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Abstract. This paper investigates the use descriptors of texture on Local Binary
Patterns (LBP) extracted for birds species classification basead on texture featu-
res extracted form unconstrained images. This means that birds may appear in
different settings have different poses, sizes and viewing angles. Furthermore,
the images show strong variations in illumination and parts of the birds may
be omitted by other elements of the scenario. The proposed approach performs
the extraction of textures of images in different formats: RBG, HSV and GRAY
(gray levels). Next, features vectors are generated with different settings LBP
operator, being LBP u2

P,R , LBP ri
P,R, LBP riu2

P,R . The experimental results on the
Caltech-UCSD Birds 200 (CUB-200) database demonstrate positive results for
the descriptors used in the birds specie classification with success rates varies
between 85% and 1,4% depending on the number of classes taken into account.

Resumo. O presente trabalho investiga o uso de descritores de textura basea-
dos em Padrões Binários Locais (LBP) extraı́dos de imagens na classificação de
espécies de pássaros. As imagens utilizadas são coletadas sem restrições. Isto
significa que os pássaros podem aparecer em diferentes cenários, apresentar
diferentes poses, tamanhos e ângulos de visão. Além disso, as imagens apresen-
tam grandes variações de iluminação e partes do pássaro pode ser omitido por
outros elementos do cenário. A abordagem proposta realiza a extração de tex-
turas das imagens em diferentes formatos: RBG, HSV e GRAY (nı́veis de cinza).
Em seguida, vetores de carcterı́sticas são gerados com diferentes configurações
do operador LBP, sendo LBP u2

P,R , LBP ri
P,R, LBP riu2

P,R . Os resultados experi-
mentais obtidos por meio da base de dados Caltech-USCD Birds 200 (CUB-
200) demostram bons resultados para os descritores utilizados na classificação
de espécies de passáros com taxas de acerto entre 85% e 1,4%, dependendo da
quantidade classes condideradas.

1. Introdução
A identificação da espécie a qual um pássaro pertence desperta interesse de admiradores,
pela indiscutı́vel beleza das aves e também de especialistas em fauna, pela sua importância
ecológica. Entretanto, a classificação de espécies de pássaros é um problema desafiador
tanto para seres humanos quanto para algoritmos computacionais que tentam realizar essa
tarefa de maneira automática. Em nosso contexto, problema de classificação de espécies
será investigado por meio de imagens, ou seja, dada uma imagem de um pássaro identi-
ficar qual espécie ele pertence. A dificuldade desta tarefa de reconhecimento através de



imagens pode ser observado, por exemplo, na variação de cores, luminosidade, rotação,
escalas e o fato de muitas imagens de pássaros serem capturadas em seu habitat natural,
como florestas ou parques. Dada a complexidade do problema e a grande similaridade
entre as espécies ainda é necessário o desenvolvimento de novos métodos de extração de
caracterı́sticas para fornecer informações adicionais e auxiliar o processo de classificação.

A capacidade humana de reconhecer sutilezas entre as diferentes cores, formas
e texturas não é um procedimento simples para algoritmos automáticos, devido a di-
versos fatores como: iluminação, orientação, resolução, etc. Apesar de não haver um
conceito formal para textura entendemos a ideia de um padrão que recobre um ob-
jeto. A textura pode ser entendida como caracterı́sticas intrı́nsecas de uma imagem
(por exemplo: brilho, cor e distribuição de formas) que remetem à ideia de regularidade
[Mäenpää and Pietikäinen 2004], [Mäenpää and Pietikäinen 2005].

Este artigo apresenta uma abordagem baseada em caracterı́sticas de textura para
identificação automática de espécies de pássaros por meio da classificação supervisio-
nada destes. Na literatura, análise de texturas é utilizada com sucesso em diferentes
domı́nios de aplicação, tais como inspeção visual [Mäenpää et al. 2003] reconhecimento
facial [Choi et al. 2010] e reconhecimento visual de objetos [Zhu et al. 2010].

