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1. INTRODUÇÃO 
 
A técnica de análise de imagens, adotada para a caracterização estrutural de amostras e 
meios porosos, encontra na segmentação binária fundamental importância para a sua 
aplicação. A segmentação binária é definida como um processamento que consiste em 
realizar a divisão de uma imagem em regiões homogêneas de acordo com um critério 
estabelecido.  
 
A binarização*, um caso específico de segmentação, é de fundamental importância no 
processo de caracterização pois definirá as regiões da imagem em pretos e brancos [0], as 
imagens binárias representam a amostra na caracterização. 
 
A segmentação binária consiste em encontrar um limiar em um histograma de 256 níveis de 
cinza, que melhor separa as fases associadas às fases em questão. A Figura 1 apresenta um 
histograma de níveis de cinza hipotético usado para binarizar o meio poroso presente na 
Figura 2. 

 
Figura 1. Histograma de 8 bits (256 níveis de cinza) com escolha de um limiar (ou 
threshold “Th”). 
 

 

 

Figura 2. Imagem de uma estrutura porosa antes e depois da segmentação binária. 
 
A imagem digital é constituída por píxels na forma de uma matriz (i,j), matematicamente, a 
partir de uma função imagem Im(i,j), a imagem binária Im(i,j)bin será dada por: 
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* A segmentação binária pode ser simplesmente chamada de binarização ou de limiarização. 
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Com as fases de interesse definidas nas imagens binárias, a caracterização dos parâmetros 
estruturais poderá ser realizada. Os métodos de binarização podem ser manuais ou 
automáticos, no caso de uso de algoritmos para binarização automática devem-se buscar 
informações sobre a aplicação do método em questão, pois existem algoritmos aplicados a 
histogramas bimodais e também para histogramas com comportamento unimodal. A 
binarização manual necessita de extrema atenção e também de habilidade do operador, pois 
se exigem ou a interferência direta do usuário para a decisão de parâmetros no seu 
processamento. 
 
Este texto técnico tem como objetivo apresentar ao operador de softwares de 
processamento de imagens algumas técnicas de binarização de imagens inicialmente em 
tons de cinza. No decorrer do texto são encontrados guias e dicas para a utilização e 
aplicação de algoritmos e técnicas de binarização mesmo para operadores com pouca 
experiência nos softwares requeridos. No CD em anexo, podem ser encontrados, além dos 
algoritmos, exemplos de imagens para aplicação das técnicas assim como algumas 
referências apresentadas no texto. O intuito das imagens exemplos é para a aplicação dos 
algoritmos pelo leitor e comparação dos resultados que podem ser encontrados no trabalho. 
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2. ALGORITMOS E PROGRAMAS 
 
A aplicação das técnicas e algoritmos apresentados na presente PT (14 ao todo) necessitam 
da operação de diferentes softwares. Para a aplicação dos algoritmos aqui citados o 
programa Matlab é o aplicativo mais usado e um deles é aplicado através do Excel. O 
software aqui citado para adquirir o histograma das imagens é o Imago [2], assim como 
para a binarização de imagens através das técnicas de rede neural e limiarização manual, no 
entanto outros softwares de processamento e análises de imagens podem ser adotados. A 
Tabela 1 apresenta os algoritmos e técnicas de segmentação binária assim como os 
softwares requeridos para sua aplicação. As denominações dadas às técnicas de 
segmentação presentes na Tabela 1 podem ser encontradas na literatura com designações 
diferentes.  
 
Tabela 1. Técnicas de binarização 

Técnica Programa Histograma 
Isodata Excel indiferente 
Manual Imago indiferente 
Rede Neural  Imago indiferente 
Otsu Imago/Matlab indiferente 
Concavity Matlab indiferente 
Entropy Matlab indiferente 
Intermodes Matlab bimodal 
Maxlik Matlab indiferente 
Mean Matlab indiferente 
Median Matlab indiferente 
Minerror Matlab indiferente 
Minimun Matlab bimodal 
Moments Matlab indiferente 
P-tile Matlab indiferente 
 
Através do software Matlab, também estão disponíveis outros aplicativos (bimodtest, 
flocmax, hbalance e hconvull), cada aplicativo traz em seu editor uma pequena discrição de 
aplicação e sua referência.  
 
