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Resumo—The texture analysis is one of the most important
research areas in computer vision. Currently, complex network
has emerged as an approach for representing images due to
its flexibility for modeling several problems. Generally, the
application of the complex network theory involves two steps: re-
presenting the structure of interest into a network and extracting
measurements from it. Due to the large number of measurements,
decide the appropriate measurements for a particular problem is
a challenge. This paper proposes the fractal dimension of complex
networks as a measurement for extracting relevant features from
texture images. For this, an image is modeled as a network where
each pixel is mapped into a vertex. By varying the radius of
connection between vertices, the proposed method estimates the
local fractal dimension for each vertex to form a histogram of
dimensions. Results on two image databases show the effectiveness
of the proposed method against tradditional texture methods.

I. INTRODUÇÃO

A análise de textura é uma das mais importantes áreas
de pesquisa em visão computacional. Ela possui diversas
aplicações em potencial, como inspeção industrial [1], análise
de imagens médicas [2] e análise de imagens de satélite [3].
Ainda não existe uma definição formal de textura amplamente
aceita na literatura, que seja clara e não ambı́gua. Julesz [4], [5]
foi um dos primeiros pesquisadores a definir o termo textura,
nos anos 60 e 70. Sua definição era que duas texturas pos-
suem padrões visuais parecidos se elas possuı́rem estatı́sticas,
tanto de primeira quanto de segunda ordem, similares. Outra
definição para o termo de textura é inspirada na resposta das
células do córtex visual [6]. Apesar das diferentes definições
encontradas na literatura, a textura pode ser definida como um
padrão que se repete sobre uma superfı́cie em sua forma exata
ou pequenas variações.

Recentemente, as redes complexas têm sido extensivamente
estudadas em áreas interdisciplinares incluindo matemática,
fı́sica, ciência da computação, economia, biologia, etc. A
rede complexa tem se tornado uma ferramenta versátil devido
a sua alta flexibilidade em modelar problemas genéricos.
Em imagens, as redes complexas têm apresentado resultados
promissores [7], [8], [9]. Em geral, a aplicação das redes
complexas em um problema envolve a representação da es-
trutura de interesse como uma rede, seguida por uma análise
da topologia em termos de um conjunto de medidas. As
medidas extraı́das são então utilizadas para classificar a rede
em diferentes categorias. Portanto, o problema-chave em redes
complexas é definir o conjunto de medidas adequado dentre
as medidas propostas na literatura [7]. Apesar da importância,

não existe um procedimento matemático para identificar as
melhores medidas a serem extraı́das para um determinado
problema [7].

Neste artigo, é proposta a utilização da dimensão fractal
como medida para redes complexas aplicada na análise de
texturas. No método proposto, uma imagem é representada por
meio de uma rede complexa e a dimensão fractal é estimada
para cada vértice. Conforme observado, a dimensão fractal ca-
racteriza a complexidade de cada vértice na topologia da rede,
a qual está diretamente relacionada com a textura na imagem.
Experimentos em uma base de texturas amplamente utilizada
na literatura demonstraram a eficácia do método proposto.
Além disso, o método proposto foi aplicado no reconhecimento
de doenças em folhas de soja, obtendo resultados superiores
aos principais métodos da literatura.

Este artigo está descrito em 6 seções. A Seção II apresenta
uma revisão de literatura sobre os principais métodos de
texturas em imagens. O referencial teórico de redes complexas
e dimensão fractal é descrito na Seção III. A Seção IV detalha
o método proposto que estima a dimensão fractal de redes
complexas. Os resultados experimentais são apresentados na
Seção V enquanto que a Seção VI apresenta as conclusões e
os trabalhos futuros.

II. REVISÃO DE LITERATURA

A literatura apresenta diversos métodos para análise de
texturas. Estes métodos se dividem em quatro categorias: (i)
estrutural; (ii) estatı́sticos; (iii) espectral; (iv) baseado em
modelos.

