 

 

 

Key-words: Computer Vision, Image Processing, Petroleum Industry, Drilling Mud 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. MOTIVAÇÃO 
 

O homem é continuamente treinado para reconhecer imagens, estejam elas nítidas ou 

não. Este treinamento pode ser considerado um algoritmo heurístico que ocorre durante sua 

vida (FRIEDLAENDER, 1998). 

 O reconhecimento de imagens, tais como figuras, pessoas, palavras, caracteres, etc., 

feito pelo homem é uma tarefa fácil, porém se torna muito difícil de ser realizada pela 

máquina com o sucesso desejado, apesar de todo desenvolvimento tecnológico na área da 

computação. O homem reconhece, por exemplo, um pássaro, esteja ele parado ou em 

movimento, pelo seu contorno. O reconhecimento de padrões está mais próximo ao raciocínio 

humano do que à lógica. O ser humano é desajeitado para enunciar regras, mas excelente em 

reconhecer padrões (MCNEILL e FREIBERGER, 1993). Reconhecimento de padrões é a 

capacidade de classificar ou identificar uma imagem ou sinal. Para tal, necessitamos de 

ferramentas que possibilitem a descrição de características próprias da imagem ou sinal a ser 

reconhecido. 

 O problema da descrição consiste em extrair as características de um objeto com o 

propósito de reconhecê-lo posteriormente. Idealmente, os descritores deveriam ser 

independentes da dimensão do objeto, da sua localização e da orientação e deveriam conter 

informações suficientes para identificar um objeto de qualquer outro. 

 De maneira geral, a análise de imagens é um processo de descobrimento, de 

identificação e de entendimento de padrões que sejam relevantes ao desempenho de uma 

tarefa fundamentada em imagens (GONZALES e WOODS, 2010). Um dos principais 

objetivos da análise de imagens por computador é dotar uma máquina com a capacidade de 

aproximar, em um determinado sentido, a capacidade similar dos seres humanos. 

 Portanto, um sistema de análise automática de imagens deveria ser capaz de exibir 

graus de inteligência. O conceito de inteligência é um pouco vago, particularmente em relação 
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a uma máquina. Entretanto, a interpretação de vários tipos de comportamento geralmente 

associados à inteligência não é tão difícil. 

 

1.2. OBJETIVOS 
 

Desde a descoberta de indícios de petróleo na camada do pré-sal brasileiro em meados 

de 2006 pela Petrobrás, novas tecnologias para tornar a sua extração mais segura e rentável 

começaram a ser pesquisados com maior intensidade (PETROBRÁS, 2013). Mesmo depois 

de mais de sete anos, ainda muito pouco deste petróleo foi explorado com sucesso. 

Diante do exposto e com o objetivo de auxiliar a perfuração de novos poços foi 

desenvolvido neste trabalho um sistema que serve para analisar o fluído de perfuração que 

retorna do ponto de escavação, classificando a quantidade e o tamanho dos cascalhos nele 

presentes. 

Com essas informações, pode-se controlar de forma mais eficaz o processo de 

perfuração do poço, aumentando a vida útil da esteira e da broca de perfuração, pois essas 

informações serão utilizadas para reajustar os parâmetros operacionais do processo de 

perfuração. 

A partir dessas informações pode-se, por exemplo, ajustar: 

a) Na esteira: a vazão do fluído, a frequência e amplitude de vibração, o nível de líquido e a 

inclinação da tela; 

b) Na broca: velocidade/rotação de perfuração. 

Dessa forma, o custo da perfuração pode ser minimizado, uma vez que o custo, tanto 

da broca como da esteira, são altos e a multa contratual em caso de paradas do equipamento é 

elevada.  

Também não podemos esquecer os aspectos ambientais, visto que os cascalhos que 

retornam do poço devem ser descartados. Para tanto, devem ser lavados e secos de forma 

eficiente a fim de eliminar qualquer resíduo do fluído de perfuração. 

Para o desenvolvimento do sistema, foi escolhida a técnica de análise por visão 

computacional a partir de uma câmera IP devido à relativa simplicidade de instalação em 

qualquer ponto operacional, baixa necessidade de recursos especiais, boa confiabilidade e 

custo relativamente baixo. 
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O trabalho tem como proposta o desenvolvimento de um aplicativo para realizar o 

processamento e análise de imagens do fluído de perfuração. Para desenvolver o projeto 

foram previstas as atividades descritas a seguir: 

a) elaboração de um aplicativo em MatlabTM para realizar o processamento de imagens 

utilizando inicialmente imagens previamente gravadas. Serão utilizadas funções da Image 

Processing Toolbox e Image Acquisition Toolbox para permitir o desenvolvimento do 

algoritmo; 

b) elaboração de um aplicativo em LabVIEWTM para realizar o processamento de imagens 

utilizando inicialmente imagens previamente gravadas e comparar os resultados com os 

obtidos quando  do uso do MatlabTM; 

c) captura de imagens em tempo real e utilização dessas imagens no MatlabTM e no 

LabVIEWTM para reconhecer as partículas de cascalho no fluído. Nesse caso pretende-se 

simular situações similares às obtidas no fluído real que permitam realizar a captura das 

imagens que serão processadas nos algoritmos; 

d) desenvolvimento, em LabVIEWTM, de um aplicativo que permite o monitoramento 

remoto pela Web (aplicando conceitos de WebLab). 

 

1.3. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 
 

Este trabalho está dividido em oito capítulos, incluindo este introdutório. 

No capítulo 2, é apresentado o sistema de perfuração de poços de petróleo. São 

discutidas as características do petróleo, dos reservatórios e da exploração do petróleo. No 

final são discutidas as principais características e funcionalidades do fluído de perfuração. 

No capítulo 3, são apresentadas as características de um sistema de visão 

computacional desde a definição de uma imagem digital até o reconhecimento de padrões, 

passando pela descrição da imagem e filtros para imagens digitais. 

No capítulo 4 são apresentados os materiais utilizados no trabalho, sendo descrito cada 

equipamento utilizado. 

No capítulo 5, é apresentado, de forma detalhada, o aplicativo desenvolvido em 

MatlabTM, com os ensaios iniciais. 
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No capítulo 6, é apresentado, de forma detalhada o aplicativo desenvolvido em 

LabVIEWTM, com os ensaios iniciais. Também é apresentado o aplicativo que permite o 

monitoramento remoto pela Web (aplicando conceitos de WebLab) 

No capítulo 7, são apresentados os resultados obtidos pelos aplicativos. 

No capítulo 8, são apresentadas as conclusões e comentários gerais sobre o trabalho, 

bem como sugestões para trabalhos futuros. 
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2. SISTEMAS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS DE PETRÓLEO 

 

2.1. INTRODUÇÃO 

Petróleo do latim Petra (pedra) e Oleum (óleo) é uma substância oleosa, inflamável, 

com cheiro característico e em geral, menos denso que a água e com cor variando entre o 

negro e o castanho escuro, como mostrado na Figura 2.1. Tem origem orgânica, sendo 

constituído por uma combinação de moléculas de carbono e hidrogênio (UNICAMP, 2013). 

 

Figura 2.1: Petróleo 

 
Fonte: PLANTIER, 2013 

 

O petróleo é um recurso não renovável bastante utilizado na sociedade contemporânea. 

Foi formado ao longo de milhares de anos com a deposição, compactação e decomposição de 

matérias orgânicas, animais ou vegetais, em áreas de antigos lagos, mares ou oceanos, criando 

com isto uma rocha sedimentar, rica em matéria orgânica, conhecida como rocha geradora.  

Diferentemente do que muitos pensam o petróleo não permanece na rocha que foi 

gerado (rocha matriz), ele se desloca até encontrar um terreno apropriado para se concentrar. 

Estes terrenos são denominados bacias sedimentares, formadas por camadas ou lençóis 

porosos de areia, arenitos ou calcários. 

O petróleo é composto predominantemente por hidrocarbonetos podendo, porém 

apresentar impurezas tais como nitrogênio, oxigênio, compostos de enxofre e íons metálicos, 
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principalmente de níquel e vanádio, dependendo apenas da área onde este foi formado e 

posteriormente extraído (NUNES, 2009). 

Depois de extraído, o petróleo passa por um processo de refino, do qual é possível 

extrair diversas substâncias utilizadas em grande escala. A destilação do óleo se torna possível 

pelos métodos empregados atualmente devido ao princípio de que quanto menor a molécula 

de hidrocarboneto, menor é a sua densidade e temperatura de evaporação (ALVES, 2004), 

podendo-se facilmente separar um material do outro. A Tabela 2.1 apresenta alguns dos 

materiais que podem ser obtidos por meio deste processo, seu ponto de ebulição (P.E.) e sua 

composição de carbonos (C) em cada cadeia carbônica. 

 

Tabela 2.1: Substâncias obtidas a partir do refino do petróleo 

P.E. (oC) Composição Subproduto 

20 1 a 4 C Gás 

70 5 a 9 C Nafta 

120 5 a 10 C Gasolina 

170 10 a 16 C Querosene 

270 14 a 20 C Diesel 

340 20 a 50 C Lubrificante 

500 20 a 70 C Óleo combustível 

600 Acima de 70 C Asfalto 
Fonte: ALVES, 2004 

 

Existem relatos de que a humanidade conheça o petróleo há pelo menos sete mil anos, 

sendo encontrado na forma de betume em ferramentas de Neanderthal (METÁLICA, 2009). 

Também era um costume dos antigos egípcios utilizar o betume para a conservação de seus 

mortos. O betume é basicamente um óleo rico em hidrocarbonetos sendo também um tipo de 

petróleo encontrado naturalmente ou podendo ser obtido a partir do craqueamento de óleos 

mais pesados. Na antiguidade, a extração deste material era feita de poços que brotavam na 

superfície da terra e sua utilização era voltada principalmente para aplicações que 

necessitavam de um material adesivo ou coesivo. Seu uso contemporâneo está na 

pavimentação de estradas (METÁLICA, 2009). 

Além do betume, ainda é possível utilizar o petróleo em diversas aplicações tais como 

combustíveis, plásticos, óleos em geral ou solventes, dependendo apenas do processo de 

refino utilizado. 
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2.2. RESERVATÓRIOS DE PETRÓLEO 

O petróleo encontra-se na natureza ocupando os vazios de uma rocha porosa chamada 

rocha reservatório. O poço de petróleo é o elo entre esta rocha e a superfície (SOUZA e 

LIMA, 2002). A ideia de que as reservas de petróleo existem na forma de lagos subterrâneos 

de petróleo não corresponde à realidade. Se assim fosse, a exploração do petróleo seria uma 

atividade muito mais simples (ALMEIDA, 2002).  

O petróleo está armazenado nas rochas em pequenos poros ou fissuras. Além de uma 

porosidade adequada, a rocha reservatório deve ter permeabilidade suficiente para permitir o 

escoamento do óleo. Para que isso ocorra, os poros da rocha devem ser interconectados. A 

permeabilidade vai influenciar o ritmo de produção de petróleo de uma reserva. 

O óleo se concentra em rochas reservatório devido a existência de uma rocha 

impermeável no formato de concha, conhecida como rocha de cobertura, que impede a 

migração do petróleo para outras áreas. Assim o óleo fica concentrado na rocha reservatório 

que fica abaixo da rocha de cobertura. A Figura 2.2 apresenta um reservatório típico de gás e 

petróleo. 

 

Figura 2.2: Reservatório típico de petróleo e gás 

 
Fonte: COELHO, 2012 

 

Pode-se notar na Figura 2.2 que a concentração de petróleo em uma rocha reservatório 

não ocorre isoladamente, geralmente sendo encontrados gás e água junto com o óleo. Como o 

óleo, gás e água são capturados pela rocha de cobertura pelo efeito da gravidade, geralmente 

existe gás na parte superior da rocha reservatório, seguido de óleo na parte intermediária e 

água na parte inferior. Como esses fluídos estão armazenados sob pressão, quando um poço é 

perfurado até a rocha reservatório, eles tendem a subir para a superfície devido à diferença de 
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pressão entre o reservatório e a superfície. A pressão do reservatório é o que determina a 

produção do petróleo ou gás (ALMEIDA, 2002). 

 

2.3. EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO 

As características da manifestação do petróleo na natureza fazem da exploração e 

produção do petróleo uma atividade de grande complexidade tecnológica (ALMEIDA, 2002). 

Antes de utilizarmos combustíveis derivados do petróleo, reservatórios devem ser 

localizados, o petróleo contido nesses reservatórios deve ser extraído e transportado até uma 

refinaria. Dessa forma, até o uso do combustível, uma cadeia complexa deve ser percorrida. 

Uma das etapas dessa cadeia é a exploração do petróleo que consiste em um conjunto de 

operações ou atividades destinadas a avaliar áreas, objetivando a descoberta e a identificação 

de jazidas de petróleo (ALMEIDA, 2002).  

A exploração do petróleo é uma atividade essencialmente arriscada e de custo elevado. 

Mesmo com o alto grau de qualidade e confiabilidade dos estudos geológicos e geofísicos 

atuais, a certeza da existência de um reservatório só é possível após a perfuração do primeiro 

poço. Ainda hoje, a maioria das perfurações resulta em poços secos. 

 

2.3.1. PERFURAÇÃO DE POÇOS DE PETRÓLEO 

Realizados estudos geológicos e geofísicos de uma determinada área, as empresas de 

petróleo podem optar pela perfuração de um ou mais poços exploratórios. Os custos de 

perfuração podem representar entre 40 a 80% dos custos de exploração e desenvolvimento de 

um campo de petróleo (ALMEIDA, 2002). 