Os algoritmos para binarização automática via Matlab são aplicados diretamente na 
imagem em tons de cinza, no entanto, para a utilização do método Isodata (Excel) o dado 
de entrada é o histograma da imagem. 
 

2.2. Histogramas  
 
A pré-caracterização do histograma a ser avaliado é muito importante, principalmente se 
além da binarização manual, um algoritmo seja utilizado para a segmentação binária. Em 
estatística, uma “Moda” é uma observação que ocorre com maior freqüência numa amostra. 
No caso dos histogramas de níveis de cinza, estes podem ser denominados devido ao seu 



comportamento modal, bimodal ou multimodal. A Figura 3 apresenta um exemplo de um 
histograma temporal onde ocorrem dois picos bem determinados. Este tipo de 
comportamento denomina o histograma como bimodal. 
 

 
Figura 3. Histograma bimodal. 
 
No diretório “Algoritmos” o aplicativo “bimodtest” é capaz de identificar se um histograma 
é unimodal ou bimodal. No entanto não é muito eficiente, pois tem uma premissa básica de 
que a freqüência anterior e posterior sejam menores que o pico do modo. Para o exemplo 
mostrado na Figura 3 o algoritmo funciona perfeitamente, no entanto se o “modo” 
apresentar pequenos “picos” isolados, como mostra Figura 4, o algoritmo não corresponde. 
Na região em destaque com um quadrado vermelho da Figura 4 um modo pode ser 
considerado, no entanto o “bimodtest” identifica vários picos neste modo.   
 

 
Figura 4. Histograma com um “modo” em destaque. 
 
É necessário que se aplique o algoritmo correto para o tipo de histograma em questão. A 
Tabela 1 e os editores presentes dos arquivos “*.m” trazem a informação sobre o tipo de 
histograma a ser aplicado o algoritmo. 
 

2.3. Aquisição do Histograma com o Programa Imago 
 
Para adquirir o histograma que será aplicado na planilha Excel, o software utilizado como 
exemplo é o Imago.  No CD anexo estão disponíveis dois exemplos de imagens em tons de 
cinza, o arquivo exemplo_imagem_1.jpeg e exemplo_imagem_2.jpeg que se encontram na 
pasta “Algoritmos”. No programa Imago a imagem pode ser carregada através de 
“Arquivo” →“Importar” →“Dado”, ou diretamente pelo ícone . 
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Figura 5. Guia para carregar imagem 

 
Quando a janela “Carregar Arquivos” abrir, possivelmente ela ocultará o arquivo de 
imagem, então se deve selecionar “Todos Arquivos” ou “Arquivo de Imagem” no espaço 
“Arquivos do tipo”, e então “Abrir”.  
 
Se o arquivo selecionado for o “exemplo_imagem_1”, a imagem presente na Figura 6 (a) 
aparecerá na plataforma do Imago. Para a aquisição do histograma, deve-se selecionar em 
“Imagem” a opção “Histograma”, como mostrado na Figura 6 (b). O histograma da imagem 
“exemplo_imagem_1” é apresentado na figura 6 (c). 
 

   
(a) (b) (c) 

Figura 6. (a) Imagem aberta, (b) Guia para carregar Histograma e (c) histograma da 
imagem. 
 
A “imagem_exemplo_1” está no formato 8-bits, ou seja, formato em tons de cinza. Se a 
imagem aberta estiver em no formato RGB (24-bits), ela pode ser binarizada como está, 
porém a técnica é outra. Geralmente imagens em 24 bits são coloridas, como as usadas em 
petrografia, no caso de análise de imagens microtomográficas, o formato mais usual e mais 
fácil de binarizar é o de 8-bits. Para a conversão da imagem RGB 24-bits para Gray 8-bits 
basta entrar no menu “Imagem” → “Converter para” → “Gray (8-bits)”. 
 
