Modelo Estruturado

CNPq – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico

Dados do Projeto e do Proponente
Sigla: FINDPIX
Título do Projeto: Recuperação de Informação Visual
Referência do Edital: Edital Universal 01/2002
( ) Pesquisa;
( 7 ) Desenvolvimento tecnológico e inovação;
Linha(s) de atuação em que ( ) Projetos de demonstração e aplicações;
se insere o projeto (*): ( ) Tecnologias-chave
( 6 ) Protótipos;
( ) Serviços;
( 5 ) Capacitação científica e tecnológica
( ) Estudos prospectivos
Coordenador do Projeto: Arnaldo de Albuquerque Araújo
Instituição Executora: Universidade Federal de Minas Gerais
Data:
Palavras-Chave: Recuperação de informação visual; Sistemas de informação
multimídia, Processamento digital de imagens; Extração de atributos; Estruturas
de dados para indexação de imagens.

Faixa de Submissão da Proposta
Até R$20.000,00
A ( X)
B ( ) De R$20.001,00 a R$50.000,00
C ( ) De R$50.001,00 a R$100.000,00
(*) Indicar a predominância da temática da proposta, utilizando-se de uma escala de um a sete. Exemplificando: caso
uma proposta se apresente concentrada em três itens, estes receberiam pesos 7, 6 e 5, respectivamente, de acordo
com sua ordem de domínio decrescente.

1. Caracterização e Justificativa (máximo de 1 página)
Descrever objetivamente, com fundamentação teórica, o problema focalizado, sua relevância e
originalidade no contexto da área inserida e sua importância específica para o avanço do conhecimento.

A facilidade de captura e codificação de imagens digitais tem produzido uma quantidade
gigantesca de informação visual on-line. Como conseqüência, grandes desafios se apresentam
na área de sistemas de informação multimídia, envolvendo o armazenamento, a indexação e a
recuperação de informação visual em grandes arquivos. O NPDI tem desenvolvido pesquisa
envolvendo a recuperação de informação visual em bases de imagens controladas
[Rodrigues02], [Rodrigues03a,b]; recuperação de imagens através da Web [Oliveira01],
[Oliveira02a,b] e detecção de eventos em seqüências de imagens digitais [Guimarães01],
[Guimarães02a,b], [Guimarães03a,b].
Por outro lado, o NPDI tem apoiado o CECOR/ EBA e o APM no desenvolvimento de
sistemas de informação multimídia envolvendo, no caso do CECOR, uma base de informações
sobre obras restauradas, seus materiais e técnicas, imagens geradas por métodos de análises,
resultados de análises científicas, etc., e a base de informações/catalogação do acervo do pintor
Guignard. Já no caso do APM, envolve o grande acervo de fotografias históricas do Estado de
Minas Gerais, além de filmes, mapas, plantas, cartas, documentos, etc.
Este Projeto de Pesquisa solicita ao CNPq apoio para realização de pesquisa em
sistemas de informação de multimídia e processamento digital de imagens, envolvendo o
desenvolvimento de metodologias e soluções na área de recuperação de informação com base
no conteúdo visual. Como plataforma, deveremos utilizar o software DB2 da IBM adquirido
através do programa mundial IBM Scholars, também disponível para o Brasil. Espera-se, com
este auxílio, desenvolver tecnologia para apoiar projetos regionais (CECOR, APM) que visam
disponibilizar ao público um material multimídia de importância histórica, artística e cultural cujo
acesso é hoje, por razões de conservação e segurança, restrito aos pesquisadores qualificados.
Através da Internet, este patrimônio cultural estará acessível não apenas a nível nacional, como
internacional, devido a sua importância para a América Latina e Península Ibérica.
Pretendemos, assim, estudar e analisar métodos representativos de extração de
características invariantes, tais como: momentos estatísticos, transformadas de Fourier,
transformadas de wavelets e redes de pulso acoplado paralelo e seqüencial; além de estudar e
analisar estruturas de indexação, que são ferramentas fundamentais nos sistemas de
gerenciamento de bancos de imagens envolvendo um grande volume de dados. Com a nossa
experiência já adquirida no desenvolvimento de algoritmos e metodologias para a recuperação
de informação visual em bases controladas, esperamos poder contribuir com novas
metodologias para extração de características e estruturas de indexação visando sua aplicação
em imagens fotográficas coletadas na Web e na grande base de fotografias históricas do APM.
Pretendemos, também, estudar a plataforma DB2 da IBM, visando seu uso para apoiar
os projetos do CECOR e assim, contribuir para o desenvolvimento da informatização de dados
científico-culturais em Minas Gerais. Além de promover intercâmbio de conhecimento entre os
parceiros e formação de competência científico-tecnológica nas áreas de computação,
informação multimídia e preservação do patrimônio cultural.