Métodos estruturais: a ideia desses métodos é considerar
a textura como arranjos hierárquicos de elementos bem defi-
nidos, conseguindo uma descrição simbólica da imagem [10],
[11]. Geralmente as operações morfológicas (e.g. abertura e
fechamento) são utilizadas nas imagens para caracterizar a
evolução dos elementos de textura, como apresentado em [11],
[12]. Detectores e descritores de pontos-chaves da imagem têm
sido propostos a fim de encontrar e descrever os elementos
de textura [13]. O método proposto por Lazebnik et al [14]
obteve bons resultados utilizando um conjunto de regiões
obtidas pelos detectores Harris e Laplacian como elementos
de textura. Então, os descritores RIFT e spin foram utilizados
para caracterizar esses elementos.

Métodos estatı́sticos: os métodos dessa categoria represen-
tam a textura obtendo distribuições estatı́sticas em relação aos



nı́veis de cinza da imagem. Analogamente, essa ideia também
pode ser utilizada para imagens coloridas. Os momentos de
primeira e segunda ordem, calculados pelo histograma da ima-
gem [15], foram utilizados nos primeiros trabalhos propostos.
Porém, essa abordagem é limitada para texturas irregulares ou
estruturais. Então, métodos mais eficientes foram propostos,
como a matriz de co-ocorrência [16] e o padrão local binário
[17].

Métodos espectrais: esses métodos usam informações es-
pectrais da imagem para representar a textura. A ideia principal
é, através de uma estimativa da frequência espacial da inten-
sidade dos pixels, correlacionar as texturas mais rugosas às
baixas frequências e as texturas mais finas às altas frequências.
Os métodos desta categoria têm como foco o desenvolvimento
de bancos de filtros, por exemplo, os filtros de Gabor [18], e
também na decomposição em sub-bandas (e.g wavelets [19])
para descrever as textura com eficiência.

Métodos baseados em modelos: esses métodos procuram
representar a textura através da construção de um modelo e a
obtenção dos seus parâmetros. Kashyap and Khotanzad [20]
propuseram os modelos autoregressivos invariantes à rotação e
Cohen et al [21] introduziram os campos aleatórios de Markov
para análise de textura. Os métodos que têm apresentado
resultados interessantes na análise de textura são os baseados
em geometria fractal. Como exemplo, os descritores fractais
[22], o espectro multifractal [23] e dimensão fractal local [24].

III. REFERENCIAL TEÓRICO

A. Redes Complexas

Atualmente, as redes complexas têm sido amplamente
estudadas por causa da sua natureza multidisciplinar, podendo
ser utilizada na área de sociologia [25], biologia [26], visão
computacional [27] e fı́sica [7]. Existem três grandes desco-
bertas que contribuı́ram com a pesquisa de redes complexas:
investigação de redes pequeno-mundo [28], redes livre de
escalas [29] e identificação de estruturas comunitárias na rede
[30]. Conceitualmente, pode-se dizer que a rede complexa
abrange tanto a teoria de grafos quanto mecânica estatı́stica [7].
A teoria do grafo está bem estabelecida na área de ciência da
computação e matemática, enquanto a teoria de rede complexa
abrange também a área de fı́sica e sociologia. Basicamente a
pesquisa em redes complexas envolve dois passos: representar
o problema como uma rede complexa e depois analisar as
caracterı́sticas topológicas obtidas através de um conjunto
de medidas. Com essa análise de caracterı́sticas é possı́vel
identificar diferentes categorias de estruturas.

A rede complexa é representada através de um grafo. Um
grafo com peso e não direcionado R = (V,E) é definido por
um conjunto de vértices V = {v1, v2, . . . , vm} e um conjunto
de arestas E = {evi,vj} em que evi,vj ∈ < representa o peso
da aresta entre o nós vi e vj . No grafo não direcionado o peso
da aresta evi,vj é numericamente igual a evj ,vi .