Caso o usuário esteja trabalhando com mais de uma imagem, é possível determinar qual é o 
histograma médio de um pacote de imagens. O procedimento é simples, basta adquirir o 
histograma de cada uma delas, como já foi exemplificado anteriormente, e então selecionar 
os histogramas cuja média é desejada com o botão “Ctrl” pressionado e clicando nos 
arquivos no espaço de dados, como mostra a Figura 7(a), depois disso seleciona-se “Média” 
no espaço abaixo dos “Dados”, como está na Figura 7 (b). 
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(a) (b) 

Figura 7. (a) seleção de múltiplos histogramas e (b) espaço para seleção de Média, 
Informações e Múltiplos Gráficos. 

 
O histograma (ou média de histogramas) pode ser exportado para outros arquivos do 
computador para ser utilizado por outros softwares. A exportação pode ser realizada através 
como arquivo texto (*.txt) ou como arquivo de histograma (*.hst). Para isso, com o 
histograma selecionado, clica-se no ícone , como mostra a Figura 8 (a) e a janela de com 
as opções de exportações aparece, como mostra a Figura 8 (b). 
 

  
(a) (b) 

Figura 8. (a) guia para exportação de arquivos e (b) janela com opção de formatos para 
exportação. 
 
O arquivo texto pode ser aberto no Excel, ou pode ser usado um atalho para a exportação 
dos dados. Com o histograma selecionado no Imago (Figura 6(c)) seleciona-se 
“Informações” no espaço da Figura 7 (b). Os dados presentes na janela de informação 
(Figura 9 (a)), podem ser selecionados com o mouse e com a tecla “Shift” pressionada. 
Depois disso é só copiar os dados “Ctrl+C” e colar na planilha Excel “Ctrl+V”. A 
exportação dos dados para o programa Excel é necessária par a aplicação do “Modelo 
Isodata”, como mostra a Figura  9 (b). 
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(a) (b) 

Figura 9. (a) janela com os dados do histograma e (b) dados exportados para o Excel. 
 
IMPORTANTE: Na exportação dos dados do Imago para o Excel pode ocorrer um 
problema de leitura dos dados. O Imago usa a vírgula “,” como separador de milhar (por 
exemplo 100,000 ou U$ 100,000.00) e o Excel pode estar programado par usar o ponto “.” 
(por exemplo 100.000 ou R$ 100.000,00). Para se corrigir isso é preciso mudar o separador 
de milhar do Excel de ponto “.” para “,”. Tal processo pode ser realizado por diferentes 
maneiras dependendo da versão do Excel usado. 
 

2.4. Carregando os Aplicativos no Matlab 
 
Como pode se observar na Tabela 1, onze algoritmos para binarização são aplicados com o 
Matlab, além de outros aplicativos disponíveis no CD em anexo. Para a aplicação, é 
necessário carregar o Matlab com a pasta que contém os arquivos do aplicativo. Com o 
Matlab aberto deve-se clicar no ícone  de “Current Directory” presente na barra de 
comandos na parte superior da plataforma do programa, como mostra a Figura 6. 
 
 

 
Figura 10. Guia para carregar diretório no Matlab. 
 
Com isso, a janela de diretórios é aberta, Figura 11 (a), então se deve selecionar a pasta 
com os arquivos “Algoritmos”, que inicialmente está no CD anexo. Aconselha-se copiar a 
pasta “Arquivos” do CD para um diretório do computador. Com o diretório “Algoritmos” 
selecionado, basta clicar em “OK” que os arquivos serão carregados pelo Matlab. Todos 
arquivos presentes no diretório escolhido serão abertos pelo programa. 
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(a) (b) 

Figura 11. (a) janela para seleção de diretórios e (b) “Current Directory” com os arquivos 
carregados. 
 

 
Pode-se observar os arquivos “*.m” do diretório “Algoritmos” carregados no espaço 
“Current Directory”, como mostra a Figura 11 (b). Os arquivos “*.m” que começam com 
“th_” são os aplicativos de algoritmos para binarização. Cada arquivo “*.m” traz 
informações sobre os aplicativos, inclusive referência. Para acessar as informações basta 
dar um duplo clique no arquivo presente na janela “Current Directory” (Figura 11 (b)) que 
a janela “Editor” é aberta, como mostra a Figura 12. Nesta janela são encontradas as 
informações, tais como função, referência, dados de entrada “In:”, a resposta “Out:” entre 
outros. 
 

 
Figura 12. Janela “Editor”. 
 