A perfuração de um poço de 3000m dura aproximadamente 3 meses de trabalhos 

ininterruptos. Geralmente, a perfuração resulta em um poço seco, entretanto isso não significa 

necessariamente o fracasso da exploração. Cada poço perfurado pode melhorar o 

conhecimento geológico da área em exploração. 

A Figura 2.3 apresenta uma sonda de perfuração. A sonda de perfuração é composta 

essencialmente por uma torre de sondagem que serve como grua para baixar e içar as 

tubulações de aço contendo na ponta a broca de perfuração, uma casa de máquina que abriga 
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os motores responsáveis pelo acionamento da grua, da broca e da bomba do fluído de 

perfuração. 

 

Figura 2.3: Esquema típico de uma sonda de perfuração 

 
Fonte: Adaptado de GALP, 2011 

 

As primeiras sondas de perfuração utilizavam a técnica de perfuração por percussão, 

utilizando brocas de sondagem conhecidas por Trépano. No início do século XX foram 

desenvolvidas novas sondas que fazem uso de brocas rotativas (ALMEIDA, 2002). A Figura 

2.4 apresenta uma broca de roletes (ou Tricone) que é constituída por 3 roletes dentados que  

trabalham em conjunto. 

 

Figura 2.4: Broca de perfuração 

 
Fonte: FOCUS TECHNOLOGY, 2013 
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Os fragmentos de rocha gerados durante a perfuração são chamados de cascalho e são 

recolhidos continuamente por um fluído ou lama de perfuração (PEREIRA, 2010). Esse fluído 

é injetado por bombas para o interior da coluna de perfuração através da cabeça de injeção e 

retorna à superfície pelo espaço anular formados pelas paredes do poço e pela coluna. A 

Figura 2.5 exibe a broca de perfuração, o jato do fluído e o espaço anular. 

 

Figura 2.5: Broca de perfuração, jato do fluído e espaço anular 

 
Fonte: LIMA, 2001 apud AMORIN, 2003 

 

O fluído de perfuração é separado dos cascalhos e, depois de devidamente tratado, 

retorna ao poço. A análise contínua dos cascalhos permite detectar os primeiros indícios de 

hidrocarbonetos nas formações rochosas (SOUZA e LIMA, 2002). 

A fabricação e injeção do fluído de sondagem é uma atividade crucial na perfuração de 

poços de petróleo e gás. O trabalho de perfuração exige injeção de uma mistura de argila, 

água e produtos químicos, através de uma bomba de fluído, na tubulação de perfuração. A 

função do fluído de perfuração é remover os detritos da rocha perfurada, lubrificar e arrefecer 

a broca, estabilizar a parede do poço, além de evitar a erupção de gás, óleo ou água 

(ALMEIDA, 2002). 

 

2.3.2. O FLUÍDO DE PERFURAÇÃO 

Os fluídos de perfuração, também chamados de lamas de perfuração, podem ser 

definidos como fluídos de circulação utilizados para auxiliar a perfuração de poços, 

desempenhando uma série de funções (AMORIN, 2003). 

O American Petroleum Institute - API define fluído de perfuração como um fluído de 

circulação usado em perfurações rotativas para desempenhar as funções requeridas durante a 

Espaço anular 
fluído + detritos 

Broca 

Jato do fluído 
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operação de perfuração. A partir desta definição, é impossível a perfuração rotativa sem um 

fluído de circulação, o que o torna um dos elementos mais importante na operação de 

perfuração. 

À medida que os poços foram ficando mais profundos, os fluídos de perfuração foram 

ganhando importância. Considera-se que, tanto do ponto de vista técnico como econômico, o 

sucesso da perfuração de um poço depende fortemente da composição do fluído e dos 

cuidados para a manutenção de suas propriedades durante a perfuração (BALTAR e LUZ, 

2003). 

Os fluídos de perfuração podem ser conceituados como composições frequentemente 

líquidas, com diversas funções, destinados a auxiliar o processo de perfuração de poços de 

petróleo. São comumente chamados de lamas (AMORIN, 2003). 

 

Figura 2.6: Fluído de perfuração 

 
Fonte: LOBATO, 2011 

 

Os fluídos de perfuração devem ser especificados de forma a garantir uma perfuração 

rápida e segura (THOMAS, 2004). Dessa forma, algumas das características desejáveis do 

fluído são: 

a) ser bombeável; 

b) manter os sólidos em suspenção; 

c) facilitar a separação de cascalho; 

d) apresentar custo compatível com a operação de perfuração. 

Segundo Amorin (2003) as principais funções exercidas pelos fluídos de perfuração 

são: 

a) transportar os detritos de perfuração para a superfície; 
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b) resfriar e limpar a broca; 

c) limpar o fundo do poço dos detritos de perfuração; 

d) reduzir o atrito entre a coluna de perfuração e as paredes do poço; 

e) prevenir o escoamento do fluído para o interior das formações; 

f) manter  a estabilidade poço; 

g) auxiliar as avaliações sobre os detritos e as formações perfuradas. 

O tratamento do fluído de perfuração é de suma importância na operação de 

perfuração de poços de petróleo, sob o ponto de vista operacional, ambiental e econômico. 

Este fluído possui sólidos em suspensão que têm origem na ação de corte das formações 

rochosas pela broca de perfuração ou em sua formulação inicial. Trabalhos recentes abordam 

estudos sobre os equipamentos utilizados para a separação sólido-líquido do fluído de 

perfuração (LOBATO, LOPES, et al., 2011) (GUERREIRO, LANZA, et al., 2012). 

 

2.3.3. DETRITOS 

Segundo o dicionário da língua portuguesa, detrito é uma série de sedimentos ou 

fragmentos desagregados de uma rocha, que irão constituir os depósitos sedimentares. 

Todo o material solto pela broca de perfuração após se misturar com o fluído é 

chamado de sólido de perfuração ou detrito de perfuração. O diâmetro dos sólidos de 

perfuração varia dependendo do tipo de rocha, tamanho e formato da broca de perfuração. A 

Figura 2.7 exibe os detritos gerados durante a perfuração de um poço de petróleo. 

 

Figura 2.7: Detritos gerados durante a perfuração de um poço de petróleo 

 
Fonte: LOBATO, 2011 
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A partir desses detritos retornados à superfície é possível estimar a distância do ponto 

atual da broca até a jazida de petróleo por meio da análise do tamanho desses detritos em 

conjunto com o conhecimento do tipo e composição do solo sendo escavado. 

Esta análise é importante já que, dependendo da velocidade com que se perfura o 

poço, a chegada à jazida de petróleo será um sucesso ou não. Caso a chegada ao depósito 

sedimentar seja muito rápida e este possuir uma grande quantidade de gás natural, comumente 

encontrado durante as perfurações, poderá haver risco de explosão devido às altas 

temperaturas geradas pelo atrito da broca. Por outro lado, caso a perfuração seja lenta e as 

rochas duras demais, haverá perda de dias de trabalho causando desperdício de recursos 

financeiros. 

Para atender às normas ambientais e realizar a reciclagem do fluído de perfuração é 

necessário fazer a separação desses detritos presentes no fluído. Caso essa separação não seja 

feita de maneira eficiente, a efetividade do fluído será reduzida.  

 

2.3.4. SEPARAÇÃO DE SÓLIDOS NA PERFURAÇÃO DE POÇOS 

O principal objetivo das atuais técnicas de separação de sólidos é a redução de custo, 

removendo de forma eficiente os sólidos perfurados e minimizando a perda de fluído contido 

nos mesmos (PEREIRA, 2013). Como os sólidos possuem uma larga faixa de distribuição 

granulométrica, devem-se utilizar vários tipos de equipamentos. Cada equipamento é 

projetado para separar partículas de uma determinada faixa de tamanho do líquido de maneira 

econômica. 

A primeira técnica de controle de sólidos utilizada foi uma série de açudes e poços que 

permitia separar os sólidos naturalmente a partir da ação da gravidade (PEREIRA, 2010). No 

início de 1930 foi introduzido um sistema de peneiras vibratórias que permanece até os dias 

de hoje. Segundo Pereira (2010), o futuro dos sistemas de controle de sólidos será aumentar a 

eficiência da remoção de sólidos. Para isso será necessário melhorar o conjunto de peneiras. 

Essa melhoria levará, consequentemente, ao aumento da vida útil das peneiras. 

Por esse motivo, as peneiras têm um papel fundamental na eficiência global no 

processo de separação de sólidos, pois são os primeiros equipamentos a partir do flowline. 

Assim, são conhecidos como a primeira linha de defesa do sistema de separação de sólidos 

(PEREIRA, 2013). 
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Um dos principais objetivos no controle de sólidos é remover a maior quantidade de 

partículas grandes na primeira vez que esses sólidos são bombeados para fora do poço. 

Segundo a ASME (2004), para avaliar a capacidade de remoção dos equipamentos é 

necessário considerar a origem dos sólidos e classifica-los de acordo com os seguintes 

tamanhos: 

 

Tabela 2.2: Classificação de sólidos quanto ao tamanho 

Denominação Faixa de Tamanho (µm) Tipos de Partículas 

Cascalho Maior que 2000 Sólidos de perfuração, cascalhos, pedras 

Areia 74 a 2000 Areia, sólidos de perfuração 

Lama 2 a 74 Barita, silte, sólidos de perfuração finos 

Colóides Menor que 2 Bentonita, argila, sólidos de perfuração ultrafinos 
Fonte: Adaptado de ASME, 2004 

 

Em condições normais, o fluído de perfuração é bombeado através da coluna de 

perfuração até a broca, retornando pelo espaço anular até a superfície, trazendo consigo os 

cascalhos cortados pela broca. 

Na superfície, o fluído permanece dentro de tanques, após receber o tratamento 

adequado. A Figura 2.8 apresenta a trajetória do fluído de perfuração.  

 

Figura 2.8: Trajetória do fluído de perfuração 

 
Fonte: LIMA, 2001 apud AMORIN, 2003 

 

A recuperação do fluído de perfuração separando-o de cascalhos cortados é um 

assunto atual e de grande importância na operação de plataformas de perfuração de poços de 

petróleo, sob o ponto de vista ambiental e econômico. Normalmente, este fluído precisa ter as 
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suas propriedades físicas readequadas para assegurar que o cascalho permaneça em suspensão 

(GUERREIRO, 2012). Adicionalmente, por conter produtos poluentes, o fluído não pode ser 

diretamente descartado. 

A Figura 2.9 ilustra uma esteira transportando detritos extraídos durante o processo de 

perfuração. 

 

Figura 2.9: Fotografia de uma esteira transportando detritos 

 
Fonte: MARANHÃO e ORTIZ, 2013 

 

A eficiência na remoção de sólidos pode ser computada de duas maneiras: eficiência 

de sólidos removidos propriamente dita e eficiência na conservação de líquido. Quanto maior 

a fração de sólidos removidos, maior a eficiência. Quanto maior a fração de sólidos no 

efluente de descarte, melhor é a eficiência de remoção. Ambos os aspectos devem ser 

considerados (GUERREIRO, 2012). 

Um dos principais desafios nesse processo é caracterizar o tamanho das partículas e 

material sólido nas correntes de entrada e de saída da peneira. Assim, é possível ajustar 

condições operacionais, tais como: a vazão do fluído, a frequência e amplitude de vibração da 

esteira, a inclinação da tela de filtração para melhorar a eficiência do processo de retirada dos 

detritos e minimizar o seu desgaste.  

Por fim, além de remover fatores humanos do processo, a automação pode contribuir 

para melhorar a vida útil da esteira utilizada na separação e transporte destes detritos. Caso 

existam detritos muito grandes para determinado tipo de esteira o desgaste também será 

comparativamente maior que em uma esteira bem dimensionada. 
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Tradicionalmente, os fluídos de perfuração são classificados de acordo com o seu 

constituinte principal em: fluídos à base de gás, fluídos à base de óleo e fluídos à base de 

água. Os fluídos à base de gás são constituídos de um fluxo de ar ou gás natural injetado no 

poço a alta velocidade. Os fluídos à base de óleo são aqueles cuja fase líquida contínua é 

constituída por óleo, enquanto que nos fluídos à base de água, a fase contínua é constituída 

por água (AMORIN, 2003). 

Remover os fragmentos e detritos gerados durante a perfuração continua sendo uma 

das funções mais importantes dos fluídos de perfuração e, um dos maiores desafios, é 

caracterizar o tamanho das partículas e material sólido nas correntes de entrada e de saída da 

peneira. 

 

2.3.4.1 PENEIRAMENTO 

A principal forma de manutenção do fluído de perfuração tem sido a peneira, já que 

sem um peneiramento adequado do fluído de perfuração no início do sistema de separação de 

sólidos, a eficiência do sistema de separação da sonda fica seriamente comprometida 

(PEREIRA, 2013). 

Inicialmente as peneiras eram equipamentos menores e processavam apenas sólidos 

mais grosseiros. As peneiras modernas, de alto desempenho, são capazes de operar com telas 

de granulometria diversas. Essa evolução levou a três diferentes movimentos para as peneiras: 

o elíptico, o circular e o linear. 

Os equipamentos de movimento elíptico possuem uma inclinação. Esta inclinação é 

necessária para o transporte apropriado do cascalho. Entretanto, essa inclinação reduz o tempo 

de retenção do fluído. 

Nos equipamentos de movimento circular, a vibração circular e consistente permite 

um adequado transporte de sólidos com o deck na posição horizontal. 

Os equipamentos lineares tem o movimento proporcionado por um par de eixos 

excêntricos girando em sentidos opostos que provê um transporte superior de cascalho. É 

capaz de operar com o deck inclinado para cima, o que implica em uma melhor retenção de 

fluído. 
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2.3.4.2 A PENEIRA VIBRATÓRIA 

A peneira vibratória consiste em passar o fluído através de uma tela em vibração. 