Este artigo está organizado da seguinte forma: na próxima seção apresenta o ope-
rador de textura utilizado. Na seção 3, descreve-se o método de identificação de espécies
de pássaros proposto. Uma discussão sobre os testes realizados e os resultados expe-
rimentais obtidos é incluı́da na seção 4. Finalmente, são apresentadas as conclusões e
sugestões para trabalhos futuros.

2. Descritor de textura - Padrão Binário Local - LBP

Diferentes métodos de extração e representação de texturas podem ser utilizados, os
quais podem ser classificados em estatı́sticos (distribuições espaciais de nı́veis de
cinza), geométricos (propriedades de elementos de textura ou primitivas) e de pro-
cessamento de sinais (análise da frequência da imagem para classificar a textura)
[Tuceryan and Jain 1993].

O descritor utilizado neste artigo é o Padrão Binário Local (do inglês - Local Bi-
nary Pattern - LBP). O operador local binário representa uma medida geral para microtex-
tura unificando modelos estatı́sticos e estruturais de análise de textura. Sendo invariante
a alterações de nı́veis de cinza e de baixo custo computacional o que permite aplicá-lo
em problemas de processamento em tempo real. Em imagens coloridas podem ser apli-
cados em problemas com grande variação de iluminação, variação de poses ou diferentes
resoluções de imagens [Ojala et al. 2002].

A extração da textura da imagem é realizada através de um operador e organizadas
em um histograma de ocorrência desses padrões. O operador permite a detecção dos
padrões binários em uma vizinhança circular, em qualquer espaço angular, e independente
de resolução da imagem. O LBP associado a um pixel de uma imagem é calculado por
P vizinhos simétricos em R raio de circunferência, conforme a Figura 1. Em seguida os
pixels de uma imagem são rotulados pelo operador de textura gerando um mapa LBP,
limiarizando os vizinhos de cada pixel da imagem e atribuindo um código binário para
cada um destes pixels [Ojala et al. 2002].



Figura 1. Conjunto de vizinhos igualmente espaçados em uma superfı́cie circular
para diferentes P e R [Ojala et al. 2002].

O operador LBP pode ser definido por meio de uma textura T em uma vizinhança
de uma imagem monocromática (distribuição em nı́veis de cinza de P (P> 1). Definido
a partir da intensidade gp de cada amostra, de forma que 0 ≤ p < P e da intensidade
do pixel gc. O nı́vel de cinza gc corresponde ao valor do pixel central, e o valores gp
(p=0,...,P-1) aos valores de cinza dos P pixels vizinhos em uma circunferência de raio
R(R>0). Caso a posição do pixel central gc sejam (0, 0), as coordenadas de gp serão
obtidas por (-Rsin(2π/P),Rcos(2π/P))[Ojala et al. 2002].

O valor de textura da imagem é obtido subtraindo o valor do pixel central gc dos
valores de cada pixel da sua vizinhança gp (p=0,...,P-1) conforme a Equação 1:

T = t(gc, g0 − gc, g1 − gc, ..., gp−1 − gc) (1)

Assim, assumimos que a diferença de gp − gc seja independente de gc de forma
que pode ser representada pela Equação 2.

T ≈ t(gc)t(g0 − gc, g1 − gc, ..., gp−1 − gc) (2)

O operador descrito é sensı́vel a variações na escala de cinza, então para obter
invariância de textura independente de alterações na escala de cinza de uma imagem con-
sideramos apenas os sinais dos resultados ao invés de seu valor exato, como na Equação
3. Onde S(x) = 1 se x for não negativo, e 0 caso contrário.

T = t(s(g0 − gc, s(g1 − gc), ..., s(gp−1 − gc)) (3)

Em seguida atribuindo a potência 2p para cada sinal s(x), obten-se um valor único
que identifica cada estrutura da textura obtendo o operador LBPP,R =

∑P−1
p=0 s(gp−gc)2

p.

O operador LBPP,R gera valores correspondentes aos 2P diferentes padrões que
podem ser estabelecidos por P pixels vizinhos, quando uma imagem sofre uma rotação
os P pixels vizinhos. Quando uma imagem sofre uma rotação os P pixels irão transitar
no perı́metro do cı́rculo ao redor de gc, como g0 sempre é associado ao pixel à direita de
gc uma rotação dos valores resultará (assinalado um identificador único para cada padrão,
definido através da Equação 4) em uma mudança no valor do operador LBPP,R. Desta
forma ROR(x, i) fará uma rotação nos bits associados a x, i vezes, buscando o menor
número inteiro entre os bits, ou seja que tenha a maior quantidade de zeros nos bits mais
significativos.