2. Objetivos e Metas (máximo de 1 página)
Explicitar os objetivos e metas a serem desenvolvidas no projeto.

Objetivos:
Estender e consolidar pesquisa em desenvolvimento no NPDI é o objetivo principal deste
projeto. Interagindo com outras instituições locais, contando com o apoio de uma
Cooperação Internacional CAPES/COFECUB, esperamos desenvolver algoritmos e
metodologias para solucionar problemas nas áreas de sistemas de informação multimídia
e processamento digital de imagens, envolvendo a recuperação de informação com base
no conteúdo visual. Como plataforma deveremos utilizar o software DB2 da IBM adquirido
gratuitamente através do programa mundial IBM Scholars, também disponível para o
Brasil. Estarão envolvidos no projeto, nas duas linhas de pesquisa, três doutorandos e um
mestrando em Ciência da Computação. Alunos de graduação também participarão
através de projetos orientados. São objetivos específicos:
•
•
•
•
•
•

Estudar e analisar os métodos representativos de extração de características
invariantes, tais como: momentos estatísticos, transformadas de Fourier,
transformadas de wavelets e redes de pulso acoplado paralelo e seqüencial.
Estudar e analisar estruturas de indexação, que são ferramentas fundamentais
nos sistemas de gerenciamento de bancos de imagens envolvendo um grande
volume de dados.
Estudar a plataforma DB2 da IBM, visando seu uso para apoiar projetos do
CECOR: RECICOR, coordenado pelo prof. Luiz Souza e GUIGNARD, coordenado
pela profa. Claudina Moresi.
Contribuir para o desenvolvimento da informatização de dados científico-culturais
em Minas Gerais.
Promover intercâmbio de conhecimento entre os parceiros e formação de
competência científico-tecnológica nas áreas de computação, informação
multimídia e preservação do patrimônio cultural.
Formação humana a níveis de graduação, mestrado e doutorado.

Metas:
•
•
•

•

•

Desenvolver um protótipo de um sistema para a recuperação de imagens com
base em características de cor, que torne possível buscar imagens específicas em
um banco de dados de imagens coletadas na Web.
Apoiar o desenvolvimento de protótipo de um sistema de informação multimídia
destinado ao armazenamento de informações textuais, visuais e audiovisuais e
acesso às obras de Guignard.
Apoiar o desenvolvimento de protótipo de um sistema de informação multimídia
destinado ao armazenamento de informações sobre obras restauradas no
CECOR, seus materiais e técnicas, imagens geradas por métodos de análises,
resultados de análises científicas.
Fornecer mais um meio de indexação para a grande base de fotografias históricas
do APM, através de sua classificação em cenas do tipo externas X internas,
bucólicas X urbanas, grupos X individuais, etc.
Desenvolvimento de uma interface para um sistema de recuperação de
informação visual.