2.5. Visualização do Histograma com o Matlab 
 
Para visualizar o histograma de uma imagem com o Matlab, o diretório que contém o 
arquivo da imagem deve ser carregado como mostrou o guia da seção 2.4. Novamente será 
usada a “imagem_exemplo_1”  para a visualização do histograma. No espaço “Command 
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Window” do Matlab digita-se “I=imread('exemplo_imagem_1.jpeg');” e pressiona-se 
“enter”, e depois, sempre seguido de “enter” digita-se “a=imhist(I);” e depois “plot(a), 
como mostra a Figura 13 (a). Depois do comando “plot(a)” a janela com o histograma 
aparece, como mostra a Figura 13 (b). Pode-se notar que o histograma é o mesmo 
apresentado na Figura 6 (c). 
 

  
(a) (b) 

Figura 13. (a) janela Command Window e (b) histograma. 
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3. APLICANDO OS ALGORITMOS PARA BINARIZAÇÃO 
 

3.1. Excel 
 
O único algoritmo que utiliza o Excel nesta PT é o “Modelo Isodata”. A planilha está 
disponível no diretório “Algoritmos” do CD anexo. 
 

3.1.1. Modelo Isodata 
 
Para a implementação desta técnica é preciso exportar os dados do histograma para a 
planilha, colando os dados nas colunas, como mostra a Figura 9 (b). Os “Canais” são os 
níveis de cinza (que no caso de 8-bits vão de 0 a 255) e o “Valor” são os valores 
percentuais de ocorrência do canal em questão (não precisa ser calculado nada, basta 
importar os dados do Imago seguindo o procedimento já comentado). A planilha “Hist” vai 
plotar o gráfico referente ao histograma, basta selecionar a planilha e atualizá-la depois da 
importação dos dados. 
 
O Modelo Isodata requer outro dado de entrada que é um limiar sugerido pelo operador. 
Como exemplo o limiar escolhido é o “212”, a partir deste os passos devem ser seguidos: 

 
● passo 1. O limiar “212” deve ser digitado na célula “H5” (Figura 9 (b)).  
 
● passo 2. Abaixo da célula “J4” (μ1) deve-se selecionar as partes integrantes das 
somatórias da equação, como o limiar escolhido foi 212 então, na primeira somatória 
devem constar as células da coluna “D” (i*h(i)) de “D4” a “D216” que é a célula 
referente ao limiar escolhido. O mesmo deve ser feito para a segunda somatória da 
equação para a coluna “E” (h(i)). 
 
● passo 3. Na equação abaixo da célula “L4” (μ2), na primeira somatória devem constar 
as células da coluna “D” (i*h(i)) de “D217” a “D259” que são as células referentes ao 
limiar escolhido +1 (“213”)  até o maior canal que é 255. O mesmo deve ser feito para a 
segunda somatória da equação para a coluna “E” (h(i)) (Na planilha e no material anexo 
há explanações sobre o significado dos termos μ1 e μ2, e também sobre as equações 
adotadas).  
 
● passo 4. Depois dos passos 1 a 3 realizados, um novo limiar surge na célula “H7”, 
deve se repetir os passos para a determinação de μ1 e μ2, agora nas células “J7” e “L7” 
e então outro limiar aparecerá na célula “H8”.  
 
● passo 5. Repetir o procedimento do passo 4 até que os limiares que aparecem na 
coluna “H” parem de mudar.  
 



O limiar modelo determinado pelo Modelo Isodata é aquele cujo valor não varia mais na 
coluna “H”. Os valores de limiar têm de ser inteiros, por isso a coluna “H” está programada 
para aproximar os valores. 
 

3.2. Imago 
 
Com o Imago pode-se realizar a binarização de imagens aplicando-se os métodos manual, 
Otsu e Rede neural de modo direto, sem a necessidade da aplicação de outros programas. 
 

3.2.1. Método Manual 
 
Muitos modelos para limiarização “ótima” são utilizados na caracterização de estrutural de 
meios porosos e materiais em geral, esta PT mostra apenas alguns exemplos. No entanto, 
alguns materiais apresentam estrutura bastante heterogênea e com diferentes escalas 
observacionais, o que pode comprometer a aplicabilidade de tais modelos. A binarização 
manual requer subjetividade do operador, o que pode gerar erros na caracterização. Em 
alguns casos, como por exemplo na caracterização de rochas reservatório através de 
imagens de microtomografia de raios X, o bom senso do operador acrescido de certa 
intimidade com as características físicas da estrutura analisada, tornam a binarização 
manual uma solução para sua caracterização.  
 