LBP ri
P,R = minROR(LBPP,Ri)|i = 0, 1, ..., P − 1 (4)



Para esse trabalho foram adotados os operadores LBP u2
P,R , LBP ri

P,R, LBP riu2
P,R .

No primeiro, a medida u2 corresponde ao número de transições espaciais, bit a bit 0
ou 1 de alterações entre sucessivos bits na representação circular LBP. São designa-
dos padrões que tenham valor U de no máximo 2 como ”uniforme”e usadas as es-
tatı́sticas de ocorrência de diferentes padrões uniformes para discriminação da textura
[Ojala and Maenpaa 2001]. O segundo, operador é invariante a rotação e igualmente in-
variante a transformações monotônicas da escala de cinza, portanto, da textura de cada
pixel. Finalmente, o operador LBP que é uma excelente medida espacial e estrutural para
texturas de uma imagem.

3. Metodologia

Baseado em informações de texturas extraı́das de imagens é apresentado um estudo para
identificação automática de espécies de pássaros. A textura é uma caracterı́stica impor-
tante para classificação e reconhecimento, pode ser caracterizada por valores de pixels ao
longo do objeto ou imagem que se repetem de maneira regular ou aleatória. O operador
de textura LBP permite a detecção dos padrões binários em uma vizinhança circular em
qualquer espaço angular e em qualquer resolução. O operador utilizado é formado por
um conjunto de P vizinhos simétricos e em um cı́rculo de raio R, desta forma obtemos
LBPP,R. Neste trabalho adotamos o operador LBP considerando oito e doze vizinhos de
um pixel, mas a definição pode ser estendida para incluir diferentes quantidades de pixels.

3.1. Base de dados

Todos os experimentos foram realizados na base de dados Caltech-USCD Birds 200
(CUB-200) [Welinder et al. 2010]. Trata-se de um conjunto de imagens com 200 espécies
de aves (principalmente norte-americanas). São 6.033 imagens rotuladas com diversas
informações, por exemplo: bounding box, segmentação e outros atributos categóricos, tais
como: forehead color; breast pattern; breast color; size; wing shape, entre outros. Essas
anotações são efetuadas através de uma interface visual e critérios pré-estabelecidos. A
Figura 2 apresenta algumas imagens pertencentes a esse conjunto de dados. Observa-
se que a maioria das imagens foram obtidas em ambientes reais, em geral o habitat do
pássaro, tendo como agravante o fato dos mesmos estarem imersos em ambientes naturais
sem restrições para coleta de imagens.

A base de dados CUB-200 apresenta-se originalmente no formato RGB (do
inglês: Red, Blue, Green) o qual é baseado em um sistema de coordenadas cartesia-
nas. Trata-se um modelo de cor baseado na sı́ntese aditiva, com o qual é possı́vel re-
presentar uma cor com diferentes adições das três cores primárias. Atualmente, é um
modelo muito utilizado, sendo aplicado, por exemplo, em câmeras e monitores de vı́deo
[Filho and Neto. 1999]. O modelo RGB apresenta uma grande correlação entre seus ca-
nais. A alteração em um canal reflete na imagem inteira.

O operador LBP foi originalmente proposto para trabalhar com imagens em escala
de cinza [Ojala et al. 2002]. Com o objetivo de observar o comportamento do operador
LBP nessas condições, a base de dados será convertida entre os modelos RGB e GRAY
(escala de cinza) . Finalmente, para investigar o comportamento da extração de textura
em diferentes espaços de cores a base de dados será convertida entre os modelos RGB e
HSV. O modelo HSV (do inglês: Hue, Saturation, Value) representa uma cor em torno dos



valores da matiz, saturação e valor. O espaço de cor HSV se torna atrativo para realização
de testes, pois, as informações de cores e as informações de intensidade de luminosidade
estão separadas [Du and Sun 2005].