Partículas menores que a abertura da tela passarão juntamente com o fluído. Partículas 

maiores serão separadas e encaminhadas para descarte ou secagem. 

A vibração se faz necessária para transportar o cascalho para fora da tela e aumentar a 

capacidade de processamento de líquido. Essa vibração produz uma rápida separação, 

reduzindo a quantidade de líquido perdido com os sólidos. 

A Figura 2.10 ilustra um exemplo de peneira vibratória. 

 

Figura 2.10: Peneira vibratória 

 
Fonte: SBM, 2011 

 

Com o objetivo de se obter a máxima eficiência no processo de separação, os sólidos 

devem ser transportados sobre a superfície da tela em um padrão pré-determinado de 

movimento: espiral, elíptico, circular ou linear. Isso se faz necessário para aumentar a 

eficiência de separação e reduzir o tamponamento das aberturas da tela. 
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3. SISTEMA DE ANÁLISE DE IMAGENS DIGITAIS 

 

3.1. INTRODUÇÃO 

A aplicação de técnicas de processamento de imagens no desenvolvimento de sistemas 

de visão computacional (GONZALES e WOODS, 2010) é uma área de pesquisa fascinante e 

têm produzido recentemente resultados de grande relevância para inúmeros segmentos da 

sociedade. Podemos citar, por exemplo, aplicações de identificação e segmentação de objetos 

ou imagens humanas (FERNANDES e GOMES, 2002), reconstrução 3D de cenas reais, 

aplicações de prototipagem rápida (RP – Rapid Prototyping) para produção de objetos com 

formas complexas a partir de dados tridimensionais, rastreamento em tempo real e navegação 

de robôs móveis ou veículos não tripulados (CRAWFORD e DOWNING, 2004) (MARTINS, 

MEDEIROS, et al., 2006), controle de processos de manufatura ou sistemas industriais 

(DENIS, ASSIS e COELHO, 2009), dentre outros. 

O reconhecimento e classificação de padrões é parte essencial em um sistema de 

análise de imagens, e tem por objetivo analisar determinado evento ou objeto e classificá-lo 

dentre várias categorias pré-estabelecidas. 

Como para o ser humano é fácil o reconhecimento de qualquer tipo de padrão, fica 

difícil entender a complexidade em elaborar um programa que realize a mesma tarefa. Para o 

ser humano, as coisas são exatamente o que aparentam ser – um quadrado é um quadrado e 

um círculo é um círculo – e é difícil expressar a diferença existente sem recorrer a uma 

linguagem vaga como “um círculo é redondo e um quadrado não”. No contexto do 

reconhecimento de padrões, a descrição de como alguma coisa é reconhecida só é válida se 

for tão completa e exata que possa ser programada. 

Para entendermos melhor um sistema de reconhecimento e classificação de padrões, 

devemos conhecer algumas definições introduzidas por FU e ROSENFELD (1998) são elas: 
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a) Processamento de Imagens: operação que transforma imagens em outras, produzindo uma 

versão melhorada das imagens originais, com condições necessárias para serem usadas em 

uma determinada aplicação; 

b) Análise de Imagens: estudo das características que descrevem uma imagem. Estas 

características são expressas na forma de estruturas, reproduzindo as relações e as 

propriedades entre as partes formadoras da imagem; 

c) Reconhecimento de Padrões: primeiramente diz respeito à descrição e classificação de 

medidas obtidas de um processo físico ou mental. Mas também se denomina 

reconhecimento de padrões de imagem, quando no contexto da análise e classificação de 

uma determinada imagem. 

 

3.2. IMAGEM DIGITAL 

Uma imagem digital pode ser definida como a amostragem e a quantização de um 

objeto real por meio de um sensor (GONZALES e WOODS, 2010). Uma imagem 

monocromática é uma função bidimensional contínua ���, ��, na qual � e � são coordenadas 

espaciais e o valor de � em qualquer ponto ��, �� é proporcional à intensidade luminosa no 

ponto considerado (QUEIROZ e GOMES, 2001). Como os computadores não são capazes de 

processar imagens contínuas, mas apenas arrays de números digitais, é necessário representar 

imagens como arranjos bidimensionais de pontos. 

Cada ponto da grade bidimensional que representa a imagem digital é denominado 

elemento de imagem ou pixel. A Figura 3.1 apresenta a notação matricial usual para a 

localização de um pixel no arranjo de pixels de uma imagem bidimensional. O primeiro 

índice, �, representa a posição da linha, enquanto o segundo, �, representa a posição da 

coluna. Se a imagem digital for composta por 	 linhas e 
 colunas, o índice � variará de 0 a 	 − 1, enquanto � variará de 0 a 
 − 1. 
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Figura 3.1: Representação de uma imagem digital bidimensional 

 
Fonte: QUEIROZ e GOMES, 2001 

 

3.2.1. AMOSTRAGEM E QUANTIZAÇÃO 

Amostragem é a discretização do domínio da imagem, ou seja, a digitalização das 

coordenadas espaciais da imagem e quantização é a digitalização das amplitudes da função 

imagem. Com este processo é possível montar uma matriz de elementos que representam, em 

um modelo bidimensional, da melhor maneira possível, a imagem tridimensional original. 

Usualmente, esses processos são uniformes, o que implica na amostragem da imagem ���, �� 

em pontos igualmente espaçados, distribuídos na forma de uma matriz 		x	
, sendo cada 

elemento uma aproximação do nível de cinza da imagem no ponto. 

Cada elemento desta matriz é chamado de pixel (picture element) que é a menor 

unidade de partição da imagem. Embora o formato mais comum do pixel seja o retangular, 

outros padrões podem ser assumidos, tais como triangular ou hexagonal. 
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Figura 3.2: Exemplo de matriz de elementos de uma imagem digital 

 
Fonte: IPMA, 2013 

 

Costuma-se associar o limite inferior (0) da faixa de níveis de cinza de um pixel ao 

preto e o limite superior (�– 1) ao branco. Pixels com valores entre 0 e � − 1 serão 

visualizados em diferentes tons de cinza, os quais serão tão mais escuros quanto mais 

próximos de zero forem seus valores (GONZALES e WOODS, 2010). 

Uma vez que os processos de amostragem e quantização implicam na supressão de 

informação de uma imagem analógica, seu equivalente digital é uma aproximação, cuja 

qualidade depende essencialmente dos valores de 	, 
	e	�. Normalmente, o número de 

valores de brilho, �, é associado a potências de 2. 

Quanto mais pixels existirem melhor será a representação da imagem, melhorando sua 

resolução e aumentando o tamanho da matriz de pixels chamada figura, aumentando, por 

consequência, o espaço na memória que a imagem ocupará em um sistema digital. 
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Tabela 3.1: Número de bytes para uma imagem monocromática 

	 
 
Número de bytes (L) � = 2 � = 32 � = 256 

480 640 38400 192000 307200 

600 800 60000 300000 480000 

768 1024 98304 491520 786432 

1200 1600 240000 1200000 1920000 
Fonte: QUEIROZ e GOMES, 2001 

 

A Figura 3.3 apresenta um exemplo de uma imagem digital para diferentes resoluções 

de amostragem. 

 

Figura 3.3: Exemplo de diferentes resoluções para uma mesma imagem 

 
Fonte: KILNER, 2008 

 

3.2.2. DISPOSITIVOS DE AQUISIÇÃO 

Segundo GONZALES e WOODS (2010) dois elementos são necessários e 

indispensáveis na aquisição de imagens digitais: 

a) um elemento físico, responsável pela amostragem do universo e a conversão dessa 

amostragem em impulsos elétricos; 

b) um dispositivo digitalizador, responsável pela conversão do impulso elétrico em 

quantificações digitais. 

A câmera de vídeo é um dispositivo que gera amostras da luz visível fazendo uso de 

elementos sensíveis a particulares comprimentos de onda (DENIS, 2008). Um tipo de 
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elemento que é utilizado praticamente na totalidade das câmeras atuais faz uso da tecnologia 

dos dispositivos de carga acoplada, conhecidos como CCD. 

O CCD (charge-coupled device) utiliza uma coleção de elementos denominados 

fotossensíveis, que produzem uma tensão de saída na forma de cargas armazenadas, 

proporcional à intensidade de algum comprimento de onda incidente. São elementos com 

grande resolução e alta velocidade de aquisição. 

Embora os elementos fotossensíveis tenham grande velocidade de aquisição de dados, 

a manipulação desses sinais analógicos convertidos digitalmente até sua emissão na forma de 

um sinal de vídeo faz com que tais dispositivos funcionem com uma varredura repetida trinta 

vezes por segundo. 

As imagens geralmente são capturadas em cores, ou seja, o sensor de captura absorve 

os fótons e monta três matrizes de pixels ao invés de apenas uma. Cada uma dessas matrizes 

representa uma das cores primárias: o Vermelho (Red), o Verde (Green) e o Azul (Blue). O 

conjunto dessas matrizes forma o que ficou conhecido como imagem RGB, ou imagem em 

cores. Vale ressaltar que mesmo que se fale em cor, estamos armazenando as informações em 

três matrizes independentes que formarão a cor final apenas quando da junção dos três valores 

correspondentes. A Figura 3.4 ilustra um exemplo de uma imagem RGB. 

 

Figura 3.4: Exemplo de imagem RGB 

 
Fonte: TRIGUEROS, 2010 
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Quando necessário, mesmo que uma imagem tenha sido capturada em cores existem 

maneiras para se transformar a imagem para níveis de cinza (greyscale). Uma das maneiras 

mais usuais para se realizar essa transformação é a utilização da expressão: 

 ���������� , !" = 0,2989 ∗ &� , !" + 0,5870 ∗ �� , !" + 0,1140 ∗ *� , !" 
 

sendo a variável ���������� , !"	o valor do nível de cinza do pixel � , !" e &� , !", �� , !"	�	*� , !" respectivamente os valores do pixel nas matrizes Vermelha, Verde e 

Azul na linha i e coluna j. A Figura 3.5 apresenta, em tons de cinza, a imagem RGB 

apresentada anteriormente. 

 

Figura 3.5: Exemplo de imagem em tons de cinza 

 
Fonte: Adaptado de TRIGUEROS, 2010 

 

Outra forma de se representar uma imagem digital é conhecida como imagem 

binarizada (branco e preto puro). Uma imagem binarizada nada mais é do que uma imagem 

em que todos os seus pixels valem zero ou um. Nesse caso, o “ZERO” é a completa ausência 

de cor, ou seja, o preto e “UM” a presença de todas as cores, o branco. A Figura 3.6 apresenta, 

em branco e preto puro, a imagem em tons de cinza apresentada. 
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Figura 3.6: Exemplo de imagem em branco e preto puro 

 
Fonte: Adaptado de TRIGUEROS, 2010 

 

A transformação de uma imagem que originalmente é nível de cinza em uma imagem 

binária é realizada a partir da definição de um valor de nível de cinza para ser o ponto de corte 

(threshold). Com este ponto definido, todos os valores abaixo dele serão definidos nulos 

(preto) e todos os valores acima serão valores unitários (branco). 

 

3.3. SEGMENTAÇÃO 

Segmentação é o processo que permite extrair parâmetros que permitam associar 

regiões de uma imagem com objetos na cena. A ideia da segmentação tem origem nos seres 

humanos que desenvolvem agrupamento visual com base em características como 

proximidade, similaridade e continuidade (DENIS, 2008).  Nesse sentido, busca-se dividir a 

imagem digital em regiões disjuntas para que um pixel pertença apenas a uma das regiões. 

A segmentação é o primeiro passo para análise de imagens quando do processamento 

digital de imagens. Ela divide a imagem de entrada em partes ou objetos constituintes. A saída 

do estágio de segmentação trabalha com os dados em forma de pixels, correspondendo tanto à 

fronteira de uma região como a todos os pontos da mesma. 
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3.3.1. MÉTODOS PARA SEGMENTAÇÃO 

Os algoritmos de segmentação para imagens monocromáticas têm como base duas 

propriedades: descontinuidade e similaridade (GONZALES e WOODS, 2010). 

Na segmentação por descontinuidade, a partição é embasada em alterações bruscas nos 

níveis da função imagem. As principais áreas de interesse são a detecção de pontos isolados e 

a detecção de limiares e bordas na imagem. Essas descontinuidades são obtidas por meio da 

varredura da imagem por operadores que, atuando sobre as imagens digitais, visam 

determinar as descontinuidades nelas presentes realizando operações entre pixels, tais como 

diferença e derivada. Esses operadores são conhecidos como máscaras. 

Já a segmentação por similaridade busca agrupar regiões com características 

semelhantes. Dentre as possíveis características utilizáveis, encontram-se a textura e as cores. 

A segmentação por similaridade utiliza-se de abordagens tradicionais que fazem uso de cores 

e dividem-se em dois grupos: 

a) as que fazem uso da informação topológica da imagem, tais como o crescimento de região 

e a divisão e agrupamento de região (split and merging); 

b) as que não fazem uso da informação topológica, como é o caso da imposição de limiares e 

procura de bordas (edge finding). 

 

3.3.2. A IMPOSIÇÃO DE LIMIARES 

A técnica da imposição de limiares (thresholds) foi primeiramente adotada para a 

segmentação de imagens em tons de cinza e, posteriormente, generalizada para imagens 

multicromáticas. 

Em imagens monocromáticas, um pixel +� , !� em uma imagem �� , !� seria 

classificado como pertencente a uma região &, caso �� , !� < . e &/ caso contrário. Sendo  . 

o threshold (ou limiar) para a classificação. 

