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O objetivo de se usar processamento digital de imagens é melhorar o aspecto visual de 

certas feições estruturais e fornecer outros subsídios para a sua interpretação, inclusive 

gerando produtos que possam ser posteriormente submetidos a outros processamentos 

como, por exemplo, segmentação. Segmentação se refere ao processo de dividir uma 

imagem digital em múltiplas regiões ou objetos, com o objetivo de simplificar a 

representação de uma imagem para facilitar a sua análise. Sedimentos costeiros são 

intensamente colonizados por microrganismos, principalmente bactérias, a maioria delas 

tende a agregar e crescer em superfícies formando os chamados biofilmes. Este trabalho 

tem o objetivo de investigar a porosidade de amostras de biofilme e monitorar o 

crescimento das bactérias ao longo do tempo. Foram analisadas cinco amostras, cada 

amostra com biofilme que cresceu durante tempos diferentes. Foi utilizada a técnica de 

MicroCT. Os algoritmos de segmentação utilizados foram: Método de Multi-Otsu, 

Maximun Entropy Thresholding e segmentação manual. Os resultados demonstram a 

natureza complexa do crescimento do biofilme. Os métodos de segmentação funcionam 

de forma ótima na segmentação de imagens bidimensionais, mas apresentam 

dificuldade para o calculo dos limiares em imagens tridimensionais, nesse contexto, 

conclui-se que a melhor técnica para a segmentação e o método manual.  
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The purpose of using digital image processing is to improve the visual appearance of 

certain structural features and to provide other aids for their interpretation, including 

generating products that can be further processed, such as segmentation. Segmentation 

refers to the process of dividing a digital image into multiple regions or objects, in order 

to simplify the representation of an image to facilitate its analysis. Coastal sediments are 

intensely colonized by microorganisms, mainly bacteria, most of them tend to aggregate 

and grow on surfaces forming so-called biofilms. This work aims to investigate the 

porosity of biofilm samples and monitor the growth of bacteria over time. Five samples 

were analyzed, each biofilm sample that grew during different times. The MicroCT 

technique was used. The segmentation algorithms used were: Multi-Otsu method, 

Maximun Entropy Thresholding and manual segmentation. The results demonstrate the 

complex nature of biofilm growth. The segmentation methods work optimally in the 

segmentation of two-dimensional images, but they present difficulties in the calculation 

of thresholds in three-dimensional images, in this context, it is concluded that the best 

technique for segmentation and the manual method. 
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CAPITULO 1 

 

Introdução 

 

Sabe-se há vários anos que as bactérias podem formar sociedades por meio do 

comportamento emergente, que elas usam para completar tarefas complexas que seriam 

impossíveis de realizar individualmente [1]. Um dos mais notáveis comportamentos 

emergentes de bactérias é a formação de biofilmes. Um biofilme é um agregado 

complexo de bactérias presas umas às outras, que podem ou não estar ligadas a uma 

superfície. Os biofilmes podem se formar e crescer em muitos ambientes, incluindo 

superfícies vivas ou não vivas, e representam um modo prevalente de vida microbiana. 

 

Do ponto de vista humano, os efeitos de biofilmes podem variar de desejável, 

passando por indesejável, até desastroso, dependendo dos locais onde os biofilmes são 

depositados e em suas estruturas de comunidade microbiana. Exemplos de efeitos 

desejáveis são as atividades de biofilmes acumulados em zonas úmidas e nos filtros 

biológicos percoladores utilizados em estações de tratamento de águas residuais. Esses 

biofilmes removem compostos orgânicos da água. Exemplos de efeitos indesejáveis são 

as atividades dos biofilmes acumulados em torres de arrefecimento e outros trocadores 

de calor. Esses biofilmes aumentam a resistência à transferência de calor. Finalmente, 

exemplos de efeitos desastrosos são as atividades de biofilmes desenvolvidos em 

tampões aplicados para absorver o sangramento e as atividades de biofilmes 

desenvolvidos em próteses implantáveis. Os biofilmes podem causar doenças graves ou 

a morte dos pacientes infectados, e pode ser necessária cirurgia para remover o último.  