Figura 2. Visão geral de amostras pertencentes a base de dados Caltech-USCD
Birds 200 (CUB-200) [Welinder et al. 2010].

3.2. Extração de caracterı́sticas

As caracterı́sticas avaliadas neste trabalho são obtidas através da informação de texturas
oferecidas pelas imagens. Nesta etapa, as imagens são submetidas a diferentes processos
que podem detectar e extrair caracterı́sticas, separando algumas informações relevantes
que são reduzidas a um vetor de caracterı́sticas. A Figura 3 apresenta uma visão geral do
método empregado para a construção dos vetores de caracterı́sticas.

Figura 3. Visão geral da metodologia adotada extração e construção dos vetores
de caracterı́sticas.



Dada uma imagem de entrada no formato RGB essa será convertida para os for-
matos HSV e GRAY. A aplicação de três operadores foi utilizada, sendo eles LBP u2

P,R,
LBP ri

P,R, LBP riu2
P,R que utilizaram valores 8 e 2 para P e 1 e 1.5 para R.

Os operadores quando aplicados as imagens no formato RGB utilizaram um ca-
nal de cada vez, gerando diferentes vetores para cada canal ou que chamamos de ve-
tores LBPR−G−B. No caso das imagens no formato HSV, apenas o canal H foi utili-
zado, gerando LBPH . Quando utilizadas a imagens em escala de cinza definimos o vetor
LBPGRAY .

3.3. Classificador

Técnica de classificação dominante na literatura para identificação de espécie de pássaros
[Branson et al. 2010], [Welinder et al. 2010], [Chai et al. 2011], [Yao et al. 2012] as
Máquinas de Vetores de Suporte (SVMs, do Inglês Support Vector Machines) são em-
basadas pela teoria de aprendizado estatı́stico e muito atrativas por funcionarem bem com
dados de alta dimensionalidade. Neste trabalho, as SVMs foram implementadas por meio
da biblioteca LIBSVM [Chang and Lin 2011]. O kernel utilizado foi o Radial Basis Func-
tion com a alteração dos parâmetros custo e gamma e validação cruzada de cinco partições
no conjunto de dados.

3.4. Métricas de avaliação

Na abordagem de problemas com mais de duas classes as instâncias podem ser correta-
mente ou incorretamente classificadas em relação a qualquer classe. Com c classes, a
matriz de confusão se transforma em uma matriz contendo os “y” resultados do classifi-
cador. Com a construção de uma matriz de confusão resultados da classificação podem
ser analisados e algumas métricas podem ser calculadas:

• Exatidão / Acurácia: é o número de classificações de corretas (a soma dos re-
sultados Verdadeiros Positivos (VP) e Verdadeiros Negativos (VN)) dividido pelo
número total de classificações (a soma de todos os itens). Conforme representa a
equação 5.

Exatidão / Acurácia =
V P + V N

V P + V N + FP + FN
(5)

• Taxa de erro: é o número de Falsos Positivos (FP), dividido pela soma dos Verda-
deiros Positivos e Falsos Negativos (FN). A taxa de erro assume um papel impor-
tante, uma vez que o objetivo constante é construir classificadores com baixa taxa
de erro quando são apresentados novos exemplos. Conforme a equação 6.

Taxa de erro =
FP

V P + FN
(6)

4. Experimentos e Discussões

Essa seção detalha os experimentos realizados com o propósito de avaliar os descritores
de textura baseados em LBP. Um fator importante na implementação de um problema de
classificação é a seleção das caracterı́sticas mais discriminativas. Em aplicações com tex-
tura, dependendo do tipo do operador e os parâmetros P e R utilizados é possı́vel trabalhar



Tabela 1. Quantidade de caracterı́sticas geradas pelos operadores utilizados.
P=8, R=1 P=12, R=1.5

LBP u2
P,R 59 36

LBP ri
P,R 36 352

LBP riu2
P,R 10 14

centenas de caracterı́sticas. Nos experimentos aqui descritos foram considerados os veto-
res de caracterı́sticas originais, sem a aplicação de métodos de seleção de caracterı́sticas.
A Tabela 1 apresenta a quantidade de caracterı́sticas utilizadas em cada um dos vetores.