Dado um vértice vi ∈ V , suas medidas mais tradicionais
são o grau e o grau ponderado. O grau do vértice é definido
como a quantidade de arestas:

k(vi) =
∑
vj∈V

{
1, se evi,vj ∈ E
0, caso contrário (1)

O grau ponderado do vértice é dado pela soma dos pesos
das arestas que o vértice contém:

w(vi) =
∑
vj∈V

{
evi,vj , se evi,vj ∈ E
0, caso contrário (2)

B. Dimensão Fractal

O termo fractal foi introduzido por Mandelbrot [31] como
sendo um conjunto de pontos X ∈ <n no qual sua dimensão
não possa ser descrita pela sua dimensão topológica. Uma
das caracterı́sticas de um objeto fractal é ser auto-similar,
portanto, um conjunto X pode ser descrito por meio da união
de Nr(X) subconjuntos distintos (não sobrepostos), em que
cada subconjunto é similar ao conjunto original X em uma
escala reduzida por um fator r. Assim, a dimensão fractal D
de um conjunto X pode ser descrita por:

D = lim
r→0

logNr(X)

log r
(3)

Por meio da definição acima, diversos métodos foram
propostos para estimar a dimensão fractal de objetos que apre-
sentam algum grau de similaridade em intervalos especı́ficos,
embora tais objetos não sejam matematicamente definidos
como fractais.

IV. MÉTODO PROPOSTO

O método proposto transforma uma imagem em uma rede
complexa. Para isso, cada pixel é mapeado como sendo um
vértice. Após a construção da rede, calcula-se a dimensão
fractal de cada vértice. Por fim, um histograma das dimensões
é obtido para caracterizar a imagem. Basicamente, o método
proposto pode ser descrito em três etapas: i) transformar a
imagem em uma rede complexa; ii) calcular a dimensão fractal
de cada vértice; iii) calcular o histograma das dimensões. Cada
uma das etapas é detalhada nas seções abaixo.

A. Modelagem de Imagem em Rede Complexa

Considere uma imagem I e uma rede complexa R =
(V,E). Para transformar uma imagem em uma rede, cada pixel
pi = (xi, yi) ∈ I é mapeado em um vértice vi ∈ V . Dois
vértices vi e vj estão conectados se a distância Euclidiana
entre os seus pixels correspondentes pi e pj for menor que
um raio r,

evi,vj =

{
|I(pi)− I(pj)|, se d(pi, pj) ≤ r
∅, caso contrário (4)

em que d(pi, pj) =
√
(xi − xj)2 + (yi − yj)2. Considera-se

o peso da aresta evi,vj como sendo o módulo da diferença
dos nı́veis de cinza dos pixels pi e pj . Dessa forma, o peso
da aresta de pixels com nı́vel de cinza similares será baixo,
diferentemente de pixels com nı́vel de cinza com alto contraste.

Considerando as arestas descritas anteriormente, cada
vértice da rede possui o mesmo grau, exceto aqueles na borda.
Para transformar a rede regular em um rede complexa, são
mantidas na rede somente as arestas cujo peso é menor ou



(a) Imagem original e rede regular

(b) t0 (c) t1

Figura 1. Exemplo de uma imagem, rede regular e duas redes transformadas
com dois limiares t0 < t1.

igual a um determinado limiar t. Diferentes valores t transfor-
mam a rede regular em redes complexas Rt com diferentes
caracterı́sticas. Por exemplo, uma rede transformada com t
pequeno evidencia conjuntos de pixels com nı́veis de cinza
muito similares. Por outro lado, conforme t é incrementado, as
caracterı́sticas gerais da imagem são evidenciadas. A Figura 1
ilustra uma rede regular e duas redes complexas transformadas
com t0 < t1, em que é possı́vel perceber a influência do limiar.