 

A propriedade mais importante de bactérias em um biofilme é a sua resistência a 

compostos antimicrobianos [2]. Um dos motivos desse fenômeno, entre outros, é que o 

biofilme assume uma estrutura complexa (incluindo estrutura tridimensional [3-D], 

evolução temporal, composição fisiológica de bactérias e várias espécies bacterianas 

distintas no biofilme) o que dificulta a penetração de agentes antibacterianos. 
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O estudo dos parâmetros estruturais do biofilme é um campo de pesquisa novo e 

importante no qual os objetivos são entender como os biofilmes se desenvolvem e 

crescem e como sua formação e evolução podem ser inibidas. Uma técnica para o 

estudo, monitoramento e caracterização de biofilmes é a microCT. 

 

A Microtomografia Computadorizada de Raios X (microCT), também 

denominada de microtomografia computadorizada de alta resolução, é uma radiografia 

em 3D, utilizando a mesma técnica da tomografia hospitalar, porém em pequena escala 

e com aumento exponencial da resolução. A principal vantagem da microCT é ser uma 

técnica não invasiva que nos fornece uma proporcionalidade em tons de cinza entre a 

imagem e sua densidade. Outra característica é que não é necessário que o corpo de 

prova seja submetido a um método de preparação tal como impregnação, desbaste ou 

polimento [3].  

 

A microCT permite a análise de milhares de planos/seções microtomográfica e 

visualização tridimensional interna do material em estudo. Quando a reconstrução da 

amostra estiver concluída, é necessário processar digitalmente as imagens resultantes 

para destacar o mais importante presente na amostra. As etapas mais comuns são a 

aplicação de filtros para eliminar o ruído e técnicas para melhorar o contraste. Depois 

disso, vem uma das etapas mais difíceis, a segmentação de imagem. Este passo é um 

dos mais importantes, pois permite identificar claramente os objetos na imagem, mas 

também é um dos mais difíceis. Além disso, o processamento morfológico é geralmente 

aplicado depois da segmentação para corrigir pequenos defeitos. 

 

Esta dissertação trata da avalição de três técnicas de segmentação de imagem 

que foram aplicadas em cinco amostras de biofilme bacteriano. A primeira é o método 

“visual” onde o limiar é calculado diretamente do histograma. O segundo é o método de 

Multi Otsu [10]. Nesse método, os umbrais são calculados automaticamente. O ultimo 

método é também automático e é conhecido como Maximun Entropy Multi 

Thresholding [32]. O parâmetro de avaliação é a porosidade que foi calculada em todas 

as amostras.  
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CAPITULO 2 

 

Revisão bibliográfica 

 

A tomografia computadorizada (CT) foi inicialmente desenvolvida na Inglaterra 

pelo engenheiro Godfrey Newbold Hounsfield, o que lhe rendeu o prêmio Nobel de 

Medicina em 1979, juntamente com o físico sul-africano, naturalizado americano, Allan 

Macleod Comarck. Desde a invenção do primeiro equipamento, surgiram várias 

gerações de tomógrafos. 

 

Com a evolução dos equipamentos surgiram os equipamentos de microCT, que 

permitiram análises da estrutura interna de objetos em redução de escala, fornecendo 

informações tridimensionais atingindo resoluções da ordem micrométrica, permitindo 

um maior detalhamento nas imagens. Essa evolução proporcionou a disseminação da 

técnica de microCT para outras áreas, abrindo um vasto leque de pesquisa e aplicações 

industriais. 

 

A μCT-3D de alta resolução é uma nova tecnologia ideal para uma ampla gama 

de investigações geológicas, biológicas, endodônticas, em ciências agrárias e de 

materiais, entre outras. Em seguida, alguns estudos em diferentes áreas do 

conhecimento, utilizando microtomografia. 

 

Em geociências, HAILILONG et al [4] estudaram a microCT aplicada a 

amostras de arenito deltaicos diageneticamente alterado da Bacia Campine, no nordeste 

da Bélgica. O objetivo foi a identificação tridimensional de minerais (quartzo, caulinita, 

anidrita, etc), a distribuição de porosidade e sua distribuição. Os dados de microCT 

foram comparados com resultados de ponto de contagem de manchas impregnadas em 

lâminas delgadas, a fim de qualificar a sensibilidade da técnica. Neste trabalho, eles 

indicaram a aplicação de microCT como uma ferramenta importante na caracterização 

petrográfica em reservatório de arenito. As vantagens e desvantagens desta técnica 

foram tratadas, bem como os problemas atuais da época inerentes á técnica. A microCT 

pôde ser utilizada para visualizar a distribuição e quantificar os constituintes da rocha 

em arenitos, especialmente para diferentes valores de atenuação, tais como anidrita, 
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quartzo e pirita. No entanto, se a diferença nos valores de atenuação entre os minerais 

for baixa, como por exemplo, entre o quartzo, o feldspato e caulinita, a microCT não 

poderá discriminar com precisão esses minerais. 

