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Universidade Federal de Sergipe
Aracaju, Brazil

gastao@mat.ufs.br

Paulo S. S. Rodrigues
Dept. de Engenharia Elétrica

FEI University Center
São Bernardo do Campo, Brazil

psergio@fei.edu.br

Abstract—There is a consensus in computer vision about the
importance of the scale concept for edge extraction and for
image smoothing or representation. In this paper we explore
a variational approach that allows to put together edge detection
and image smoothing in a unified linear scheme. Basically, the
functional proposed by Mumford and Shah is re-written as an
energy defined with two arguments: the first one representing
smooth versions of the original image and the second one
encompassing its edge set. We follow known results in the
variational analysis to obtain a numerical scheme to minimize
the energy. We apply Fourier analysis to verify that the iterative
scheme converges to a low-pass representation of the original
image in the first argument and a high-pass signal in the other
one. In the experimental results we show that the obtained
scheme encourages intraregion image smoothing in preference
to interregion blurring with edge localization at a desired scale.

Index Terms—smoothing, edge extraction, scale, variational
methods

I. INTRODUÇÃO

Em visão computacional, as representações hierárquicas
para imagens permitem simplificar processos, tais como,
extração de bordas e segmentação. Neste contexto, a noção
de escala tem um papel fundamental [1]. Matematicamente,
este conceito levou aos métodos de representação multi-escala
os quais, no caso linear, imergem a imagem em uma famı́lia
de funções obtidas pela convolução da imagem original com
o núcleo Gaussiano [2]. Esta metodologia pode ser formu-
lada em termos da equação de difusão do calor, cuja forma
anisotrópica e não-linear originou o método de Perona-Malik
[3], ponto de partida para os aos métodos multi-escalas não-
lineares baseados em equações diferenciais parciais [4], [5].

Um ponto fundamental nestes métodos é o efeito da
suavização sobre os pontos de borda da imagem. A medida
que vamos aumentado a escala (suavização) mais detalhe é
perdido na imagem. O desejável é que este processo tenha
algum mecanismo de controle sobre a ’mistura’ entre objeto
de interesse e fundo da imagem. Esta propriedade é a grande
vantagem dos espaços de escala não-lineares sobre os lineares,
pois, nestes últimos a suavização não é seletiva, dificultado a
localização das bordas ao longo da representação hierárquica
[3].

Thanks for CNPq and CAPES.

Esta discussão leva ao conceito recente de suavização com
reconhecimento de bordas (edge-aware smoothing - EAS),
que pode ser implementado seguindo a linha de métodos de
difusão não-linear ou, iterativamente, adicionar as informações
de borda de volta a uma imagem suavizada [6].

A proposta de combinar informações de borda com a im-
agem durante o processo de suavização remete a formulações
variacionais baseadas no trabalho de Mumford e Shah [7].
O funcional proposto por Mumford e Shah permite colocar
matematicamente as versões passa-baixa (imagem suavizada)
e passa-alta (conjunto de pontos de borda) da imagem em
espaços funcionais convenientes, abrindo caminho para um
método de processamento de imagens do tipo EAS, que
possui duas propriedades adicionais [8], [9]: (i) Convergência
para imagem contı́nua por partes e mapa de arestas; (b)
Principio de Causalidade: não são gerados artefatos quando
aumentamos a escala. Apesar destas vantagens, a exploração
dos métodos propostos em [8], [9] para processamento de
imagens ficou restrita a poucos casos apresentados nestas
referências, provavelmente devido ao custo computacional e
a complexidade dos métodos variacionais envolvidos.

Neste trabalho, partimos da formulação variacional apre-
sentada em [8] e discutimos extensivamente sua aplicação no
contexto de EAS e detecção de bordas. Para isso, seguimos o
esquema usado em [8], onde a imagem suavizada e seu con-
junto de bordas são representados por funções (u, v), definidas
em um espaço funcional conveniente. Nesta formulação, a
energia do modelo de Mumford e Shah é convertida em
um funcional E(u, v), usando artifı́cios de Γ-convergência. A
minimização de E(u, v) é obtida por um esquema numérico
iterativo, totalmente linear, o que possibilita a utilização
dos métodos de diferenças finitas ou elementos finitos, com
propriedades numéricas de consistência e estabilidade. Nesta
linha, as contribuições deste artigo são: (a) Desenvolvimento
de um esquema de diferenças finitas que reduz custo com-
putacional, se comparado com elementos finitos, e simplifica
inicialização; (b) Análise no espaço de Fourier do método
iterativo correspondente; (c) Análise da eficiência do método
para imagens com textura e ruı́do; (d) Comparação com
técnicas tradicionais: Perona-Malik [10] e Canny [11].

O texto está organizado como segue. Na seção II, apre-