A aplicação dos limiares está ligada a um estudo do histograma da imagem, e a 

determinação de um nível capaz de separar duas regiões, conforme a Figura 3.7. 
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Figura 3.7: Determinação de limiar para histograma em tons de cinza 

 
Fonte: DENIS, 2008 

 

3.3.3. ALGORITMOS PARA SEGMENTAÇÃO DE IMAGENS 

Um algoritmo que proporciona a segmentação pela análise da vizinhança é o 

crescimento de região. Trata-se de um processo pelo qual pixels com características 

semelhantes em uma vizinhança são agregados em regiões maiores, sucessivamente, partindo-

se de um conjunto de pontos denominado de semente da região (GONZALES e WOODS, 

2010). Para a segmentação de imagens monocromáticas por este processo, propõe-se que a 

propriedade 0, que é utilizada para classificar um pixel em uma dada região, seja o valor 

absoluto da diferença entre o nível de cinza de um pixel e o nível de cinza do pixel tomado 

como semente (DENIS, 2008). Assim, todo pixel de uma vizinhança que possuir uma 

diferença menor que um limite . do pixel semente, será enquadrado na região deste pixel. 

 

3.4. DESCRIÇÃO DE IMAGENS DIGITAIS 

Os descritores são formas matemáticas de representação de objetos ou seus contornos. 

São normalmente utilizados para fornecerem um valor (ou conjunto de valores) que melhor 

representa(m) o objeto e que pode(m) ser utilizado(s) como medida de comparação (ou 

similaridade) com outros objetos. 

A extração de características é um passo importante no reconhecimento de padrões e 

muitas das pesquisas tem se dedicado em encontrar medidas que representem, de maneira 

concisa, um padrão e que ao mesmo tempo contenha informação suficiente para assegurar um 

reconhecimento confiável. Em geral, bons descritores devem satisfazer as seguintes 

necessidades: 

Limiar Nível de cinza 
N

úm
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o 
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s 
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a) a variação dentro da mesma classe deve ser pequena, isto é, características provenientes 

de amostras diferentes de uma mesma classe devem ser parecidas; 

b) a separação entre classes distintas deve ser grande, isto é, características provenientes de 

amostras diferentes de classes diferentes devem ser diferentes. 

Porém, um mesmo objeto ao ser digitalizado em situações diferentes pode não gerar a 

mesma imagem, ou seja, o objeto pode estar centrado em qualquer posição da imagem, pode 

apresentar qualquer orientação angular, pode possuir tamanhos variados devido a diferentes 

resoluções de digitalização (ou mesmo pode ser desejado comparar objetos de dimensões 

distintas) e, ao ser digitalizado, pode estar com a face para cima ou para baixo sendo, 

portanto, refletido ou espelhado. Além disso, devido à passagem do domínio contínuo da 

realidade para o discreto da imagem ocorre a introdução de um erro, chamado erro de 

discretização ou erro de quantização. 

Um algoritmo de reconhecimento deve ser tolerante a todas essas contingências, isto é, 

deve fornecer o mesmo resultado para todas as variações da imagem de um mesmo objeto, e 

ainda ser capaz de diferenciar um objeto de outro que pertença à outra classe. 

 

3.4.1. MORFOLOGIA MATEMÁTICA 

Morfologia digital ou matemática é uma modelagem destinada à descrição ou análise 

da forma de um objeto digital (QUEIROZ e GOMES, 2001). O modelo morfológico para a 

análise de imagens fundamenta-se na extração de informações a partir de transformações 

morfológicas, nos conceitos da álgebra booleana e na teoria dos conjuntos e reticulados. O 

princípio de morfologia digital se embasa no fato de que a imagem é um conjunto de pontos 

elementares (pixels) que formam subconjuntos elementares bidimensionais. Os subconjuntos 

e a inter-relação entre eles formam estruturalmente a morfologia da imagem. 

As operações básicas da morfologia digital são: 

a) erosão, a partir da qual são removidos da imagem os pixels que não atendem a um dado 

padrão; 

b) dilatação, a partir da qual uma pequena área relacionada a um pixel é alterada para um 

dado padrão. 

A construção de sistemas morfológicos é implementada a partir da concepção do 

problema e da seleção dos operadores mais adequados à solução de interesse. A adequação de 



43 
 

operadores constitui um dos grandes problemas encontrados na especificação dos elementos 

estruturantes. 

 

3.5. LIMIARIZAÇÃO E CONECTIVIDADE 

Algumas das principais técnicas utilizadas em aplicações de processamento de 

imagem digital onde o objetivo é a classificação a partir das dimensões do objeto incluem a 

binarização e a conectividade. 

 

3.5.1. BINARIZAÇÃO POR LIMIARIZAÇÃO 

A binarização da imagem consiste na transformação da imagem para níveis branco e 

preto puro (imagem binarizada, como já explicado anteriormente). Para isso obtém-se um 

histograma onde são analisados os valores na escala greyscale obtidos para cada pixel da 

imagem e sua distribuição em termos de intensidade. Uma maneira de determinar os níveis da 

imagem binarizada (preto ou branco) e comparar os valores dos pixels da matriz greyscale 

comparando-os com um limiar (threshold). 

Por exemplo, se a imagem apresenta um objeto claro sobre um fundo escuro os valores 

de intensidade no histograma serão agrupados em dois grupos dominantes. Então, o limiar 

pode ser definido em um ponto intermediário entre estes grupos. 

Quando um único limiar é utilizado para uma imagem inteira, o processo é conhecido 

como limiarização global. Quando o limiar muda ao longo da imagem, temos a limiarização 

variável. Se o limiar é variável e definido a partir das propriedades de uma vizinhança (por 

exemplo, a média dos pixels da vizinhança), temos a limiarização local (GONZALES e 

WOODS, 2010). 

Uma das técnicas de limiarização de imagens é o algoritmo conhecido como filtro de 

Sobel. Trata-se de uma operação usada em processamento de imagens especialmente em 

algoritmos aplicados na detecção de contorno (KIMMEL, SHAKED, et al., 2005). Em termos 

técnicos, o filtro é um operador que calcula diferenças finitas, dando uma aproximação do 

gradiente da intensidade de cor nos pixels da imagem. O filtro de Sobel calcula o gradiente da 

intensidade de cor da imagem em cada ponto, dando a direção da mudança claro-escuro, e a 

quantidade de variação nessa direção. Então, obtém-se um indicativo da variação em cada 
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seção, quer seja de forma mais suave ou mais abrupta. Assim é possível estimar a presença de 

transições claro-escuro e sua direção. A técnica permite a definição das bordas de objetos as 

quais podem ser usadas para determinar o contorno. 

 

3.5.2. CONECTIVIDADE 

A conectividade consiste na análise da vizinhança dos pixels da imagem binarizada 

para verificar se estes estão conectados aos seus vizinhos. Para imagens bidimensionais, 

utilizam-se as vizinhanças de quatro (apenas os vizinhos mais próximos), seis (apenas para 

grades de pixels hexagonais) ou oito (todos os vizinhos) para definir a conectividade como 

ilustrado na figura Figura 3.8. 

 

Figura 3.8: Vizinhança de pixels em imagens digitais 

 
Fonte: Adaptado de QUEIROZ e GOMES, 2001 

 

3.6. FILTROS PARA IMAGENS DIGITAIS 

Muitas vezes ao se capturar uma imagem digital em um ambiente real que apresente 

diferentes tonalidades e fontes de luz diretas ou refletidas podem ocorrer imperfeições e 

interferências indesejadas, o que pode prejudicar o processamento da imagem em análise. 

Com o objetivo de minimizar os efeitos desses parâmetros a literatura propõe o 

desenvolvimento de diferentes tipos de filtros, cada qual com sua finalidade. 

A aplicação de um filtro implica na transformação, pixel a pixel, da informação da 

imagem original. A alteração efetuada em um pixel da imagem filtrada não depende apenas do 

nível de cinza do pixel correspondente na imagem original, mas também dos valores dos 

níveis de cinza dos pixels situados em sua vizinhança.  
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O funcionamento básico de um filtro consiste na operação de convolução de uma 

máscara (mask, kernel ou template) e da imagem considerada. De acordo com o manual de 

conceitos da National Instruments para o IMAQ Vision, a convolução com um kernel é uma 

média ponderada dos pixels ao redor do pixel a ser filtrado. O pixel assume a valor dessa 

média ponderada. O número de vizinhos a serem considerados e o peso de cada pixel na conta 

é definido pelo kernel. Se o kernel for um 3x3, a janela que percorrerá a imagem será uma 

3x3. A operação é executada progressivamente sobre os pixels da imagem, coluna a coluna, 

linha a linha, como ilustrado na Figura 3.9. 

 

Figura 3.9: Representação gráfica do processo de filtragem 

 
Fonte: Adaptado de QUEIROZ e GOMES, 2001 

 

A Figura 3.10 apresenta uma máscara (kernel) com um ponto de ancoragem, 

geralmente quadrada com ancoragem em seu centro (BRADSKI e KAEHLER, 2008), essa 

máscara varrerá todos os pixels da imagem. 

 

Figura 3.10: Máscara quadrada de tamanho 3x3 para a derivada Sobel 

com ponto de ancoragem em seu centro 

 
Fonte: BRADSKI e KAEHLER, 2008 
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Ao ser aplicado, cada pixel tem seu valor alterado segundo os parâmetros definidos 

dentro da máscara. Dentre os filtros mais comuns utilizados em processamento digital de 

imagens encontram-se os da média, da mediana e da moda, todos destinados à suavização da 

imagem. 

Um problema para esse método de filtragem são as bordas. Não importa onde o ponto 

de ancoragem seja fixado na máscara, sempre haverá alguma região da imagem onde parte da 

máscara estará sobre pixels inexistentes. Para contornar esse problema, podemos utilizar 

soluções tais como: duplicar as últimas linhas ou colunas próximas às bordas quando houver 

necessidade; considerar os pixels inexistentes como um espelhamento da borda oposta, como 

se a imagem se repetisse a partir da borda em questão; desconsiderar estes pixels nas bordas, 

cortando a imagem; ou simplesmente considerar os pixels inexistentes como se valessem zero, 

pixels pretos (BRADSKI e KAEHLER, 2008). Evidentemente, qualquer que seja o método 

utilizado, haverá alguma deterioração da informação nas regiões da borda, e 

consequentemente na figura analisada. Embora o método possa produzir alguma deterioração 

nas regiões de borda ainda assim, na maioria dos casos, a utilização de filtros permite 

melhorar bastante a qualidade do algoritmo de classificação de objetos por processamento de 

imagens. 

A seguir, apresentaremos alguns filtros tratados na literatura e que utilizados na 

criação do aplicativo desenvolvido neste trabalho. Os filtros apresentados são de operação 

morfológica tendo como base a teoria de conjuntos matemáticos e atuam em uma imagem 

como se essa fosse um conjunto de objetos. 

 

3.6.1. FILTRO ERODE 

O objetivo deste filtro é remover pequenos detalhes irrelevantes em termos de 

tamanho (GONZALES e WOODS, 2010). Esta tarefa é cumprida utilizando-se uma máscara 

como mostrado na Figura 3.11 (MARANHÃO e ORTIZ, 2013). 

Esse filtro provoca efeitos de erosão das partes claras da imagem (altos níveis de 

cinza), gerando imagens mais escuras. Em um fundo sólido, esse filtro pode eliminar o ruído. 

Com a aplicação desse filtro, todas as regiões de pixels de valor unitário, ou seja, regiões 

brancas serão diminuídas. Outro efeito decorrente do uso do filtro é a suavização das linhas da 



47 
 

imagem, em outras palavras, se uma imagem possuir contorno serrilhado, a aplicação do filtro 

suavizará seu contorno. 

 

Figura 3.11: Exemplo de processo de erosão aplicada a uma matriz binária 

 
Fonte: MARANHÃO e ORTIZ, 2013 

 

No filtro de erosão para os conjuntos 1 e *, a erosão de 1 por *, denotada por 1 ⊖ *, 

é definido por: 

  1 ⊖ * = 34|�*�6 ⊆ 18 
 

ou seja, a erosão de 1 por * é o conjunto de todos pontos 4 tal que *, transformado por 4, está 

contido em 1. 

 

3.6.2. FILTRO MAJORITY 

Este filtro tem uma função semelhante ao filtro erode e remove de forma mais branda 

grupos de pixels isolados. Também serve para remover lacunas e penínsulas em regiões de 

zeros ou uns. Tem também a vantagem de não alterar o tamanho destas regiões, tal como 

ocorre com o filtro erode. O funcionamento básico do filtro consiste em, para cada pixel 

sendo analisado, se houver cinco ou mais pixels de mesmo valor em sua vizinhança sob a 

máscara, o pixel mantém seu valor, caso contrário ele recebe o valor de seu inverso. Portanto 

o filtro é resultante de: 

 

4 91, se	 ;�*�6 ≥ 5
0, se	 ;�*�6 < 5 
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 Em oposição ao filtro erode este filtro não apresenta o problema das bordas se a 

máscara utilizada possuir um tamanho menor que cinco por cinco, já que o valor limite do 

número de pixels considerados para a mudança de valor é de cinco, os pixels fictícios da 

região fora da imagem ainda serão minoria em relação aos outros pixels reais de dentro da 

imagem, exceto no único pixel em cada canto da imagem. 

 

3.6.3. FILTRO FILL 

O filtro fill preenche qualquer grupo de pixels rodeado por pixels de valor oposto. Com 

a utilização deste filtro é possível selecionar áreas específicas em que se deseje mudar o valor 

de grupos de pixels que estejam conectados (BRADSKI e KAEHLER, 2008), seja por uma 

conectividade de 4 ou 8 para imagens bidimensionais ou de 6, 18 ou 26 para cenas 

tridimensionais. Portanto o filtro é resultante de: 

 => = �=>?, ⊕ *� ∩ 1B ; 														D = 1, 2, 3, … �+ ����� 

 

 A Figura 3.12 mostra a máscara utilizada para o filtro fill. 