3. Metodologia e Estratégia de Ação (máximo de 1 página)
Descrever a metodologia empregada para a execução do projeto e como os objetivos serão
alcançados.
Estaremos, neste projeto, atacando as seguintes frentes de pesquisa envolvendo sistemas
de informação multimídia e recuperação de informação visual: Classificação de imagens coletadas
na Web com base no conteúdo cor; Estudo e implementação de métodos usando características
invariantes obtidas através de transformadas; Estudo e implementação de métodos para
classificação de cenas e sua aplicação no grande acervo fotográfico do APM. Estudo da plataforma
DB2 da IBM adquirida, sem custo, através do programa mundial IBM Scholars, visando seu uso
nas aplicações do CECOR/UFMG;Desenvolvimento de uma interface para um sistema de
recuperação de informação visual.
Estima-se que existam mais de dez milhões de imagens na Web sem falar nas imagens
que são trocadas diariamente. A Web é grande, distribuída, hipermídia e um sistema de informação
não estruturado. O desenvolvimento de ferramentas que tornem possível buscar imagens
específicas em um banco de dados tão grande é de uma utilidade inquestionável [Abb99],
[Smith95]. Visamos o desenvolvimento do protótipo de um sistema para a recuperação de imagens
com base na cor. O sistema analisará as regiões cromáticas de uma imagem, suas adjacências e
variações espaciais (modelo estatístico para obter a distribuição da cor no domínio espacial,
[Park99]). O processamento da base de imagens para obter estas informações será feito off-line e
as imagens serão indexadas através de uma estrutura capaz de manipular estruturas
multidimensionais, neste caso uma R*-tree, [Brown98].
Ao gerenciar e manipular informações complexas e volumosas, um dos problemas a serem
tratados é o de como armazenar e recuperar tais informações de maneira rápida e precisa. Uma
técnica usual é a extração de características (parâmetros) da imagem que idealmente possibilitem
a identificação da mesma de forma inequívoca, ou com a menor ambigüidade possível. Uma
comparação dos diferentes métodos existentes sob transformações geométricas (rotação, escala e
translação), variância de iluminação, tolerância ao ruído mostraram um desempenho com certas
limitações [Schmid97]. Muitas vezes, o processo de extração de características é baseado na
redução da dimensionalidade dos dados: parâmetros são extraídos das imagens e a seguir
utilizados para indexá-las agilizando sua busca e recuperação. As estruturas de indexação são
ferramentas fundamentais nos sistemas de gerenciamento de banco de dados de interesse dentre
um grande volume de dados. Estruturas de dados para espaços métricos (que englobam tanto
dados espaciais com dimensão definida quanto dados adimensionais) que endereçam essa
necessidade estão começando a ser estudadas, embora existam ainda poucos trabalhos na área,
todas apresentando resultados ainda preliminares. As principais estruturas métricas existentes são:
a fixed query tree [Baeza-Yates94], a mvp-trees (multi-vantage point tree) [Bozcaya97], vp-tree
(vantage-point tree) [Chiueh-94], a GNAT [Brin95], a M-Tree [Ciaccia97], a R*-tree [Brown98] e a
Slim tree [Traina99]. Dessas estruturas, apenas a M-tree e a Slim-tree são dinâmicas, ou seja,
permitem a inclusão e remoção de novos objetos depois da árvore já estar criada - as demais
estruturas são criadas em uma única operação sobre o conjunto de dados, imutável depois da
criação da árvore. Um outro trabalho relacionado ao mapeamento de dados multidimensionais é
[Faloutsos95].
Características das imagens serão obtidas através da extração de dados que descrevam
adequadamente as imagens, bem como características invariantes às transformações geométricas,
e através de tais características as imagens serão indexadas e recuperadas utilizando a Slim-tree.
O objetivo deste trabalho é desenvolver um conjunto de técnicas para a extração de características
de imagens. Através dessas características extraídas, as imagens poderão ser organizadas em um
sistema, possibilitando sua recuperação por conteúdo. Estudar e analisar os métodos
representativos de extração de características invariantes, tais como: momentos estatísticos,
transformadas de Fourier, transformadas de wavelets e redes de pulso acoplado paralelo e
seqüencial. O módulo de extração de características desempenhará um papel muito importante
dentro do sistema geral de recuperação de imagens proposto.

4. Resultados e Impactos Esperados (máximo de 1 página)
Descrever os resultados e/ou produtos esperados. Estimar a repercussão e/ou impactos sócioeconômicos, técnico-científicos e ambientais dos resultados esperados na solução do problema
focalizado.