B. Dimensão Fractal de Redes Complexas

Após a construção da rede complexa com raio r e limiar t,
cada vértice possui um grau ponderado wr

t dado pela soma do
peso das suas arestas conforme Equação 5. É possı́vel notar
que wr

t (vi) é maior se o pixel estiver em uma região com
alto contraste, ou seja, a diferença do nı́vel de cinza de seus
vizinhos for grande.

wr
t (vi) =

∑
vj∈V

{
evi,vj , se evi,vj ∈ E
0, caso contrário (5)

Neste trabalho, a dimensão fractal tem como objetivo
caracterizar a complexidade de cada vértice na topologia da
rede por meio do seu grau ponderado. Para calcular a dimensão
fractal de um vértice vi, calcula-se o grau ponderado wr

t (vi)
para diferentes valores de r conforme Equação 6.

Dt(vi) = lim
r→0

logwr
t (vi)

log r
(6)

Ao calcular o grau ponderado para diferentes valores de
r, é possı́vel obter informações espaciais das conexões que
o vértice faz com os seus vizinhos em diferentes escalas. A
dimensão fractal, portanto, busca estimar ou atribuir um valor
(sua dimensão) para a complexidade desse vértice na topologia.

Embora a Equação 6 seja exata, o seu cálculo analı́tico
torna-se inviável. Portanto, para calcular a dimensão fractal
estima-se o coeficiente angular da reta formada entre log r ×
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Figura 3. Exemplos de três imagens originais da base Brodatz e suas
respectivas dimensões fractais. Como pode ser observado, as dimensões
fractais de cada vértice/pixel estão correlacionadas com a textura na imagem.

logwr
t (vi). Para exemplificar o cálculo da dimensão fractal

de cada vértice, considere a Figura 2 em que cada cı́rculo
representa um vértice e seu respectivo nı́vel de cinza no centro.
As arestas e seus pesos para raios r =

√
1,
√
2 e
√
4 são

apresentados nas Figuras 2(a), 2(b) e 2(c), respectivamente.
Para os diferentes valores de r, o grau ponderado para o vértice
central é 60, 153 e 325. Finalmente, a dimensão fractal é obtida
por meio do coeficiente angular da reta formada pelo logaritmo
dos graus ponderados, conforme ilustrado na Figura 2(d).

A dimensão fractal de cada vértice está diretamente re-
lacionada com a textura na imagem. A Figura 3 apresenta
exemplos da dimensão fractal de cada vértice/pixel para ima-
gens de textura para rede complexa obtida com limiar t = 50.
Conforme pode ser observado, a dimensão fractal representa a
complexidade espacial dos pixels, sendo portanto, uma medida
que caracteriza a textura na imagem.

C. Vetor de Caracterı́sticas

Nessa etapa, é construı́do o vetor de caracterı́sticas. Dada
uma imagem I tranformada em uma rede complexa Rt com
o limiar t, cada vértice vi terá sua dimensão fractal corres-
pondente. Para esta rede complexa, calcula-se o histograma ht

das dimensões fractais de todos os vértices pertencentes a rede
complexa. Para o cálculo do histograma, a faixa de possı́veis
valores de dimensão é dividida em n intervalos distintos.

O histograma ht é calculado a partir de uma rede construı́da
com limiar t. Para incluir mais informações sobre as carac-
terı́sticas da rede complexa, varia-se o limiar t, sendo possı́vel
calcular o histograma para diferentes limiares. O vetor de
caracterı́sticas final é formado pela concatenação dos diferentes
ht variando o limiar t, ou seja,

ϕ = [ht0 , ht1 , . . . , htn ] (7)

V. EXPERIMENTOS E RESULTADOS

Nesta seção são descritas as bases de imagens, os expe-
rimentos realizados e os resultados obtidos. Para a validação
do método proposto, experimentos foram realizados em duas
bases de imagens, uma bem conhecida na literatura e outra
para avaliar o método em uma aplicação real.
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Figura 2. Exemplo do cálculo da dimensão fractal para um vértice. O grau ponderado para diferentes valores de raios são calculados, como (a) r =
√
1, (b)

r =
√
2 e (c) r =

√
4. Dado o gráfico log r × logwr

t , a dimensão fractal é dada pelo coeficiente angular da reta estimada.