 

Figura 3.12: Máscara para o filtro fill 

 

Fonte: MARANHÃO e ORTIZ, 2013 

 

3.6.4. FILTRO SHRINK 

O filtro shrink serve para tentar reduzir áreas conectadas de mesmos valores por meio 

da remoção de pixels. Se o objeto, ou área, em questão possuir buracos, o filtro transforma-os 

em uma linha a meio caminho do buraco e da extremidade do objeto; se este for contíguo o 

filtro tenta transformá-lo num ponto. Com este filtro é possível identificar, isolar e tentar 

reparar áreas ruidosas de uma imagem, ou seja, áreas com rápidas mudanças de valor entre 

pixels consecutivos. 
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O algoritmo de realização deste filtro é mais complicado que os algoritmos 

demonstrados anteriormente, e sua descrição é apresentada em (LAM, LEE e SUEN, 1992). 

 

3.7. RECONHECIMENTO DE PADRÕES 

Um sistema de reconhecimento e classificação de padrões pode ser representado, de 

maneira simplificada, pelo diagrama de blocos da Figura 3.13, onde o processamento da 

imagem de entrada é denominado pré-processamento e a análise da imagem é chamada de 

extração de características ou descrição do padrão. 

 

Figura 3.13: Diagrama de um sistema de reconhecimento e classificação de padrões 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor 

 

Nesse diagrama podemos destacar as seguintes fases: 

a) Aquisição da Imagem: é o processo em que a imagem é convertida em um conjunto de 

números que podem ser manipulados via computador; 

b) Pré-processamento: visa remover ruídos, melhorar a imagem e se necessário segmentá-la 

em regiões, para que cada uma destas regiões possa ser analisada separadamente; 

c) Extração de Características: tenta-se representar a imagem por um conjunto de 

características próprias, visando à remoção de redundâncias e redução da dimensão do 

conjunto de dados; 

d) Classificação: é atribuído um rótulo para a imagem analisada. Essa atribuição é feita a 

partir da análise das características extraídas e comparação destas com uma classe de 
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padrões aprendida pelo classificador durante o estágio de treinamento. Idealmente um 

bom classificador deve ser capaz de reconhecer um objeto independente de variações 

ocorridas na sua orientação, tamanho e localização na cena.  

A automação do reconhecimento de objetos por meio de recursos computacionais vem 

sendo pesquisada e aplicada por vários anos tanto no âmbito acadêmico quanto industrial. 

Entretanto, o mesmo é um problema complexo devido, principalmente, a existência de alguns 

fatores que causam erros de classificação, são eles: 

a) Ruídos: elementos não pertencentes à imagem original, podendo ser caracterizados por 

lacunas, pontos isolados, pontos que não deveriam estar conectados, etc.; 

b) Distorções: as distorções incluem variações locais do objeto, saliências impróprias, etc.; 

c) Variações de estilo: consiste na variação natural dos objetos a serem tratados, tais como 

tamanho, forma, etc.; 

d) Espelhamento e Reflexão: variações ocorridas quando o objeto é digitalizado com a face 

para cima ou para baixo; 

e) Translação: mudança de posição do objeto em relação a uma referência; 

f) Rotação: mudança de orientação do objeto em relação a uma referência. 

Dependendo do modo como o reconhecimento de padrões é realizado, SHALKOFF 

(1992) o dividiu em: 

a) Estatístico: quando os dados de entrada do sistema de reconhecimento são organizados em 

vetores de características, que são assumidos gerados por fenômenos naturais e, em geral, 

são tratados por funções de decisão com base em modelos paramétricos ou não 

paramétricos para o arranjo especial dos dados; 

b) Sintático ou Estrutural: quando as interconexões entre os elementos de entrada do sistema 

de reconhecimento contêm informações essenciais para que a identificação dos padrões 

possa ser feita. Neste caso, o uso de gramáticas que definam as possíveis associações 

linguísticas entre os elementos em estudo se faz necessário; 

c) Redes Neurais: onde os elementos são identificados por um sistema neural artificial 

previamente treinado com base em um conjunto de elementos representativos das classes 

que se deseja identificar. As redes neurais são uma tentativa de simular o comportamento 

biológico das interações que ocorrem no cérebro humano. 

Para que seja efetuada uma classificação automática de objetos, estes devem ser 

descritos de uma forma quantitativa, isto é, através de valores numéricos. 
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3.8. CLASSIFICAÇÃO DE IMAGENS DIGITAIS 

Se desejarmos um sistema para distinguir objetos de diferentes tipos, primeiramente 

precisamos decidir qual característica do objeto poderá ser utilizada para produzir os 

parâmetros descritivos. As características particulares utilizadas são chamadas traços do 

objeto e a escolha correta desses é muito importante, pois somente eles serão utilizados para 

identificar o objeto. 

Existem poucos meios analíticos para guiar essa escolha. Frequentemente, a intuição 

nos fornece uma boa lista de traços a serem utilizados. Um bom conjunto de traços deve ter 

quatro características: 

a) Discriminação: os traços devem assumir diferença significativa para objetos de diferentes 

classes; 

b) Integridade: os traços devem assumir valores similares para todos os objetos da mesma 

classe; 

c) Independência: os vários traços utilizados não devem ter correlação entre si; 

d) Pequeno Número: a complexidade do sistema de reconhecimento de padrões cresce 

rapidamente com o aumento do número de traços utilizados. Mais importante ainda, o 

número de amostras necessárias para se treinar um classificador cresce exponencialmente 

com o aumento do número de características utilizadas para expressar o objeto. 

Um sistema de classificação de imagens deve também ter vários graus de inteligência. 

Aqui, o conceito de inteligência é vago, pois estamos nos referindo a máquinas. Porém 

podemos citar as seguintes características de um sistema inteligente: 

a) habilidade de extrair informações pertinentes em um grupo de detalhes irrelevantes; 

b) capacidade de aprender com exemplos e generalizar este conhecimento para aplicação em 

diferentes ocasiões; 

c) habilidade de fazer inferências a partir de informações incompletas. 

Outra abordagem para extração de características de um objeto é atuar diretamente na 

imagem digitalizada. Isto pode ser feito de algumas maneiras distintas: 

a) Pixel a Pixel: todos os pixels da imagem são tratados separadamente. Só é válido para 

imagens pequenas. O processo é extremamente lento e sensível a ruído; 

b) Janela n x n: Aplica-se uma janela sobre a imagem original. Calcula-se uma média dos 

valores dos pixels para posterior utilização. Este processo é mais rápido e menos sensível 

a ruído; 
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c) Linhas e Colunas: Calculam-se as informações de todas as linhas e colunas da imagem. 

Este processo também é mais rápido e menos sensível a ruído. 

Todos estes processos podem se tornar invariantes à rotação e ao deslocamento. Após 

extraída as características do objeto em estudo, devemos realizar a classificação do mesmo. 

 

3.9. PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGENS (PDI) 

O reconhecimento de imagens, tais como figuras, pessoas, palavras, caracteres, etc., 

feito pelo homem é uma tarefa fácil, porém se torna muito difícil de ser realizada pela 

máquina com o sucesso desejado, apesar de todo desenvolvimento tecnológico na área da 

computação. O reconhecimento de padrões está mais próximo ao raciocínio humano do que à 

lógica. Reconhecimento de padrões é a capacidade de classificar ou identificar uma imagem 

ou sinal. Para tal, necessitamos de ferramentas que possibilitem a descrição de características 

próprias da imagem ou sinal a ser reconhecido. 

O problema da descrição consiste em extrair as características de um objeto com o 

propósito de reconhecê-lo posteriormente. Idealmente, os descritores deveriam ser 

independentes da dimensão do objeto, da sua localização e da orientação e deveriam conter 

informações suficientes para identificar um objeto de qualquer outro. 

De maneira geral, a análise de imagens é um processo de descobrimento, de 

identificação e de entendimento de padrões que sejam relevantes ao desempenho de uma 

tarefa fundamentada em imagens (GONZALES e WOODS, 2010). Uma das principais metas 

da análise de imagens por computador é dotar uma máquina com a capacidade de aproximar, 

em um determinado sentido, a capacidade similar dos seres humanos. 

O processamento digital de imagens (PDI) pode ser empregado para a melhoria de 

informação visual a ser interpretada pelo ser humano ou extração de informações para 

processamento de dados. No primeiro caso, as técnicas empregadas estão voltadas para a 

percepção humana da imagem. Já as técnicas empregadas para a extração de informação estão 

voltadas para a percepção por meio de máquinas. 

Uma das primeiras aplicações das imagens digitais ocorreu na indústria dos jornais, 

quando as imagens eram enviadas por cabo submarino entre Londres e Nova York 

(GONZALES e WOODS, 2010). Entretanto esse exemplo não pode ser considerado resultado 

de processamento digital de imagens, pois não envolveu o uso de computador. Assim o 
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processamento digital de imagens tem estreita relação com o desenvolvimento do computador 

digital (GONZALES e WOODS, 2010). 
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4. MATERIAIS E SOFTWARES 

Serão apresentados os materiais utilizados no desenvolvimento dos aplicativos para 

análise dos cascalhos do fluído de perfuração. 

 

4.1. CÂMERA DIGITAL 

O equipamento utilizado para realizar a captura das imagens que serão utilizadas é 

uma câmera digital em que a comunicação com o computador remoto será feita via rede. A 

câmera deve ser fixada para que não haja mudanças na distância entre a lente e as amostras, 

garantindo assim uniformidade na aquisição de imagens em diferentes situações de teste. 

O ambiente previsto para a instalação desta câmera pode ser considerado um ambiente 

hostil a equipamentos eletrônicos. A câmera estará constantemente exposta ao sol e à chuva e, 

no caso de plataformas de perfuração, ao sal carregado pelos ventos marinhos. Portanto, não é 

aconselhável a instalação de um microprocessador desprotegido in loco para executar o 

algoritmo de análise. A utilização de uma câmera webcam neste ambiente também não será 

apropriada, devido à necessidade da presença de um dispositivo com entrada USB no local 

para seu funcionamento. 

Visando atender os requisitos de instalação e funcionamento, foi escolhida uma 

câmera IP (Internet Protocol) Feasso™ modelo f-ipcam03. A Figura 4.1 apresenta a câmera 

instalada no local de testes. 
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Figura 4.1: Câmera digital utilizada 

 

 

Dentre as características técnicas da câmera as que foram de interesse para o projeto 

estão descritas no Quadro 4.1. 

 

Quadro 4.1: Quadro de especificações técnicas da câmera Feasso TM f-ipcam03 

Processador de 32 bits 

Sensor CMOS de alta sensibilidade 

Resolução da imagem VGA(640x480 pixels) 

Algoritmo de compressão M-JPEG otimizado 

Servidor Web incorporado 

Suporte a redes 802.11(Wi-FI) e 802.3(RJ45 10 base T) 

Suporte aos serviços de DDNS, LAN e Internet 

Suporte a vários protocolos de rede 

Envio de arquivo de imagem automaticamente 

Cliente FTP incorporado 
Fonte: FEASSO, 2013 

 

Na aplicação utilizou-se uma rede com protocolo TCP/IP (Transmission Control 

Protocol) para fazer a ligação entre o cliente FTP (File Transfer Protocol) presente na câmera 

e o servidor instalado no computador. Com a utilização deste protocolo é possível fazer o 

envio dos arquivos presentes na câmera de modo relativamente seguro, com maior imunidade 

à perda ou corrupção da informação devido ao modo de transmissão, já que ao contrário de 

uma rede UDP (User Datagram Protocol), a rede TCP/IP sempre aguardará uma resposta de 

recepção de um pacote antes de enviar o próximo (MARANHÃO e ORTIZ, 2013). A 

desvantagem da utilização deste método é que o sistema torna-se um pouco mais lento, não 

sendo possível fazer o envio de um streamming de vídeo com a utilização desta câmera. 
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O software de fábrica embarcado nessa câmera permite a personalização de diversas 

configurações, tais como os nomes que serão dados às imagens, data de inicialização da 

câmera ou o diretório que o servidor deve guardar os arquivos enviados. 

 

4.1.1. A COMUNICAÇÃO FTP 

FTP é um acrônimo para File Transfer Protocol ou Protocolo de Transferência de 

Arquivos. O protocolo FTP permite a transferências de arquivos binários e arquivos texto com 

alta eficiência através de uma rede, sendo muito interessante para empresas que desejam 

compartilhar arquivos com os usuários na rede, ou servidores web que desejam disponibilizar 

áreas para usuários fazerem transferência de arquivos (MARANHÃO e ORTIZ, 2013). 

 

Figura 4.2: Modelo de conexão FTP 

 
Fonte: MARANHÃO e ORTIZ, 2013 

 

A Figura 4.2 ilustra um modelo deste tipo de conexão. De uma forma simplificada, o 

funcionamento do protocolo resume-se a um programa servidor monitorando uma porta 

chamada de conexão de controle. Geralmente esta é a porta TCP/IP número 20 do 

computador, aguardando que um cliente entre em contato. Ao receber este contato o servidor 

inicia uma troca de informações relevantes ao processo de comunicação como, por exemplo, 

qual porta de conexão de dados deve ser aberta, qual modo de transferência será utilizado ou 

troca de credenciais. Com esta troca inicial de parâmetros concluída o servidor espera o envio 
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do comando para executar a ação, a qual pode ser o gerenciamento dos arquivos ou de troca 

de arquivos entre servidor e o cliente utilizando-se a porta de conexão de dados. 