Os resultados obtidos no primeiro experimento são descritos na Tabela 2. A taxa
classificação é apresentada para descritores de textura sendo LBPP=8,R=1. Os resulta-
dos obtidos experimentalmente, demostraram que é possı́vel atingir resultados similares
por meio de textura obtidas de imagens em escala de cinza ou coloridas. Apesar do
espaço RGB em conjunto com o operador LBP u2

P=8,R=1 apresentar o melhor desempe-
nho utilizando duas classes, nos demais casos, é claro que quando o número de classes é
aumentado a taxa de acerto vai diminuindo. É importante destacar que os resultados apre-
sentados pelo LBPR−G−B corresponde a média dos resultados obtidos separadamente em
cada canal. Essa métrica foi utilizada, pelo fato dos resultados obtidos nos diferentes ca-
nais foram muitos similares. No caso do conjunto de caracterı́sticas baseado em escala de
cinza, observou-se, em alguns casos, similaridade com os resultados obtidos pelo espaço
de cor HSV.

Tabela 2. Resumo da classificação usando SVM e variações do método LBP
como descritor - Experimento 1.

Taxa de classificação para o classificador SVM (% )
LBP u2

P=8,R=1 LBP ri
P=8,R=1 LBP riu2

P=8,R=1

Classes 2 5 17 200 2 5 17 200 2 5 17 200
LBPGRAY 77,9 48,3 30,4 8,0 76,5 39,7 21,8 7,4 61,8 39,1 20,8 5,8
LBPRGB 82,3 42,4 25,4 7,4 74,5 42,8 22,9 7,2 71,6 43,7 20,4 5,5
LBPH 76,5 42,4 24,7 9,0 75,0 45,7 24,9 8,5 69,1 34,4 20,6 6,7

Os resultados obtidos no segundo experimento são descritos na Tabela 3. A taxa
classificação é apresentada para descritores de textura sendo LBP u2

P=12,R=1.5. Observa-
se que a abordagem baseada em SVM detectou corretamente espécies obtendo taxa de
acerto de de 85,5%, novamente para o conjunto de duas classes aplicados ao modelo
RGB. Ainda é possı́vel observar que as caracterı́sticas baseadas em cor apresentam resul-
tados melhores que as caracterı́sticas baseadas em escala de cinza para ambos os modelos.
Observa-se isso, principalmente, por meios dos resultados obtidos por meio do espaço de
cor HSV. Em ambos os experimentos realizados os melhores desempenhos foram obtidos
pelo operador LBP u2

P,R, seguidos dos operadores LBP ri
P,R e LBP riu2

P,R .

De forma geral, nos resultados obtidos com as caracterı́sticas de textura, obser-
vamos que o operador LBP possui um bom poder de discriminação aplicado ao pro-
blema de classificação de espécies de pássaros. Para fins de comparação os experimentos
aqui descritos apresentaram desempenho médio ligeiramente, superior, quando compa-



Tabela 3. Resumo da classificação usando SVM e variações do método LBP
como descritor - Experimento 2.

Taxa de classificação para o classificador SVM (% )
LBP u2

P=12,R=1.5 LBP ri
P=12,R=1.5 LBP riu2

P=12,R=1.5

Classes 2 5 17 200 2 5 17 200 2 5 17 200
LBPGRAY 79,4 38,8 28,7 9,0 72,1 46,4 26,6 1,4 64,7 37,1 23,7 5,5
LBPRGB 85,3 45,0 27,7 7,5 71,1 38,9 21,5 1,9 64,2 37,1 19,2 5,7
LBPH 79,4 54,3 24,5 8,8 76,5 39,7 20,4 3,3 72,1 33,8 17,3 6,5