Figura 4. Exemplos das quatro classes presentes na base de Doenças em
folhas de soja. Cada coluna representa uma classe: duas variações de ferrugem,
mildio e folha sadia.

Brodatz: essa base de imagens foi formada através do
álbum de Brodatz e é uma das mais utilizadas na validação
de métodos de análise de textura. A base possui 111 classes,
cada uma contendo 10 exemplos de imagens com 200 × 200
pixels.

Doenças em Folhas de Soja: este banco de imagens foi for-
mado com o intuito de validar métodos que detectem doenças
em folhas de soja. O banco é formado por 4 classes: folhas
sadias, mildio e duas variações da doença ferrugem. As duas
variações da ferrugem são causadas pelo fungo Phakopsora
pachyrhizie enquanto que o mildio é causado pelo fungo
Peronospora manshurica. Cada classe contém 300 exemplos de
imagens com 200×200 pixels. A Figura 4 apresenta exemplos
de amostras deste banco de imagens.

Nos experimentos, utilizou-se o classificador K-vizinhos
mais próximos (KNN) usando amostragem de validação cru-
zada em 10 pastas. Esse classificador é considerado um dos
mais simples na literatura, com isso evidencia-se a importância
das caracterı́sticas no processo de classificação.

A. Análise de Parâmetros

Nesta seção, os dois principais parâmetros do método
proposto foram avaliados. Os dois parâmetros são: o número
de intervalos n que o histograma é dividido e o conjunto de
limiares T = {5, 10, 15, . . . , tmax}. No conjunto de limiares
optou-se por avaliar o limiar máximo, pois os demais conjuntos
apresentaram resultados similares.

O gráfico da Figura 5(a) apresenta a porcentagem de
classificação correta (PCC) para diferentes valores de n para
as duas bases de imagens. A melhor divisão de intervalos do
histograma foi n = 30 para a base Brodatz e n = 50 para
a base Doenças em Soja. Quanto maior o valor de n, maior
o número de intervalos em que as dimensões fractais serão
divididas. Como as imagens da base Brodatz possuem maior
constraste, foi necessário discretizar as dimensões em menos
intervalos. Por outro lado, as imagens da base Doenças em soja
são mais parecidas entre si, tornando as dimensões fractais
mais próximas. Portanto, para esta base foi necessário mais
intervalos para as dimensões fractais.

O limiar máximo foi avaliado por meio do gráfico da
Figura 5(b). O gráfico apresenta dados interessantes, como a
baixa porcentagem de acerto quando o limiar máximo tmax é
pequeno. Isso ocorre porque as redes complexas formadas com
limiares pequenos são pouco conectadas, tendo assim poucas
caracterı́sticas topológicas para diferenciar as classes. Por
outro lado, um limiar máximo muito grande acrescenta redes
complexas completamente conectadas, tendo pouca diferença
entre classes. Sendo assim, o limiar máximo com o melhor
resultado na base Brodatz foi tmax = 50, enquanto que na
base Doenças em Soja foi tmax = 40.

B. Comparação com Métodos da Literatura

Nas Tabelas I e II apresenta-se a comparação entre o
método proposto e métodos tradicionais da literatura, inclusive
de métodos baseados em dimensão fractal. Nestas tabelas, a
comparação é realizada usando a medida-F, área sob a curva
ROC (AUC) e a porcentagem de classificação correta (PCC),
todas as medidas acompanhadas com o desvio padrão.

O método proposto forneceu a maior PCC, AUC e medida-
F comparado com os demais métodos na base de imagens
Brodatz, que corresponde a Tabela I. Nesta base o método
proposto alcançou 95.67(±1.53) enquanto que a Dimensão
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Figura 5. Resultados experimentais para os dois parâmetros do método proposto: (a) número de intervalos do histograma n e (n) limiar máximo tmax.