Para a binarização com o Imago, é necessário que se carregue a imagem, como foi 
mostrado na seção 2.3. até o passo mostrado na Figura 6 (a). 
 
IMPORTANTE: Vale lembrar que o Imago binariza imagens em tons de cinza em escala 
de cores (escalas RGB e HSI), os exemplos presentes nesta PT dizem respeito às imagens 
em tons de cinza, a conversão de imagens para tons de cinza está presente na seção 2.3. 
abaixo da Figura 6. 
 
Com a imagem carregada, basta selecionar “Binarização” → “Histograma de cinzas...” 
(atalho “Ctrl + T). Como pode ser visto na Figura 14, basta escolher o nível de cinza que 
mais se aproprie para a binarização da imagem em questão. 
 

 
Figura 14. Janela binarização por histograma de cinzas. 
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Clicando-se na imagem selecionada para binarização, dentro da janela da Figura 14, pode-
se comparar a imagem original com a binária. Para ajudar na comparação a opção 
“Mesclar” pode ser acionada. Para determinações da fase porosa da imagem, o Imago 
entende  que a fase porosa é representada pelos pixels brancos, por isso a opção “Inverter” 
pode ser útil, pois ela faz a inversão preto → branco e vice-versa. 
 

3.2.2. Rede Neural 
 
As redes neurais artificiais consistem em um método de solucionar problemas de 
inteligência artificial, construindo um sistema que tenha circuitos que simulem o cérebro 
humano, inclusive seu comportamento, ou seja, aprendendo, errando e fazendo descobertas.  
A binarização através da técnica Rede Neural funciona como uma rotulagem de pbjetos 
conectados. Rotular os objetos de uma imagem é apenas colocar uma legenda nos pixels 
que estão conectados entre si para que estes sejam identificados como pertencentes a um 
mesmo objeto. Deste modo, todos os pixels que estiverem conectados serão rotulados como 
pertencentes a um só objeto. Pixels que não estiverem conectados serão rotulados como 
pertencentes a um objeto dois, e assim por diante. Para o uso da Rede Neural, o formato da 
imagem a ser analisada precisa ser “RGB (24-bits)”, para a conversão de 8-bits para 24-bits 
basta selecionar “Imagem” → “Converter para” → “Gray (8-bits)”. Para esta técnica de 
binarização, deve-se selecionar os pontos da imagem que pertencem à fase de interesse com 
o botão esquerdo do mouse e os que pertencem à outra fase com o botão direito, como pode 
ser visto na Figura 15. 
 

 
Figura 15. Janela de binarização para a Rede Neural. 

 
Para se nomear os pixels para a fase de interesse, o ícone  deve ser selecionado, e com o 
ícone  é possível comparar a imagem binária com a original.  
 

LFNATEC ‐ Publicação Técnica do Laboratório de Física Nuclear Aplicada, v. 15, n. 02, outubro 2011.  12



3.3. Matlab 
 
Para a aplicação dos métodos via Matlab, primeiramente é necessário carregar a imagem a 
ser binarizada, como foi explicado nas seções 2.4. e 2.5., em “command window” digitar 
“I=imread(‘nomedoarquivodaimagem.extensão’);”. O uso de “;” depois do comando inibe a 
apresentação da uma extensa matriz de dados. 
 
Com a imagem carregada basta a aplicação de cada método, como exemplo o “intermeans”, 
deve-se digitar “th_intermeans(I)” e a resposta é dada logo em seguida. É bom sempre 
verificar qual é a resposta que o algoritmo aplicado fornece, como já foi dito, basta clicar 
no algoritmo em “Current Directory” que uma janela de informações será aberta. 
 
Os itens seguintes apresentarão o método a ser aplicado, qual o tipo de histograma a que ele 
é aplicável (as imagens exemplo 1 e 2  tem histograma unimodal∗ e bimodal, 
respectivamente) e o limiar resultante para que o operador possa reproduzir os resultados. 
 