rados com um trabalho prévio, recentemente realizado sobre a mesma base de dados
[Marini et al. 2013] (in press). Tal estudo buscou identificar o impacto da caracterı́stica
cor no processo de segmentação, consequentemente, na performance dos classificadores
quando aplicados a classificação de espécies de pássaros. As taxas de reconhecimentos
foram obtidas para a classificação baseada exclusivamente na caracterı́stica de cor sem o
uso de técnicas de segmentação e em seguida com a aplicação da técnica de segmentação
proposta em dois cenários diferentes utilizando os espaços de cores RGB e HSV. Para
ambos os espaços de cores os pixels da imagens possuem taxa correta segmentação de
mais de 70%. Entretanto, o impacto sobre a classificação de espécies de pássaros varia de
8,82% a 0,43%. Isso sugere que, somente a melhoria do algoritmo de segmentação, não
oferecerá aumento significativo na taxa de acerto nesse problema, em particular, quando
o número de classes é elevado. No entanto, essa conclusão só é válida para utilização
dos recursos de cores utilizados. Vários experimentos foram realizados e os resultados
com relação a segmentação baseada em cores e a avaliação da segmentação baseada em
cores. A Tabela 4 apresenta um resumo dos resultados obtidos dependendo a quantidade
de classes utilizadas.

Tabela 4. Resumo da classificação de espécie de pássaros utilizando SVM ob-
tidas sem aplicação de técnica de segmentação e em seguida com a técnica de
classificação baseada em cores proposta [Marini et al. 2013] (in press).

Taxa de classificação (%)
Sem segmentação Com segmentação

Espaço de cores 2 5 17 200 2 5 17 200
HSV 83.8 47,2 25,5 8,1 92.6 48,3 25,6 8,6
RGB 73,5 39,7 16,9 4,1 77,9 40,3 18,4 6,8

A comparação do trabalho aqui apresentado com outros trabalhos disponı́veis na
literatura, possui um certo grau de dificuldade, devido ao uso de diferentes protocolos
experimentais. A Tabela 5 apresenta um resumo de alguns trabalhos recentes em relação
a classificação de espécies de pássaros. Os resultados obtidos, em tais trabalhos são des-
critos por meio da aplicação de diferentes protocolos experimentais. Em comum a todos
existe a utilização da base de dados Caltech-USCD Birds 200 (CUB-200). De forma ge-
ral, as taxas de acerto obtidas pelos trabalhos relacionados, comparadas as obtidas neste
estudo, indicam que as caracterı́sticas extraı́das por meio de textura da imagens são alter-
nativas interessantes para solução do problema de identificação de espécies de pássaros.



Tabela 5. Resumo de alguns trabalhos encontrados na literatura que utilizam a
base de dados Caltech-USCD Birds 200 (CUB-200).

Referência Caracterı́sticas Método Taxa de acerto
[Welinder et al. 2010] Tamanho da imagem KNN 0,6 %
[Welinder et al. 2010] Histograma colorido KNN 1,7%
[Branson et al. 2010] SIFT + Spatial Pyramids SVM 19%

[Chai et al. 2011] SIFT sem segmentação SVM 6,7%
[Chai et al. 2011] SIFT + BiCos-MT e segmentação SVM 16,7%
[Chai et al. 2011] SIFT + Ground Truth e segmentação SVM 23,3%
[Moghimi 2011] Cor + segmentação KNN 18,9%

5. Conclusões
Este artigo abordou a classificação automática de espécies de pássaros por meio do uso
de técnicas de Visão Computacional e Reconhecimento de Padrões. Apresentou uma
abordagem extração de caracterı́sticas de texturas de imagens para identificar a influência
da caracterı́stica textura aplicadas a base Caltech-USCD Birds 200.

Em ambos os espaços (cor ou escala de cinza) os resultados obtidos experimen-
talmente, demostraram que é possı́vel atingir resultados similares por meio de texturas
obtidas de imagens em escala de cinza ou coloridas. Ainda, no caso do conjunto de ca-
racterı́sticas baseado em escala de cinza, observou-se o bom desempenho do operador
LBP.

Embora os resultados obtidos sejam interessantes, apontam que somente os des-
critores de textura LBP, não oferecem informações suficientes para classificação das
espécies de pássaros. Cabe mencionar que trabalhos recentes introduziram outras formas
de representação de textura similares ao LBP que apresentaram resultados superiores ao
LBP em certas classes de aplicações e podem ser aplicados ao problema de classificação
de espécies de pássaros para avaliação de desempenho.
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