Tabela I. RESULTADOS EXPERIMENTAIS PARA MÉTODOS DE TEXTURA
APLICADOS NA BASE DE IMAGENS BRODATZ.

Método Medida-F AUC PCC (%)
Fourier [32] 0.67(±0.04) 0.85(±0.02) 70.72(±3.85)

M. de co-ocorrência [33] 0.84(±0.03) 0.93(±0.01) 86.49(±2.85)
Filtros de Gabor [34] 0.86(±0.02) 0.94(±0.01) 89.01(±1.52)

LBPV [35] 0.92(±0.02) 0.97(±0.01) 93.51(±1.89)
Multi-fractal spectrum [36] 0.70(±0.04) 0.87(±0.02) 74.59(±3.41)

Descritores fractais [37] 0.51(±0.05) 0.78(±0.02) 57.14(±4.50)
Dimensão fractal local [24] 0.93(±0.03) 0.97(±0.01) 94.05(±2.69)

Método proposto 0.94(±0.02) 0.98(±0.01) 95.67(±1.53)

Tabela II. RESULTADOS EXPERIMENTAIS PARA MÉTODOS DE TEXTURA
APLICADOS NA BASE DE IMAGENS DE DETECÇÃO DE DOENÇAS EM

FOLHAS DE SOJA.

Método Medida-F AUC PCC (%)
Fourier [32] 0.83(±0.03) 0.89(±0.02) 82.73(±2.99)

M. de co-ocorrência [33] 0.87(±0.03) 0.91(±0.02) 87.11(±3.05)
Filtros de Gabor [34] 0.91(±0.02) 0.94(±0.02) 90.70(±2.41)

LBPV [35] 0.90(±0.02) 0.94(±0.01) 90.32(±2.24)
Multi-fractal spectrum [36] 0.68(±0.04) 0.79(±0.03) 67.57(±3.77)

Descritores fractais [37] 0.62(±0.04) 0.74(±0.02) 61.59(±3.59)
Dimensão fractal local [24] 0.82(±0.04) 0.88(±0.02) 82.13(±3.55)

Método proposto 0.93(±0.02) 0.96(±0.01) 93.23(±1.86)

Fractal Local, segundo melhor método, obteve 94.05(±2.69).
As demais medidas seguiram resultados similares a PCC.

Os métodos também foram aplicados no reconhecimento
de Doenças em soja e os resultados são reportados na Tabela
II. Um método para reconhecer tais doenças é um desafio
tecnológico devido as semelhanças entre as folhas. Apesar
do desafio, o método proposto alcançou uma porcentagem de
93.23(±1.86). O segundo e terceiro melhores métodos foram
os filtros de Gabor e os padrões locais binários com porcen-
tagens de 90.70(±2.41) e 90.32(±2.24), respectivamente.

VI. CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS

Neste trabalho foi proposto um método para análise de
textura através da aplicação de Dimensão Fractal como medida
de Redes Complexas. Para isso, transforma-se uma imagem em
uma rede complexa, em que cada pixel é representado por um
vértice na rede e estes são conectados por meio de um limiar

e um raio. Logo após, calcula-se a dimensão fractal de cada
vértice da rede através do seu grau ponderado, sendo assim
possı́vel classificar a imagem com o histograma das dimensões.
Usando uma base tradicional, o método obteve resultados
superiores aos métodos tradicionais da literatura, incluindo
métodos que utilizam fractal como caracterı́stica. Para uma
aplicação desafiadora e real de classificação de doenças em
folhas de soja, o método também apresentou bons resultados
superando os demais métodos.

Os resultados obtidos através de Dimensão Fractal em
Redes complexas demonstraram seu grande potencial para a
caracterização de texturas em bases tradicionais e em uma
aplicação real. Os trabalhos futuros incluem a aplicação em
outras bases de imagens, extensão do método proposto para
texturas dinâmicas e utilização de outras formas de codificar
as dimensões fractais além do histograma.
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