3.3.1. Intermeans, Intermeans_iter 
 
Encontra um limiar baseado no método de Otsu [3], também conhecido como método da 
maximização da variância interclasse. Consiste em dividir em duas classes C1 e C2 e obter a 
melhor separação entre elas, o que significa a obtenção da maior diferença de contraste entre 
as classes. Procura-se de uma parte distanciar uma classe da outra, ou seja, maximizar a 
variância interclasse, e de outra parte agrupar cada classe em torno de seu centro, ou seja, 
minimizar a variância intraclasse, melhores esclarecimentos podem ser encontrados em 
Fernandes, 2002 [1,3,4]. 
 
Na Figura 14, pode-se observar que na parte superior do histograma de níveis de cinza da 
exemplo_imagem_1 aparece uma seta vermelha sugerindo o limiar 184, este limar é 
determinado pelo método de Otsu e é gerado automaticamente pelo programa Imago.  
 
Como este modelo é aplicável a histogramas unimdais ou bimodais, a Figura 16 apresenta sua 
aplicação para as duas imagens. Neste caso foi digitado 
“a=imread(‘exemplo_imagem_1.jpeg’);” e “b” para a imagem “2”. O operador pode verificar 
os resultados obtidos com o sugerido pelo Imago.  
 

                                                 
∗ O histograma da imagem exemplo 1,  também pode ser considerado bimodal pois apresenta um pico 
divergente próximo de 255. No entanto, é usado como exemplo unimodal pois apresenta um modo bem 
definido como pode ser observado na Figura 14. 
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Figura 16. Aplicação do método Intermeans para as duas imagens. 
 
Intermeans_iter [4,5,6] 
 
exemplo_imagem_1, Limar 184. 
exemplo_imagem_2, Limar 58. 
 

3.3.2. Concavity 
 
A principal aplicação deste método é em imagens cujos histogramas não apresentam vales 
bem definidos, chegando a atribuir bons limiares nos picos do histograma, desde que os 
vales e os picos formem uma concavidade, e assim, o limiar pode ser determinado pela 
análise dessa concavidade do histograma. Uma vantagem é que esse método pode ser 
aplicado a histogramas unimodais, mas desde que apresentem um mínimo de concavidade 
entre os picos. Por outro lado, segundo se for considerada a uniformidade e a forma da 
imagem binária, em geral este método não produz bons resultados em comparação com 
outros métodos de limiarização. Sua implementação é seqüencial e determina um limiar 
global [7,8]. 
 
exemplo_imagem_1, Limar 123 
exemplo_imagem_2, Limar 66 
 

3.3.3. Entropy 
 
Encontra um limiar global para uma imagem em tons de cinza usando o método baseado na 
entropia do histograma da imagem [4,9]. 
 
exemplo_imagem_1, Limar 72 
exemplo_imagem_2, Limar 153 
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3.3.4. Intermodes 
 
Encontra o limiar de uma imagem em escala de cinzas que é a média de dois picos de em 
um histograma bimodal [4,10]. 
 
exemplo_imagem_2, Limar 55. 
 

3.3.5. Maxlik 
 
Encontra um limiar baseado na maximização dos dados histograma de tons de cinza[4,11]. 
 
exemplo_imagem_1, Limar 204. 
exemplo_imagem_2, Limar 41. 
 

3.3.6. Mean 
 
Encontra um limiar através de uma média dos valores do pixels que representam a imagem 
em tons de cinza [4]. 
 
exemplo_imagem_1, Limar 163. 
exemplo_imagem_2, Limar 83. 
 

3.3.7. Median 
 
O método Mediano assume que a imagem é composta por dois conjuntos de pixels 
divididos meio a meio, cada um representando uma fase. O limiar é determinado com base 
nesta divisão [4,12]. 
 
exemplo_imagem_1, Limar 140. 
exemplo_imagem_2, Limar 89. 
 