 

4.1.1.1 CLIENTE FTP 

Para configurar o cliente FTP embarcado na câmera utilizou-se a página de 

configuração hospedada no servidor HTTP (Hypertext Transfer Protocol) embarcado na 

câmera. O acesso a esta página pode ser feita via qualquer navegador de Internet. Foi utilizado 

o Internet Explorer™ versão 10. 

 

4.1.1.2 SERVIDOR FTP 

Como a câmera escolhida possui um cliente FTP foi necessária a utilização de um 

servidor FTP instalado no computador conectado via rede à câmera para que a transmissão 

dos arquivos pudesse existir. 

Das opções existentes no mercado de programas servidores as duas mais conhecidas 

são o FileZilla™ e o IIS da Microsoft™. A opção escolhida foi o Filezilla™ devido a sua 

facilidade de uso, código-fonte aberto e ser um projeto ativo garantindo assim atualizações 

constantes. O IIS possui algumas restrições e incompatibilidades quando utilizado em 

computadores com um sistema operacional Windows™ em versões mais básicas, tal como o 

Windows Starter™. 

 

4.2. PENEIRA 

Foi utilizada uma peneira vibratória de teste laboratorial, projetada para proporcionar 

meios precisos para obtenção da análise granulométrica da maioria dos materiais em pó e 

granulares. Essa esteira permite sobrepor até sete telas (incluindo fundo e tampa) fixadas por 

duas barras roscadas com porca especial. Um temporizador ajustável dá ao usuário o controle 

sobre o processo, proporcionando a seleção do período e a frequência de peneiramento. 

A alimentação dos cascalhos é feita na parte superior da peneira e após ser peneirado, 

separa-se nos seus componentes de granulometrias diferentes. A Figura 4.3 apresenta a 

peneira utilizada nos ensaios. 
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Figura 4.3: Peneira utilizada nos ensaios 

 

 

4.3. SOFTWARES UTILIZADOS 

Foram desenvolvidos dois aplicativos utilizando os softwares MatlabTM e 

LabVIEWTM. A escolha foi devido aos recursos disponíveis nesses softwares, bem como a 

facilidade de desenvolvimentos de aplicativos a partir de seu Toolbox. 
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5. DESENVOLVIMENTO DO APLICATIVO EM MATLAB
TM 

 

No desenvolvimento do aplicativo em MatlabTM foram utilizadas funções da Image 

Processing Toolbox e Image Acquisition Toobox para permitir o desenvolvimento do 

aplicativo.  

O aplicativo divide-se em duas partes: um kernel de processamento, ou seja, um 

núcleo central encarregado da maior parte do processamento das informações provenientes da 

imagem, e uma interface amigável para a utilização do usuário. A Figura 5.1 apresenta, de 

maneira simplicada, o fluxo de informações utilizadas no aplicativo. 

 

Figura 5.1: Etapas do fluxo de análise de imagens 
 

 
Fonte: MARANHÃO e ORTIZ, 2013 
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5.1. DESENVOLVIMENTO 

Os primeiros testes foram desenvolvidos para operar com o próprio ambiente 

Simulink™ presente no Matlab™ utilizando blocos prontos para fazer a aquisição de imagens 

via webcam, porém esta ideia foi descartada. A principal razão para não utilizar estas funções 

pré-programadas foi a falta de flexibilidade. Assim, apesar de serem de fácil utilização e 

permitirem uma rápida construção de protótipos, observou-se ser muito mais conveniente 

desenvolver funções otimizadas para a ideia proposta, diminuindo assim o tempo de 

processamento. 

Com a utilização de uma função personalizada como kernel de processamento 

encarregada da maior parte do processamento, o segundo passo foi definir como seria a 

interação com o usuário. Foi então desenvolvida uma interface gráfica para o usuário (GUI - 

Graphical User Interface), o que tornou o desenvolvimento e testes do protótipo muito mais 

fáceis, além de tornar o aplicativo muito mais atrativo para o usuário final. 

 

5.2. O KERNEL DE PROCESSAMENTO 

Como apresentado na Figura 5.1 o primeiro passo que o kernel deve realizar é a leitura 

das imagens enviadas pela câmera. Essa leitura pode ser realizada em uma imagem com nome 

específico, ou na imagem com o maior timestamp presente no diretório. O timestamp de um 

arquivo faz referência direta ao horário de criação do arquivo, sendo possível obter precisão 

de até microssegundos caso seja necessário. 

A opção de utilizar o nome do arquivo torna-se interessante caso seja necessário 

realizar, posteriormente, uma reavaliação dos dados presentes na imagem. A leitura do 

arquivo com o maior timestamp no diretório faz-se bastante útil quando se deseja analisar as 

condições de operação continuamente. 

Lida e armazenada a imagem em uma variável temporária, o próximo passo é 

transformar a imagem colorida em uma escala de tons de cinza. 
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5.3. A INTERFACE PRINCIPAL 

A interface gráfica desenvolvida fez uso da ferramenta GUIDE (GUI development 

environment) incorporada no MatlabTM. Essa ferramenta é especificamente destinada à 

construção de interfaces de interação gráfica com o usuário final em aplicativos customizados. 

Na Figura 5.2 é apresentada a tela principal do aplicativo. 

 

Figura 5.2: Tela principal do aplicativo em MatlabTM 

 

 

Nela podem-se observar os recursos disponíveis ao usuário: 

a) Janela de análise: permite escolher o tipo de janela utilizada para selecionar a região da 

imagem a ser estudada. Pode-se também selecionar o tamanho da janela utilizada; 

b) Conectividade: permite escolher o tipo de conectividade utilizada (4 ou 8); 
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c) Threshold: permite escolher entre o cálculo automático do nível de threshold ou a entrada 

manual desse parâmetro. Quando escolhido o cálculo automático, o valor de threshold é 

cálculo automaticamente pelo MatlabTM e exibido ao usuário; 

d) Filtros: permite escolher qual filtro será utilizado durante a análise, bem como o número 

de vezes que cada filtro será utilizado. O aplicativo permite que nenhum filtro seja 

utilizado; 

e) Tipo de análise: permite escolher se será analisada uma única imagem ou será feita a 

análise contínua de imagens; 

f) Resultados: permite escolher, dentre as várias características determinadas pelo aplicativo, 

qual será exibida ao usuário. 

Na Figura 5.3 é apresentado, de forma esquemática, o processo de análise de uma 

imagem com o aplicativo desenvolvido. Inicialmente deve-se calibrar o aplicativo com o 

objetivo de se obter os melhores resultados (tamanhos dos cascalhos) possíveis. Essa 

calibração se faz necessária porque a área dos cascalhos não é exibida em número de pixels, 

mas sim em unidade métrica (cm
2). Caso não seja realizada a calibração e o usuário tentar 

utilizar o aplicativo, uma mensagem de erro será exibida. 

 

Figura 5.3: Estrutura do aplicativo em MatlabTM 

 
Fonte: O autor 
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5.3.1. SEÇÃO DE CALIBRAÇÃO 

A primeira seção é destinada à calibração inicial do aplicativo. Nela seleciona-se a 

imagem que será utilizada para tal processo. Esta figura é importante já que a partir dela será 

definido o número de pixels gerados pela câmera que serão traduzidos em um centímetro 

quadrado. 

Para a realização da melhor calibração possível recomenda-se instalar a câmera no 

local onde serão iniciadas as análises, com a área de interesse centralizada sobre uma 

superfície imóvel, na qual seja colocada uma imagem impressa com um número arbitrário de 

formas de área fixa de um centímetro quadrado. Em seguida deve-se capturar a imagem, 

salvá-la na memória e rodar o algoritmo sobre o arquivo adquirido. A Figura 5.4 ilustra um 

exemplo de tal imagem. 

 

Figura 5.4: Imagem utilizada para calibração 

 

 

Pode-se verificar que além da figura impressa de calibração, existem vários elementos 

e reflexões de luz que não podem fazer parte da calibração. Para resolver tal problema foi 

utilizada uma "janela de interesse", que representa a área de interesse a ser analisada. Esta 

janela foi desenvolvida em dois formatos, quadrado ou circular, ambos a partir do centro e 

com tamanho ajustável de dez a noventa por cento do menor tamanho da imagem, tornando a 

escolha desta região de interesse um pouco mais flexível. A Figura 5.5 apresenta duas 

possíveis configurações da janela sobre a imagem. 

 



64 
 

Figura 5.5: Janelas utilizadas para calibração 

(a) Janela quadrada (b) Janela circular 

 

A presença de vários objetos com 1cm2 dentro da região de interesse é necessária para 

minimizar os erros inseridos pelo processamento digital da imagem. Partindo desse 

pressuposto, a rotina que calcula o número de pixels presentes dentro de cada objeto faz uma 

contagem final dos conjuntos e tira uma média aritmética simples para determinar o número a 

ser utilizado como calibração. Esse número é então exibido para o operador no campo 

especificado, como exibido na Figura 5.6. 

 

Figura 5.6: Número de pixels determinado para 1cm2 
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A informação sobre a resolução da imagem também é relevante, já que para diferentes 

resoluções, o número de pixels dentro do mesmo centímetro quadrado irá mudar. Com esta 

informação, o aplicativo consegue fazer ajustes automáticos caso a resolução seja alterada 

após a calibração, utilizando-se de uma simples proporção entre as duas resoluções e o 

número de pixels determinado quando da calibração. 

Ainda nesta seção, há uma área para o usuário especificar as categorias de tamanho em 

cm2 nas quais os agrupamentos finais de pixels serão classificados. Para formas com valores 

de área que o aplicativo julgar menor que o valor informado em "Muito Pequeno", os 

agrupamentos serão classificados nesta última categoria; para formas com valores entre os 

informados em "Muito Pequeno" e "Pequeno", serão classificados como "Pequeno"; e assim 

por diante. 

 

5.3.2. SEÇÃO DE PARÂMETROS DE ENTRADA 

A segunda seção é destinada aos parâmetros de entrada individuais para cada análise 

que se deseja realizar. Nela inicialmente define-se o diretório onde as imagens amostradas 

serão armazenadas até serem processadas. O próximo campo refere-se ao nome que será 

concatenado à cadeia de caracteres escritos no campo do diretório, para que o aplicativo 

consiga achar a imagem desejada. Este campo é editável pelo usuário apenas caso este decida 

por fazer análise única ao invés de utilizar o modo contínuo como será explicado 

posteriormente. Os campos explicados estão ilustrados na Figura 5.7 

 

Figura 5.7: Campos para especificação do diretório de trabalho 

e do arquivo a ser analisado 

 

 

Com uma figura selecionada o próximo passo é decidir a vizinhança a ser utilizada nas 

análises e se há a necessidade de se inverter os valores da imagem analisada e forçar um valor 

de threshold. Será preciso inverter a imagem apenas quando os objetos em primeiro plano, 

aqueles que se deseja contar, forem mais escuros (ZERO) que o fundo no qual estão 
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colocados, isto devido ao fato do aplicativo contar apenas os agrupamentos de branco (UM). 

Já o ponto de corte forçado será útil em casos que os objetos se confundirem com os tons de 

cinza do fundo, dificultando a obtenção de um ponto de corte ótimo, sendo esta uma primeira 

tentativa, antes dos filtros, de separar os objetos do fundo.  

A próxima etapa refere-se à utilização ou não dos filtros pré-programados. É possível 

escolher os filtros que estarão ativos durante a análise, quantas vezes estes serão aplicados 

consecutivamente e também a ordem em que estes serão aplicados. É importante ressaltar que 

cada um destes filtros distorce, em maior ou menor grau, a imagem original, sendo necessária 

uma ponderação da ordem que serão utilizados. Recomenda-se que os filtros que distorçam 

menos a imagem, como o Majority e o Fill, sejam os primeiros a serem utilizados seguidos 

pelos que distorçam mais, como o Erode e o Shrink. Assim a perda de informação ao se 

passar de um filtro para o próximo seja a mínima possível. 

 

Figura 5.8: Tabela de filtros disponíveis 

 

 

A última etapa desta seção refere-se à escolha do modo de operação do aplicativo, 

sendo possível a escolha entre o modo contínuo ou único. O modo único considera apenas a 

imagem selecionada pelo usuário na primeira parte desta seção para fazer a análise. Já o modo 

contínuo bloqueia e sobrescreve qualquer argumento que o usuário tenha escrito neste 

segundo campo em favor da imagem que possuir o maior valor de timestamp entre os 

arquivos presentes no diretório. Esta última opção ainda pode ter o tempo, em segundos, entre 

duas análises consecutivas configurado no campo "Intervalo entre as análises", sendo este 

limitado apenas pela velocidade de envio dos arquivos por parte da câmera utilizada. Para 

desativar este modo basta pressionar o botão "Análise contínua" novamente. Ainda há um 

último parâmetro válido para ambos os modos, sendo este a possibilidade de apagar ou não a 

imagem que acaba de ser analisada. Com essa opção selecionada, podemos economizar 

espaço de memória física do computador. 
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5.3.3. SEÇÃO DE RESULTADOS 

Esta seção é reservada à exibição dos resultados da análise. Os campos à esquerda da 

janela serão preenchidos após uma análise bem sucedida da imagem. As informações exibidas 

são: 

a) o primeiro campo apresenta o número de agrupamentos de pixels brancos, ou seja, 

objetos, que o aplicativo conseguiu detectar na janela definida pelo usuário; 

b) o segundo campo exibe a resolução da imagem; 

c) o terceiro campo apresenta a conectividade utilizada, disponível para vizinhanças de 4 ou 

8 pixels; 

d) o quarto campo apresenta o ponto de corte utilizado; 

e) o último campo exibe o tempo decorrido entre o momento de seleção da imagem pelo 

algoritmo até o final do processamento. 