Indicadores de Progresso ao final de cada 6 meses de projeto:
Ao final de 06 meses: atualização permanente de bibliografia; estudo da
documentação da plataforma DB2 da IBM; definição de métodos de extração de
características e estruturas de indexação de dados; geração de relatórios.
Ao final de 12 meses: atualização permanente de bibliografia;
implementação de métodos de extração de características e estruturas de
indexação de dados; análise de resultados; submissão de artigos em congressos.
Realização do V Workshop em Tratamento de imagens (2004) com divulgação de
resultados obtidos nestes projetos.
Ao final de 16 meses: atualização permanente de bibliografia;
implementação dos protótipos dos sistemas de informação multimídia dos projetos
apoiados pelo NPDI no CECOR; testes realizados com a grande base de
fotografias históricas do APM, visando sua classificação em cenas diversas;
implementação do protótipo para classificação de imagens fotográficas coletadas
na Web; Desenvolvimento de uma interface para um sistema de recuperação de
informação visual; geração de relatórios.
Ao final de 24 meses: todos protótipos operacionais e fornecendo acesso
via Internet; contribuição em termos de novos algoritmos de extração de
características e estruturas de indexação de dados; submissão de 2 artigos em
periódicos; formação de mestrandos e doutorandos, além de alunos de
graduação. Realização do VI Workshop em Tratamento de imagens (2005) com
divulgação de resultados obtidos nestes projetos.
Indicadores de resultados ao final do projeto:
Além de uma capacitação tecnológica esperada, estaremos apoiando a formação
de três doutorandos e um mestrando, além dos alunos de graduação que estarão
envolvidos em projetos orientados e bolsas de iniciação científica. Em termos de
publicações, esperamos publicar pelo menos quatro artigos em congressos (no Brasil e
no exterior) e ao final da pesquisa, esperamos poder submeter dois artigos em periódicos
indexados. O projeto pretende, também, apoiar a disponibilização ao público de um
material audiovisual de importância histórica, artística e cultural cujo acesso é hoje, por
razões de conservação e segurança, restrito aos pesquisadores qualificados.

Repercussão e/ou impactos dos resultados:
Acreditamos que a capacitação adquirida com este projeto será de grande
utilidade para incrementar nosso apoio aos projetos desenvolvidos no CECOR/UFMG, no
APM e que poderá ser utilizada em outros projetos do Estado de Minas Gerais, que
apresenta uma posição de destaque no país nesta área de conservação e
disponibilização do patrimônio histórico. Através da divulgação de nossos resultados em
congressos nacionais estaremos difundindo este conhecimento a nível nacional.

5. Riscos e Dificuldades (máximo de 1 página)
Comentar sobre possíveis dificuldades e riscos potenciais que poderão interferir na execução das ações
propostas e comprometer o alcance das metas e objetivos preconizados. Explicitar as medidas previstas para
contornar ou superar essas dificuldades.

Acreditamos que os riscos potenciais para o comprometimento do alcance das
metas previstas sejam mínimos. Já dispomos de um conhecimento considerável sobre o
assunto de sistemas de informação multimídia e a recuperação de informação visual. Os
projetos do CECOR e do APM apoiados pelo NPDI dispõem de financiamento próprio e a
formação de suas bases de informação encontra-se em pleno desenvolvimento. Um fato
que poderia ocorrer seria a desistência de algum aluno envolvido no projeto, mas que
sempre poderia ser substituído, não sem causar algum atraso. O auxílio solicitado
melhorará nossa capacidade de computação, assim como de aquisição de imagens.
Nossos recursos atuais começam a apresentar dificuldade frente ao processamento de
grandes bases de dados, no sentido de que torna a realização de experimentos mais
lenta. Isto tira o estímulo a experimentar muitos e variados métodos, mas não impediria o
alcance de nossas metas, embora demoraríamos mais tempo.

6. Melhores práticas do grupo no tema ou área proposta (máximo de 1
página)
Informe as principais realizações, competências, realizações e experiências do pesquisador/grupo no tema ou
área propostos nos últimos cinco anos.