3.3.8. Minerror, Minerror_iter 
 
Neste método, o histograma de níveis de cinza é visto como uma estimativa de uma função 
e densidade de probabilidade onde a população é um misto de níveis de cinza pertencentes 
às fases em questão (duas fases). Cada um das fases é normalmente distribuída com uma 
média e desvio padrão [4,13]. 
 
minerror:  exemplo_imagem_1, Limar 247. 
      exemplo_imagem_2, Limar 36. 
 
minerror_iter:  exemplo_imagem_1, Limar 194. 
  exemplo_imagem_2, Limar 39. 
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3.3.9. Minimum 
 
Encontra um limiar de uma imagem em tons de cinza através da determinação do nível que 
se encontra no vale de uma função bimodal [4,14]. 
 
exemplo_imagem_2, Limar 43. 
 

3.3.10. Moments 
 
Este método determina o valor do limiar de uma imagem em tons de cinza de maneira que 
os seus momentos sejam preservados na sua versão binária [4,15]. 
 
exemplo_imagem_1, Limar 165. 
exemplo_imagem_2, Limar 84. 
 

3.3.11. P-tile 
Método baseado na condição de que se conhece a área de ocupação do objeto na imagem, 
por este método, sabendo-se que o objeto ocupa uma porcentagem da imagem, o limiar é 
definido pelo valor que resulta em na porção da imagem acima deste valor [4,12]. 
 
exemplo_imagem_1, Limar 140. 
exemplo_imagem_2, Limar 89. 
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4. POROSIDADE 
 
Com o software Imago, os dados de limiares gerados com os algoritmos foram usados para a 
determinação da fração de fase (porosidade %) das imagens exemplo 1 e 2. As Figuras 17 e 18 
apresentam os gráficos e porosidade versus limiar para as imagens 1 e 2 respectivamente. As 
Figuras 19 e 20 apresentam os mesmos gráficos porém sem os dados de Entropy.  A Tabela 2 
apresenta os dados de limares e porosidades das imagens. O único método que apresentou 
valores de limiares bastante discordantes dos demais foi o Entropy.    
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Figura 17. Porosidade versus Limiar para a imagem exemplo 1. 
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Figura 18. Porosidade versus Limiar para a imagem exemplo 2. 
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Figura 19. Porosidade versus Limiar para a imagem exemplo 1 (dados de Entropy descartados). 
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Figura 20. Porosidade versus Limiar para a imagem exemplo 2 (dados de Entropy descartados). 
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Tabela 2. Limiares e porosidades. 
Imagem 1 Imagem 2 Método 

Limiar Porosidade (%) Limiar Porosidade (%) 
Otsu 184 31,16 58 14,9 

Concavity 123 74,53 66 16,99 
Entropy 72 99,73 153 99,05 

Intermodes - - 55 14,35 
Maxlik 204 27,46 41 12,76 
Mean 163 36,14 83 33,74 

Median 140 51,44 89 48,38 
Minerror 247 17,84 36 12,26 

Minerror_iter 194 29,29 39 12,57 
Minimun - - 43 12,94 
Moments 165 35,52 84 35,83 

P-tile 140 51,44 89 48,38 
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5. DIREITOS AUTORAIS 
 
Os aplicativos Matlab encontrados nesta PT são de Autoria de ANTTI NIEMISTÖ, 2004 [15], 
do Instituto de Processamento de Sinais da Universidade de Tecnologia de Tampere, Finlândia.  
 
 

1. INTRODUÇÃO
 
Recentemente, pode ser encontrado na internet o software de análises de imagem ImageJ 
[17,18]. O ImageJ tem importantes ferramentas de pós e pré processamento de imagens, 
inclusive aplicações de técnicas de limiarização, muitas delas citadas nesta publicação 
técnica. 
 
O software é livre para download e pode ser encontrado em: 
 
http://rsbweb.nih.gov/ij/
 
No referido site, e no cd anexo a este trabalho, podem ser encontrados tutoriais que 
abordam a operação e utilização do software. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://rsbweb.nih.gov/ij/
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ANEXO 
 

As Figuras abaixo apresentam as imagens exemplo 1 e 2, juntamente com suas versões binárias limiarizadas 
com as metodologias aplicadas com o Matlab.  
 

    
original exemplo 1 otsu concavity entropy 

 

    
maxlik mean median minerror 

 

   
minerror_iter moments p-tile 



   
original exemplo 2 otsu concavity 

 

   
entropy intermodes maxlink 

   
mean median minerror 

 
minerror_iter minimum moments 

 
p-tile   
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