Os botões à direita servem para alternar entre as imagens disponíveis para exibição na 

seção de exibição de gráficos. Ao serem pressionados esses botões, o aplicativo exibirá, em 

ordem descendente, a imagem integral convertida para tons de cinza, o histograma, a região 

de interesse da figura transformada em níveis de zero e um, a ação dos filtros aplicados (caso 

estes estejam ativos), a imagem filtrada, a classificação dos agrupamentos em centímetros 

quadrados e por fim a classificação destes mesmos agrupamentos nas categorias definidas 

pelo usuário antes da análise. 

 

5.3.4. SEÇÃO DAS IMAGENS 

A última seção da interface é destinada à apresentação gráfica dos resultados. A parte 

à esquerda da seção apresentará sempre a imagem de calibração ou da análise corrente, 

enquanto que a parte da direita é mais flexível, podendo conter qualquer uma das imagens 

descritas na seção de resultados. 

Deve-se ressaltar que só é possível apresentar uma única imagem por vez. A Figura 

5.9 ilustra o exemplo obtido durante os testes. 
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Figura 5.9: Resultados obtidos 

(a) Imagem final utilizada para contagem dos agrupamentos 

 
(b) Gráfico de barras representado o tamanho de cada grupamento 

 
(c) Gráfico de barras representando a classificação de cada grupamento 

 
 

 

5.4. ENSAIO INICIAL 

Na realização dos ensaios iniciais, foi utilizada a câmera IP, um suporte para a câmera, 

equipamento para fazer análise granulométrica com peneiras de diversas aberturas e partículas 

de tamanhos diversos. A Figura 5.10 apresenta os equipamentos utilizados, bem como sua 

disposição. 
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Figura 5.10: Montagem para ensaios iniciais 

 

 

Nos primeiros testes verificou-se que o uso da peneira vibratória não produziu o 

resultado desejado, uma vez que o material particulado ficava aglomerado no centro da tela da 

peneira. A Figura 5.11 exibe o resultado obtido quando do uso peneira vibratória. 

 

Figura 5.11: Resultado do uso da peneira vibratória 

 

 

Como a disposição do material particulado que retorna com o fluído de perfuração não 

é aglomerada e sim dispersa, vide Figura 2.9, resolveu-se não mais utilizar a peneira 

vibratória. Utilizaram-se as tela isoladamente, sendo que a distribuição do material 

particulado foi feita manualmente na tentativa de simular a distribuição real dos cascalhos 

carregados pelo fluído de perfuração. A Figura 5.12 ilustra uma imagem utilizada para testar o 

aplicativo desenvolvido. 
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Figura 5.12: Imagem utilizada para teste 
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6. DESENVOLVIMENTO DO APLICATIVO EM LABVIEW
TM 

No desenvolvimento do aplicativo inicialmente foi utilizada uma câmera Webcam 

convencional, e o software LabVIEWTM da National Instruments bem como o aplicativo NI 

Vision da National Instruments. 

A Figura 6.1 ilustra a interface de acesso para o usuário desenvolvida no software 

LabVIEWTM. O diagrama de blocos do aplicativo desenvolvido está ilustrado na Figura 6.2. 

  

Figura 6.1: Interface de processamento de imagem em LabVIEWTM 
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Figura 6.2: Diagrama de blocos do algoritmo desenvolvido em LabVIEWTM 

 

 

Dentre as funcionalidades disponíveis no aplicativo incluem-se: 

a) seleção da fonte das imagens a serem utilizadas (externas, capturadas pela câmera, ou 

obtidas por meio de figuras armazenadas); 

b) calibração da imagem utilizando uma imagem padronizada (máscara); neste momento 

pode-se realizar a manipulação de contraste, brilho e gama da imagem; 

c) processamento incluindo conversão para imagem em tons de cinza, binarização, seleção 

de filtros; o algoritmo ignora os aglomerados de objetos acumulados nas bordas; 

d) determinação do número de objetos detectadas e cálculo da área de cada partícula 

detectada além da área média; 

e) opção de utilização de sistema de monitoramento remoto utilizando página da Web. 

No algoritmo proposto, a primeira etapa consiste na captura da imagem, conversão 

para níveis de cinza (greyscale) e pré-processamento. No pré-processamento existem duas 

opções: 

a) manipulação de contraste, brilho e gama da imagem (BCG) (B=127, C=55,10, G=0,7) 
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b) ajuste de um filtro passa-baixa (mediana) de forma a fazer a convolução com uma matriz 

de destaque de detalhes (Highlight details). 

No algoritmo de processamento de imagens é também possível selecionar três 

possíveis operações: 

a) aplicação de uma técnica de limiarização com base em um algoritmo com detecção de 

contorno por meio de filtro de Sobel; o filtro permite a detecção das bordas das partículas 

na imagem capturada e uma posterior binarização; são entradas do algoritmo a imagem 

com níveis de cinza, uma máscara para aplicar na imagem, um método de detecção de 

bordas e um valor limite de limiarização para o filtro de Sobel; após aplicado esse filtro, 

preenchem-se os buracos, retiram-se os objetos encontrados nas bordas e faz-se uma 

análise da imagem binarizada resultante de forma a identificar o tamanho das partículas e 

suas dimensões. 

b) aplicação de um algoritmo de limiarização global comum, no qual rejeitam-se os objetos 

que tocam as bordas seguida de uma filtragem das partículas a partir da análise de 

variação aceitável e fator de elongação; o algoritmo de limiarização utiliza como entrada a 

imagem em tons de cinza e os parâmetros de configuração consistem em: definição de 

dois limites para a limiarização e uma entrada booleana que permite substituir os pixels 

que sobraram na imagem por um estado escolhido ou permite selecionar se pretendemos 

deixar estes estados intactos. 

c) limiarização local utilizando um filtro Niblack, ou seja, utilizam-se limiares variáveis 

definidos a partir das propriedades da vizinhança; nesse caso consideram-se os valores dos 

pixels ao redor do pixel em estudo. Na configuração dos algoritmos deve-se configurar se 

a busca é por objetos escuros ou claros, o tamanho da janela de comparação dos pixels e o 

fator de desvio Niblack (Niblack Deviation Factor) que vai de 0 a 1 bem como o valor que 

se deseja substituir os pixels que foram mantidos. A saída do algoritmo é uma imagem 

binarizada. Após a aplicação do filtro Niblack utiliza-se uma filtragem das partículas a 

partir da análise de variação aceitável e fator de elongação. 

Observa-se que, nas duas últimas operações citadas acima incluem-se na etapa final 

um filtro de partículas. Após esse filtro, a imagem processada é utilizada para realizar a 

contagem do número de objetos, cálculo da média e desvio padrão.  

Para o cálculo da média, considera-se uma calibração para associar o número de pixels 

à sua correspondente medida no mundo real, utilizando uma imagem calibrada como 

referencia. 
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6.1. RESULTADOS INICIAIS 

Para permitir a análise de funcionamento dos algoritmos desenvolvidos foram obtidos 

diversos resultados utilizando imagens reais do sistema, como ilustrado na Figura 6.1. 

Foram investigados os resultados obtidos utilizando várias combinações dos 

algoritmos, conforme resumido a seguir: 

a) Ensaio 1 - Aplicação do algoritmo de destaque de detalhes + filtro de Sobel + 

preenchimento de buracos; 

b) Ensaio 2 - Aplicação do algoritmo de destaque de detalhes + limiarização global (limites 

ajustados manualmente em 0 - 107) + filtro de partículas; 

c) Ensaio 3 - Aplicação do algoritmo de destaque de detalhes + limiarização local com filtro 

Niblack, configurado com Window size 40x40 e Deviation 0,6 + filtro de partículas; 

d) Ensaio 4 - Manipulação de contraste, brilho e gama (com ajuste de B=127, C=55,10, 

G=0,7) + filtro de Sobel + filtro de partículas; 

e) Ensaio 5 - Manipulação de contraste, brilho e gama (com ajuste de B=127, C=55,10, 

G=0,7) + limiarização global (limites ajustados manualmente em 0 - 107) + filtro de 

partículas; 

f) Ensaio 6 - Manipulação de contraste, brilho e gama (com ajuste de B=127, C=55,10, 

G=0,7) + limiarização local com filtro Niblack, configurado com Window size 40x40 e 

Deviation 0,6 + filtro de partículas. 

Observa-se que cada ensaio apresenta três etapas. Da Figura 6.3 a Figura 6.8 podemos 

ver os resultados obtidos respectivamente para 6 ensaios, sendo que em cada ensaio são 

apresentados os resultados obtidos após cada etapa. 

 

Figura 6.3: Resultados obtidos no ensaio 1 do algoritmo desenvolvido em LabVIEWTM 
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Figura 6.4: Resultados obtidos no ensaio 2 do algoritmo desenvolvido em LabVIEWTM 

 
 

Figura 6.5: Resultados obtidos no ensaio 3 do algoritmo desenvolvido em LabVIEWTM 

 
 

Figura 6.6: Resultados obtidos no ensaio 4 do algoritmo desenvolvido em LabVIEWTM 

 
 

Figura 6.7: Resultados obtidos no ensaio 5 do algoritmo desenvolvido em LabVIEWTM 

 
 

Figura 6.8: Resultados obtidos no ensaio 6 do algoritmo desenvolvido em LabVIEWTM 

 

 

As seguintes conclusões podem ser tiradas em relação aos algoritmos analisados: 
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a) em todos os resultados após o processamento de imagem várias pedras não foram 

identificadas devido à utilização de um filtro de partículas ineficiente na etapa final do 

algoritmo; nessa filtragem optou-se por desconsiderar na imagem os objetos que 

apresentarem dimensões acima de um determinado limiar ou que estivessem muito 

próximos à borda. Embora esse ajuste tenha sido indispensável para eliminar da imagem 

partes da estrutura da esteira, ou que não correspondem efetivamente a partículas, bem 

como evitar a identificação do conjunto de partículas acumuladas nas bordas da esteira 

como se fossem apenas uma rocha, essa estratégia resultou num desempenho ineficiente 

do algoritmo de identificação; essa característica mostrou a importância de delimitar 

corretamente a região de interesse para que a imagem apresente efetivamente apenas os 

resultados do processamento da imagem aplicado na região de movimentação de 

partículas acima da esteira; 

b) os resultados obtidos no ensaio 4 não foram promissores; isso se deve ao alto limite de 

limiarização após a realização do Sobel; como as transições ficam mais suaves do que 

utilizando a matriz de destaque, os valores na imagem gradiente que se formam após 

aplicar Sobel ficam mais baixos, impedindo que um alto valor de limiarização possa ser 

aplicado; embora tenha ocorrido uma filtragem excessiva, devido ao motivo já descrito 

anteriormente, todos os métodos, excluindo (d), foram satisfatórios, alguns com mais 

ruído outros com menos; as partículas identificadas nesses algoritmos apresentaram todos 

um valor médio de área das partículas entre 160 e 180 pixels, com um desvio padrão de 

60.  

 

6.2. INTERFACE ACESSÍVEL PELA INTERNET 

Um dos principais diferenciais da abordagem desenvolvida em LabVIEWTM é a 

possibilidade de acessar a interface da aplicação de forma remota, por meio de uma página na 

Internet. Essa característica é facilmente implementável no software LabVIEWTM utilizando a 

função WebServer que permite habilitar o acesso remoto utilizando um servidor. Isto significa 

que, utilizando navegadores Web que suportam o protocolo HTTP (Hypertext Transfer 

Protocol) o próprio usuário poderá controlar as variáveis do sistema real. A Figura 6.9 

apresenta a interface criada no LabVIEWTM. Na página criada é apresentada uma breve 

descrição do aplicativo bem como instruções de utilização.  
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Figura 6.9: Interface WebLab criada a partir do aplicativo em LabVIEWTM 
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A funcionalidade obtida pela criação da página Web é interessante porque permite que 

usuários possam monitorar o sistema à distância bem como interagir, alterando parâmetros 

operacionais ou calibrando o algoritmo de processamento de imagens com base nos resultados 

e visualizados em tempo real na interface. 

Conceitos semelhantes aos aplicados no desenvolvimento da interface foram 

abordados em trabalhos anteriores onde se utilizou essa funcionalidade do LabVIEWTM para 

desenvolver experimentos didáticos em cursos de Engenharia que pudessem ser acessados 

remotamente pela Internet (ASSIS, FERNANDES, et al., 2011), (ASSIS, COELHO e 

PACHECO, 2012), (FERNANDES, ASSIS e COELHO, 2012) (ASSIS, COELHO, et al., 

2013). 

Para desenvolver a interface completa em LabVIEWTM que permita o acesso remoto 

as seguintes etapas foram necessárias: 

a) desenvolver o sistema de captura e transmissão de imagem; 

b) criar o aplicativo em LabVIEWTM com interface apropriada para o usuário visando 

permitir a visualização em tela de todas as configurações e o ajuste dos parâmetros 

necessários; 

c) habilitar a função WebServer para permitir o acesso remoto e configurar o painel de 

gerenciamento de acesso; 

d) modificar o código html adicionando texto com introdução teórica, informações 

específicas e instruções gerais para o usuário, etc. 