Em seus doze anos de existência, o NPDI sempre procurou interagir com outras
instituições, desenvolvendo pesquisa aplicada e buscando soluções e metodologias para os
problemas de seus parceiros, entre eles, podemos citar: na UFMG, CECOR, Anatomia Patológica,
Engenharia Mecânica, Farmacologia, Geociências, e regionalmente, CDTN/CNEN, CETEC,
FUNED, APM, PRODEMGE, SSP/MG. Através do Acordo de Coop. CAPES/COFECUB no.
204/97/99 (jan. 1997 a fev. 2001), conseguimos oficializar interação antiga com a École Supérieure
d'Ingénieurs en Électrotecnique et Électronique - ESIEE Paris, França, iniciada em 1990. Este
convênio foi renovado, tendo recebido o no. 396/02 (jan. 2002 a fev. 2004). Temos, desta maneira,
seguido a orientação de internacionalização da UFMG.
Nossas primeiras incursões na área de bases de imagens remontam aos anos 90 e foram
desenvolvidas juntamente com o prof. Luiz Souza do CECOR/UFMG. Envolveram a análise de
imagens de raios-x de estátuas de madeira [Araújo92a,b], desenvolvimento de protótipo para base
de dados para documentos históricos [Araújo93] e a análise de imagens de fotografias, em
infravermelho, de pinturas [Araújo96a,b], [Araújo97], [Araújo98]. Atualmente apoiamos dois
projetos do CECOR: RECICOR, coordenado pelo prof. Luiz Souza [Nunes02a,b], e GUIGNARD,
coordenado pela profa. Claudina Moresi [Moresi02a,b].
Com o Arquivo Público Mineiro (APM), desenvolvemos um protótipo de sistema de
informação multimídia para a coleção de documentos do ex-presidente Arthur Bernardes [De
Andrade98a,b,c] [De Andrade00]. Este protótipo motivou a direção do APM a levantar recursos
externos no sentido de desenvolver novo sistema piloto, visando um programa mais amplo, que
tem como objetivo auxiliar, com a utilização de novas tecnologias, as entidades culturais que, no
cumprimento de suas funções, guardam ou desenvolvem trabalhos com acervos documentais de
valor permanente (...) devendo impulsionar a utilização de novas tecnologias no tratamento de
acervos significativos para a memória de Minas Gerais e do País, com ênfase na recuperação do
conteúdo documental [Valle02a,b], [Valle03].Da mesma forma, apoiamos o desenvolvimento de um
protótipo para o Instituto de Criminalística/MG, visando o acesso de laudos importantes que
possam ser considerados como modelos para a elaboração de outros laudos, principalmente, por
peritos localizados no interior do estado. Foram realizados testes para verificação da melhor
maneira de digitalização dos diversos tipos de dados existentes nos laudos (texto, fotografias,
vídeo, resultados de testes laboratoriais, etc.) [Mitre01].
Por fim, em nossa linha de pesquisa em recuperação de informação visual com base no
conteúdo, conseguimos realizar um grande levantamento bibliográfico, o que nos capacitou a
preparar um curso tutorial [Araújo00] para o SIBGRAPI 2000, assim como tem servido para a
apresentação de diversas palestras convidadas. Estes estudos realizados nos levaram a iniciar
pesquisa em três aplicações diferentes: recuperação de informação visual em bases de imagens
controladas [Rodrigues02], [Rodrigues03a,b]; recuperação de imagens coletadas na Web
[Oliveira01], [Oliveira02a,b] e detecção de eventos em seqüências de imagens digitais
[Guimarães01], [Guimarães02a,b], [Guimarães03a,b], onde temos obtido resultados importantes.
A formação de alunos de Pós-Graduação tem sido uma preocupação constante de nossas
atividades. Foi assim que, neste período, conseguimos formar cinco doutores e 19 mestres na área
de PDI, além de orientação de cerca de 50 alunos de graduação. Nossos resultados foram
publicados em cerca de 80 artigos em congressos e periódicos, nacionais e internacionais.
Encontram-se submetidos três outros artigos em periódicos internacionais, resultantes dos
últimos trabalhos de doutorado. Acreditamos que estes artigos tenham grande chance de
aceitação porque refletem resultados importantes alcançados em nossas pesquisas, envolvendo o
desenvolvimento de novos algoritmos e metodologias.

7. Outros Projetos e Financiamentos (máximo de 1 página)
Indique outros projetos de pesquisa em andamento dos quais participem membros da equipe
proponente, incluindo o título, vigência, a dedicação em hora/homem/mês, a origem e o valor do
financiamento.
Informe se uma proposta idêntica ou equivalente foi submetida a outro Edital (mesmo em outra
agência financiadora): Não foi.

