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1 Introdução

A morfologia matemática (MM) é uma teoria não-linear baseada em conceitos geométricos e topológicos

muito utilizada para processamento e análise de imagens (Dougherty and Lotufo, 2003; Heijmans, 1995).

Aplicações da MM incluem, por exemplo, detecção de bordas, segmentação e reconstrução de imagens,

reconhecimento de padrões, decomposição de sinais e imagens.

Os primeiros operadores morfológicos foram desenvolvidos por Matheron e Serra para imagens biná-

rias no início da década de 1960 (Heijmans, 1995; Serra, 1982). Posteriormente, a morfologia matemática

foi efetivamente estendida para imagens em tons de cinza (Dougherty and Lotufo, 2003). Aproveitamos

para destacar que as operações elementares da morfologia matemática em tons de cinza podem ser des-

critas usado operações da álgebra de imagens desenvolvidas por Ritter e colaboradores no final dos anos

1980 (Ritter et al., 1990). A álgebra de imagens é uma teoria que unifica várias técnicas de processa-

mento de imagens, incluindo álgebra linear tradicional, a álgebra minimax e a morfologia matemática. A

álgebra de imagens colaborou para o desenvolvimento das chamadas redes neurais morfológicas (Ritter

and Sussner, 1996).

Redes neurais artificiais são estruturas matemáticas parcialmente inspiradas no cérebro humano, em

que as unidades básicas de processamento são os neurônios (Aurelien Géron, 2019; Haykin, 2009). Uma

rede neural morfológica é definida como um tipo de rede neural artificial que realiza uma operação ele-

mentar de morfologia matemática em cada neurônio, possivelmente seguida da aplicação de uma função

de ativação. As redes neurais morfológicas foram aplicadas com sucesso em problemas de classificação

de padrões e regressão.

Nesse trabalho, revisamos os conceitos básicos da morfologia matemática, incluindo os operadores

elementares para imagens binárias e em tons de cinza. Posteriormente, implementamos os operadores

morfológicos elementares usando a biblioteca TensorFlow. O TensorFlow é uma biblioteca de acesso

aberto amplamente utilizada em aprendizado de máquina. A implementação dos operadores morfológicos

na biblioteca Tensorflow permite o desenvolvimento de rede neurais morfológicas ou híbridas para tarefas

de aprendizado de máquina.
1Bolsista de Iniciação Científica do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).



2 Fundamentação Teórica

2.1 Morfologia Matemática

Uma imagem binária é composta por dois tipos de pixels: brancos e pretos. O conjunto de todos os

pixels pretos (ou brancos) constituem uma descrição completa de uma imagem binária. A morfologia

matemática binária utiliza a teoria dos conjuntos para extrair informações de uma imagem binária utili-

zando um elemento estruturante (Heijmans, 1995). Tal como a imagem, o elemento estruturante também

é identificado com um conjunto. De forma intuitiva, a forma do elemento estruturante é usada para sondar

uma imagem binária e as operações elementares da morfologia matemática basicamente avaliam se o

elemento estruturante se encaixa, ou não, dentro da imagem ou no fundo. A morfologia matemática para

imagens binarias detêm, dentro de todos os seus conceitos, as operações básicas de erosão e dilatação.

Definição 1 (Erosão e Dilatação Binária). A erosão de um conjunto A por um elemento estruturante B é

definido por

A⊖B = {x : Bx ⊂ A}, (1)

em que Bx = {x + b : b ∈ B} denota a translação de B por x. A dilatação de um conjunto A por um

elemento estruturante B é definido por

A⊕B = {x : (B̌)x ∩A ̸= ∅}, (2)

em que B̌ = {−b : b ∈ B} denota o elemento estruturante refletido.

Uma imagem em tons de cinza pode ser identificada com uma função real f com um domínio D. O

valor f(x) representa a tonalidade de cinza do ponto x ∈ D. Geralmente, temos f(x) ∈ [0, 1] ou f(x) ∈
{0, 1, . . . , 255}. Tal como na morfologia matemática binária, os operadores da morfologia matemática em

tons de cinza podem ser definidos usando um elemento estruturante, identificado com uma função real g.

De maneira análoga, a morfologia matemática para imagens em tons de cinza também detêm, dentro de

todos os seus conceitos, as operações básicas de erosão e dilatação, definidas como segue (Dougherty

and Lotufo, 2003):

Definição 2 (Erosão em Tons de Cinza). Dados um função f e um elemento estruturante g, a erosão de

f por g é definida por:

(f ⊖ g) (x) = max {y : gx + y ≤ f} . (3)

Podemos reescrever a erosão como uma subtração de Minkowviski. Usando o símbolo ∧ para denotar o

ínfimo, temos:

f ⊖ g =
∧
x∈D

(f−x − g(x)) (4)

Definição 3 (Dilatação em Tons de Cinza). De forma análoga, dados uma função f e um elemento

estruturante g, a dilatação de f por g é definida por:

(f ⊕ g) (x) = min {y : −ǧx + y ≥ f} . (5)

Também podemos reescrever a dilatação como uma soma de Minkowviski. Usando o símbolo ∨ para

denotar o supremo, temos:

f ⊕ g =
∨
x∈D

(
fx + g(x)

)
(6)
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2.2 Redes Neurais Artificiais

As redes neurais artificiais são técnicas computacionais que se embasam em modelos matemáticos ins-

pirados no cérebro humano (Haykin, 2009). Os neurônios são as unidades básicas de processamento

de uma rede neural artificial. Existe na literatura diferentes forma de descrever um neurônio artificial, in-

cluindo os neurônios tradicionais e os neurônios morfológicos (Ritter and Sussner, 1996). A arquitetura da

rede descreve a interação entre os neurônios da rede. Finalmente, a regra de aprendizado corresponde

à forma como os parâmetros livres são ajustados para que a rede realize uma certa tarefa. Iniciamos

nossos estudos das redes neurais artificiais com o modelo do neurônio. Na sequência, apresentamos o

neurônio tradicional e o neurônio morfológico.

Dadas as entradas [x1, x2, x3, . . . , xn], os pesos [w1, w2, w3, . . . , wn] e o bias b, podemos escrever o

potencial de ativação v de um neurônio tradicional por

v =

n∑
j=1

wjxj + b. (7)

Dada uma função de ativação ϕ : R → R, a saída do neurônio tradicional é dada por:

y = ϕ(v). (8)

A função de ativação ϕ desempenha um papel matemático importante introduzindo uma possível não-

linearidade no modelo do neurônio. Exemplos de funções de ativação incluem a função logística e a

função de ativação relu (abreviação de rectified linear unit) (Aurelien Géron, 2019).

Diferente do modelo tradicional, podemos escrever o potencial de ativação de um neurônio morfológico

matematicamente por:

v = max
j=1,...,n

{wj + xj} ⇐⇒ v =
n∨

j=1

{wj + xj}, (9)

ou

v = min
j=1,...,n

{wj + xj} ⇐⇒ v =
n∧

j=1

{wj + xj}. (10)

Pode-se mostrar que (9) e (10) realizam uma operação de dilatação e erosão da morfologia matemática

em tons de cinza, respectivamente (Ritter and Sussner, 1996).

3 Implementação Computacional

A biblioteca TensorFlow permite a implementação de redes neurais tradicionais, incluindo modelos de

aprendizado profundo (deep learning) (Aurelien Géron, 2019). Um dos blocos de construção do Ten-

sorflow é uma camada densa de neurônios tradicionais, referida como dense layer e chamamada pelo

comando Dense do módulo Keras. De maneira análoga a camada densa, implementamos uma camada

densa de neurônios morfológicos que realizam operações ou de dilatação ou de erosão. Especificamente,

as classes DilationLayer e Erosinlayer apresentadas nos códigos abaixo implementam respectivamente

uma camada densa de neurônios morfológicos de dilatação e erosão usando a interface de programação

de aplicação Layer do Keras:

1 from tensorflow.keras import layers
2
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3 class DilationLayer(Layer):
4 def __init__(self , neuronios =1):
5 super(DilationLayer , self).__init__ ()
6 self.units = neuronios
7

8 def build(self , input_shape):
9 w_init = tf.random_uniform_initializer(minval=-1, maxval =1)

10 self.w = tf.Variable(initial_value=w_init(shape =(self.units , input_shape
[-1])),trainable=True)

11

12 def call(self , inputs):
13 return tf.stack([tf.reduce_max(tf.add(inputs ,self.w[i]),axis =1) for i in

range(self.units)], axis =1)

Código 1: Camada de Dilatação

1 from tensorflow.keras import layers
2

3 class ErosionLayer(Layer):
4 def __init__(self , neuronios =1):
5 super(ErosionLayer , self).__init__ ()
6 self.units = neuronios
7

8 def build(self , input_shape):
9 w_init = tf.random_uniform_initializer(minval=-1, maxval =1)

10 self.w = tf.Variable(initial_value=w_init(shape =(self.units , input_shape
[-1])),trainable=True)

11

12 def call(self , inputs):
13 return tf.stack([tf.reduce_min(tf.add(inputs ,self.w[i]),axis =1) for i in

range(self.units)], axis =1)

Código 2: Camada de Erosão

4 Conclusões

Este trabalho apresentou, no âmbito da morfologia matemática, os conceitos de erosão e dilatação. Em

seguida, foram discutidos os modelos do neurônio tradicional e do neurônio morfológico, vitais para o

estudo de redes neurais morfológicas. Na posse destes conceitos, foi possível implementar camadas

densas de neurônios morfológicos usando a biblioteca TensorFlow e o módulo Keras. A implementação

das camadas densas morfológicas permite o desenvolvimento de redes neurais morfológicas ou híbridas,

para aplicações em classificação, reconhecimento de padrões, entre outros problemas de aprendizado de

máquina.
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