Outra funcionalidade interessante resultante da utilização do software LabVIEWTM é a 

capacidade de incorporar tecnologias de hardware que permitam controlar, também de forma 

remota, alguns dispositivos e equipamentos que fazem parte do sistema. Para isso bastaria 

introduzir sistemas de aquisição de dados, equipamentos, sensores e controladores desde que 

esses sejam integrados ao sistema e programados para que seu acesso possa ser realizado 

diretamente pela interface em LabVIEWTM. 
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7. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O sistema desenvolvido foi utilizado para processar imagens de diversos tipos, com 

número de objetos variável e com dimensões e colorações diferentes. Os testes foram 

realizados em um ambiente controlado com iluminação uniforme e a uma distância entre a 

lente e as amostras fixa de aproximadamente um metro e meio. As amostras utilizadas nestes 

testes não representam necessariamente o material sólido particulado proveniente da 

perfuração de poços de petróleo, sendo apenas pequenas rochas e pedras. Contudo, os 

resultados obtidos permitem avaliar a eficiência que seria obtida em um sistema real. 

 

7.1. RESULTADOS OBTIDOS PELO APLICATIVO EM MATLAB
TM 

Inicialmente foi realizada a calibração do aplicativo com o objetivo de se obter a área 

dos objetos em medidas do mundo real (Real-World Measurement) ao invés de medidas de 

área em pixels. A Figura 7.1 exibe a imagem utilizada para calibração e os resultados obtidos 

pelo aplicativo desenvolvido em MatLabTM. 

 

Figura 7.1: Calibração 

(a) Imagem utilizada para calibração (b) Resultados obtidos 
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A Tabela 7.1 apresenta os resultados obtidos na calibração do aplicativo. A imagem 

analisada possuía 12 objetos. 

 

Tabela 7.1: Resultados obtidos na calibração do aplicativo 

Área (cm2) No de objetos Erro no cálculo da área (%) Erro no No de objetos (%) 

1 7 0 41,7 

1,045 3 4,5 25,0 

0,910 2 9,0 16,7 

 

Pode-se notar que houve erro mesmo utilizando uma imagem padrão de calibração 

onde todos os elementos presentes na imagem eram quadrados de 1cm2 de área. 

Essa variação se deve ao processamento digital da imagem que inevitavelmente gera 

pequenas distorções. Na imagem analisada, a inclusão ou não de um pixel irá gerar um erro da 

ordem de 4,5%, uma vez que a área de 1cm2 corresponde a 22 pixels. 

A partir da análise dos resultados obtidos notamos que os erros, embora existam, são 

pequenos. Vale ressaltar que quanto maior a área da figura a ser analisada, menor será o erro 

na determinação da área. 

É importante lembrar que, mesmo sem estar calibrado, o aplicativo consegue fazer a 

contagem e classificação correta dos objetos, porém o tamanho medido não será o real. 

A Figura 7.2 apresenta imagens capturadas no aplicativo onde os círculos em amarelo 

delimitam a região de interesse especificada e o resultado obtido apenas com a conversão para 

greyscale e posterior binarização. 

Observa-se que na Figura 7.2(a), considerada como ideal, utiliza-se um fundo branco. 

Nota-se também que na Figura 7.2(c), propositalmente, as bordas da peneira vibratória são 

incluídas na análise para observar-se o efeito da reflexão da parte metálica. A Tabela 7.2 

apresenta os resultados obtidos para as imagens da Figura 7.2. 

 

Tabela 7.2: Resultados obtidos para as imagens da Figura 7.2 

Imagem No de objetos No de objetos identificados Erro (%) 

a 5 5 0 

b 43 1339 3.114 

c 72 636 883 
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Figura 7.2: Imagens capturadas e após  pré-processamento 

 

 

Nessas imagens observa-se que o algoritmo não é eficiente, pois embora os objetos 

sejam identificados na imagem, sua classificação e o tamanho determinados são muito 

diferentes do real. Adicionalmente as aberturas na tela da peneira vibratória são identificadas 

como pedras e a reflexão de luz devido à parte metálica do fundo compromete o 

funcionamento do algoritmo de processamento de imagem. 

 

Tabela 7.3: Filtros utilizados para obtenção da Figura 7.3 

Imagem Filtros Utilizados  

a Majority 

b Majority 

c Fill + Majority  
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A Figura 7.3 apresenta as imagens da Figura 7.2, porém processadas utilizando os 

filtros conforme a Tabela 7.3 

 

Figura 7.3: Imagens processadas após a utilização dos filtros da Tabela 7.3 

 

 

A Tabela 7.4 apresenta os resultados obtidos para as imagens da Figura 7.3. 

 

Tabela 7.4: Resultados obtidos para as imagens da Figura 7.3 

Imagem No de objetos  No de objetos identificados Erro (%) 

a 5 5 0 

b 43 43 0 

c 72 45 37,5 

 

O algoritmo apresentou 100% de acerto na contagem das pedras das Figura 7.3(a) e 

Figura 7.3(b) e erros de medidas das dimensões menores que 10% para a maioria das 

combinações de filtros adotada. Contudo, a Figura 7.3(c) resultou em um erro de 37,5%. O 

baixo índice de acerto nesse caso ocorreu porque, como as pedras estão muito próximas uma 

das outras e adicionalmente apresentam uma mesma coloração, o algoritmo identifica várias 

pedras juntas como uma única com maior dimensão. Devemos salientar que, na aplicação 

prática esses erros podem ser minimizados, pois como o material sólido particulado estará em 

movimento na esteira e o processamento é realizado on line, pode-se considerar como solução 

a máxima contagem de pedras após certo período de análise. 
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A Figura 7.4 apresenta outras imagens utilizadas para testar o algoritmo. 

 

Figura 7.4: Imagens capturadas e após processamento 

   
(a) (d) (g) 

   
(b) (e) (h) 

   
(c) (f) (i) 

 

Nessas imagens trabalhou-se com partículas de tamanho e cores diversas, bem como 

com a cor de fundo da tela da peneira branco (ideal para minimizar o reflexo) e escuro. A 

Tabela 7.5 apresenta os filtros utilizados nas imagens da Figura 7.4. 

 

Tabela 7.5: Filtros utilizados nas imagens da Figura 7.4 

Imagem Filtros Utilizados  

a Fill + Majority 

b Majority 

c Erode + Majority  
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A Tabela 7.6 apresenta os resultados obtidos para as imagens da Figura 7.4 

 

Tabela 7.6: Resultados obtidos para as imagens da Figura 7.4 

Imagem No de objetos Pré-processada Erro (%) Processada Erro (%) 

a 6 15 117 7 16,7 

b 26 40 53,8 26 0 

c 22 36 63,6 19 13,6 

 

A análise dos dados apresentados na Tabela 7.6 mostra que o uso de filtros é essencial 

para o bom desempenho do aplicativo. A ordem e o número de vezes que cada filtro deve ser 

aplicado dependem de situações próprias da aquisição da imagem. Dessa forma, esses 

parâmetros devem ser ajustados de acordo com as características da imagem a ser capturada. 

Os erros obtidos, menores que 17%, se devem principalmente aos reflexos das bordas da 

peneira, diferença da cor das partículas e à aglomeração das mesmas em algumas situações. 

Esses erros podem ser minimizados ou eliminados quando da utilização do aplicativo em 

situações reais de aquisição da imagem. 

 

7.2. RESULTADOS OBTIDOS PELO APLICATIVO EM LABVIEWTM 

Serão apresentados os resultados obtidos quando da aplicação de uma janela para 

definição da região de interesse às imagens apresentadas nos teste iniciais. A Figura 7.5 

apresenta a imagem a ser analisada. O círculo em amarelo delimita a região de interesse. 

 

Figura 7.5: Imagens utilizadas nos testes 

   
(a) (b) (c) 

 

Na Figura 7.5(a) é exibida a imagem original, na Figura 7.5(b) é apresentada a janela 

utilizada e na Figura 7.5(c) é mostrada a imagem que será analisada pelo aplicativo. 
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Serão utilizados os mesmos métodos aplicados nos testes iniciais, conforme 

apresentado na Tabela 7.7. 

 

Tabela 7.7: Métodos utilizados para realização dos testes da Figura 7.6 

Imagem Detalhes BCG Lim. Global Lim. Niblack Sobel Buracos Partículas 

a X    X X  
b X  X    X 
c X   X   X 
d  X   X  X 
e  X X    X 
f  X  X   X 

 

Na Figura 7.6 são apresentadas as imagens capturadas, sendo exibida apenas a região 

de interesse especificada no aplicativo desenvolvido em LabVIEWTM. 

 

Figura 7.6: Resultados obtidos pelo LabVIEWTM 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 
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(d) 

 
(e) 

 
(f) 

 

Analisando as imagens apresentadas na Figura 7.6, verifica-se que: 

a) Ao aplicar filtros de Sobel, não se obteve resultados em nenhum dos casos. Isso ocorre, 

pois ao aplicar Sobel poucos contornos haviam se fechado. Sendo assim, quando o 

algoritmo tenta preencher os buracos, ele preenche um buraco muito grande ou não 

preenche nada. Logo é eliminado pelo filtro de área ou elongação. Esse fenômeno ocorre 

ocasionalmente, pois o aplicativo foi testado com outras imagens, selecionando-se a 

mesma região de interesse e o método forneceu resultados adequados. 

b) Nos resultados apresentados, excluindo-se os métodos que aplicaram Filtro de Sobel, o 

número de objetos encontrados oscilou nos métodos testados entre 20 e 26. O número real 

de objetos na imagem é 26. 

Na Tabela 7.8 são apresentados os resultados obtidos para as imagens da Figura 7.6. 
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Tabela 7.8: Resultados obtidos para as imagens da Figura 7.6 

Imagem No de Objetos Identificado Erro (%) 

a 0 100 

b 26 0 

c 26 0 

d 0 100 

e 24 7,7 

f 20 23,1 

 

Nessas imagens observa-se que o algoritmo não é muito eficiente, pois embora em 

dois casos o acerto foi de 100%, em outros dois casos o erro foi de 100%. Na média, o índice 

de acerto foi de 61,5%. Esses erros se devem principalmente pelos problemas apresentados 

quando do uso do filtro de Sobel. 

Na sequência serão apresentados os resultados quando testada a capacidade do 

aplicativo de não contabilizar os agrupamentos de objetos (clusters). Para isso, mostra-se 

como o aplicativo identifica e elimina esses clusters por meio das imagens no início e no final 

de cada método. 

Na Figura 7.7 é apresentada a imagem a ser analisada. O polígono em amarelo 

delimita a região de interesse. 

 

Figura 7.7: Imagem utilizada nos testes 

  
(a) (b) 

 

A Figura 7.7(a) exibe a janela utilizada e a Figura 7.7 (b) expõe a imagem que será 

analisada pelo aplicativo. 

A Figura 7.8 apresenta imagens capturadas, sendo exibido apenas a região de interesse 

especificada no aplicativo desenvolvido em LabVIEWTM. 
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Figura 7.8: Resultados obtidos pelo LabVIEWTM 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 
(e) 
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(f) 

 

Analisando as imagens apresentadas na Figura 7.8, verifica-se que: 

a) A aplicação do filtro de Sobel funcionou nesse caso, diferentemente do caso anterior. 

b) O aplicativo eliminou com sucesso grande parte dos clusters em todos os casos. Foi 

identificado um cluster pela sua área ou fator de elongação excessivo e sua exclusão foi 

feita a partir dos mesmos filtros. Isso significa que o programa obteve sucesso nessa 

tarefa. 

c) Pode-se observar, a partir de experimentos, que o aumento manual no limite superior da 

limiarização irá aumentar a área de um cluster e, com isso, eliminá-lo mais facilmente. 

Entretanto deve-se ter cautela para não aumentar demais o limite de modo que os objetos 

nas imediações façam parte do cluster, perdendo dados de alguns objetos na imagem. 
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8. CONCLUSÕES 

O trabalho permitiu o desenvolvimento de dois diferentes algoritmos de 

processamento de imagem: o primeiro deles no software MatlabTM e o segundo no software 

LabVIEWTM. Ambos incluem diversas funcionalidades e permitem caracterizar com 

eficiência as partículas presentes no fluído de perfuração de poços de petróleo, mesmo com 

relativa alteração de iluminação do local. O tempo de resposta depende do número e 

combinação de filtros utilizados, mas em ambos os casos foram relativamente limitantes, pois 

permitem processar apenas cerca de 3 ou 4 imagens por segundo. Contudo, essa velocidade de 

processamento foi considerada suficiente para a aplicação. 

As principais limitações do uso do software MatlabTM foram a maior dificuldade para 

interface com dispositivos externos. Esse aspecto é importante, pois é necessário considerar 

que se pretende utilizar o aplicativo em uma aplicação real de forma a automatizar o processo 

industrial. Por outro lado, sua principal vantagem é a ampla diversidade de funções e 

ferramentas que permitem obter ótimo desempenho no projeto do algoritmo de processamento 

de imagem bem como na criação da interface para o usuário. 

Embora eficiente, o algoritmo apresenta as seguintes limitações:  

a) imprecisão nas medições quando há acúmulo de detritos, sobretudo nas bordas da peneira 

de vibração;  

b) ainda é necessário calibração do sistema e intervenção do operador para selecionar a 

melhor combinação de filtros, para garantir melhor eficiência no algoritmo. 

No software LabVIEWTM deve-se destacar o limitado número de funções disponíveis, 

bem como a ausência de material disponível na literatura para auxiliar na realização do 

projeto, mesmo considerando a maior facilidade de programação pelo fato de utilizar-se 

linguagem gráfica. O principal diferencial é a facilidade de integração com outros aplicativos 

e equipamentos, bem como a funcionalidade de permitir a criação de interfaces que podem ser 

acessadas remotamente pela Internet. 

De qualquer forma, os dois aplicativos desenvolvidos mostram-se eficientes na 

identificação e determinação de dimensões dos detritos presentes no fluído de perfuração de 

poços de petróleo. Espera-se que, no sistema real, e com a adequada calibração, os algoritmos 
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apresentem resposta adequada, com um desempenho eficiente e com relativa precisão na 

caracterização do material particulado. 
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