Atualmente, o NPDI apóia dois projetos do CECOR/UFMG, ambos suportados
com financiamento do CNPq: RECICOR, coordenado pelo prof. Luiz Souza [Nunes02a,b],
e GUIGNARD, coordenado pela profa. Claudina Moresi [Moresi02a,b].
O CECOR reuniu um enorme acervo sobre as obras que foram restauradas em
seus 21 anos de funcionamento. Esse acervo é composto por dados bibliográficos,
materiais e técnicas utilizados, fotografias e outras informações inéditas no Brasil e na
América Latina. Dessa forma, esse acervo se tornou uma rica fonte de pesquisa para os
profissionais da área. Mas o acesso a essa informação é lento e trabalhoso, além de
necessitar que as pessoas interessadas tenham que se deslocar até o CECOR. Encontrase em fase de desenvolvimento o Projeto RECICOR, visando a implementação de um
sistema de banco de dados que seja acessível pela Internet e torne o cadastro e a
consulta ao acervo mais rápido e simples. Da equipe listada no projeto FINDPIX,
participam do projeto RECICOR: Prof. Luiz (coordenador), Prof. Arnaldo (colaborador),
mestrando em CC Flávio Nunes.
Já o Projeto GUIGNARD visa o desenvolvimento de protótipo de um sistema de
informação multimídia destinado ao armazenamento de informações textuais, visuais e
audiovisuais e acesso às obras de Alberto da Veiga Guignard (1896 - 1962), considerado
grande mestre da pintura moderna, formador de escola e de várias gerações de artistas.
Teve grande produção artística, desconhecendo-se ainda a totalidade de suas obras, que
compreende desenhos, pinturas sobre madeira, pinturas sobre tecido, pinturas murais e
forros. Apesar da vasta literatura - livros referentes à sua biografia, análises estéticas da
obra, incluindo relatos de depoimentos, livros sobre a criação da escola Guignard, dentre
outros, o artista permanece desconhecido do grande público. O projeto pretende
promover a compreensão da obra de Guignard, desenvolvendo uma metodologia de
análise e caracterização, priorizando o uso de técnicas não-destrutivas. Trata-se de
desenvolver, consolidar e difundir nova concepção de pesquisa e conservação,
alicerçadas em bases multidisciplinares. Como resultado, o grande público terá acesso a
este rico acervo através da Internet. Da equipe listada no projeto FINDPIX, participam do
projeto GUIGNARD: Profa. Claudina (coordenadora), Prof. Arnaldo (colaborador), bolsista
DTI em CC FAPEMIG Clarissa Lima, bolsista IC em CC FAPEMIG Gláucia Tavares.

8. Atendimento aos Critérios do Edital
Destaque os aspectos relevantes da proposta quanto aos critérios para avaliação constantes no
Edital.

Este Projeto de Pesquisa solicita ao CNPq apoio para realização de pesquisa em
sistemas de informação de multimídia e processamento digital de imagens, envolvendo o
desenvolvimento de metodologias e soluções na área de recuperação de informação com
base no conteúdo visual. Como plataforma, deveremos utilizar o software DB2 da IBM
adquirido através do programa mundial IBM Scholars, também disponível para o Brasil.
Também, com a nossa experiência já adquirida no desenvolvimento de algoritmos
e metodologias para a recuperação de informação visual em bases controladas,
esperamos poder contribuir com novas metodologias para extração de características e
estruturas de indexação visando sua aplicação em imagens fotográficas coletadas na
Web e na grande base de fotografias históricas do APM.
Enfim, estaremos contribuindo para o desenvolvimento da informatização de
dados científico-culturais em Minas Gerais, além de promover intercâmbio de
conhecimento entre os parceiros e formação de competência científico-tecnológica nas
áreas de computação, informação multimídia e preservação do patrimônio cultural.
A formação humana, a níveis de graduação, mestrado e doutorado, encontra-se
nas metas deste projeto.

Além dos critérios constantes no Edital, que outros critérios você destacaria para serem
considerados em favor de sua proposta?

Espera-se, com este auxílio, desenvolver tecnologia para apoiar projetos regionais
(CECOR, APM) que visam disponibilizar ao público um material multimídia de importância
histórica, artística e cultural cujo acesso é hoje, por razões de conservação e segurança,
restrito aos pesquisadores qualificados. Através da Internet, este patrimônio cultural
estará acessível não apenas a nível nacional, como internacional, devido a sua
importância para a América Latina e Península Ibérica.
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