 

Em medicina, MENESES et al [5] realizaram um estudo para análise de imagens 

médicas mostrando a viabilidade da aplicação metodológica de Redes Neurais 

Artificiais e sua adequação às características das imagens obtidas por μCT-3D, para 

evitar perdas ocasionadas por outras técnicas de manipulação e tratamento de imagens. 

Confirmando assim a possibilidade do uso de Redes Neurais Artificiais para 

reconhecimento de padrões de tecido ósseo para imagens obtidas por μCT-3D. 

 

Em endodontia, MARTINS et al [6] utilizaram a μCT-3D em um estudo piloto 

que focou-se na investigação da qualidade do preenchimento tridimensional do sistema 

de canais radiculares por três técnicas de obturação distintas. Neste sentido, e com 

recurso à análise imaginológica com μCT-3D, foi avaliada estatisticamente a influência 

da técnica de obturação na qualidade do tratamento através de dois parâmetros: o 

volume de espaço vazio, e pela existência ou não de extrusão de material obturador. 

 

Em ciências dos materiais, ROCHA et al [7] utilizaram a técnica de transmissão 

de raios gama e de μCT-3D para a avaliação da porosidade e da distribuição do tamanho 

dos poros de espumas cerâmicas de SiC. Concluíram que as duas técnicas utilizadas se 

mostraram boas ferramentas na quantificação não-destrutiva da porosidade das amostras 

consideradas.  

 

Este trabalho se concentra principalmente em processamento, segmentação e 

análise de imagem do biofilme. Alguns trabalhos relacionados são detalhados a seguir. 

 

No trabalho de YANG et al [8], foi proposta uma abordagem de processamento 

de imagens de biofilme para obter as características estruturais do biofilme. A fim de 

estudar as características estruturais de biofilmes, um novo software chamado 

COMPSTAT foi proposto por HEYDORN et al[9] para quantificar as características 

dos biofilmes. Os autores usaram o critério manual de OTSU et al [10] para a 

segmentação de imagem. Outro aspecto importante deste trabalho é o uso de um estágio 
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de filtragem de imagem que elimina o ruído, mas concluiu que o uso de alguns desses 

filtros não é recomendado devido à eliminação de pequenos detalhes de imagem que são 

importantes para a quantificação de alguns parâmetros, tais como dimensões fractais. 

 

Outro trabalho relacionado à quantificação dos parâmetros das estruturas de 

biofilme é o de BEYENAL et al [11]. Os algoritmos de segmentação utilizados nestas 

abordagens são o critério de Otsu e um método iterativo para encontrar os limiares 

proposto por Beyenal. Além disso, a vantagem dos métodos de limiar automático é 

discutida no contexto de não induzir subjetividade. 

 

Um número crescente de estudos utiliza o CLSM (Microscopia confocal de 

varredura a laser), que pode determinar automaticamente os limiares para a 

segmentação de imagens e para a visualização de biofilmes. No estudo de MEROD et al 

[12], verificou-se que certas imagens na pilha de CLSM contêm erros, incluindo pixels 

atípicos, o que pode levar a limiares errados no processo de segmentação. Para resolver 

esse problema, foi proposto um pacote de software, chamado PHLIP, por MUELLER et 

al [13]. O PHLIP faz uma exclusão automática da imagem da pilha se a imagem se 

desvia significativamente do resto. Ela é excluída do processo de cálculo dos limiares. 

No entanto, o limiar automático é realizado apenas com um limiar para a binarização de 

imagem por meio do critério de Otsu. 
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CAPITULO 3 

 

Fundamentos teóricos 

 

3.1 Microtomografia Computadorizada 

 

A tomografia computadorizada de raios X (CT), introduzida na prática clínica 

em 1972, foi a primeira das modalidades modernas de imagens por fatia. Reconstruir 

imagens matematicamente a partir de dados medidos e exibi-los e arquivá-los em 

formato digital era uma novidade então e é comum hoje. A CT tem mostrado uma 

tendência ascendente constante em relação à tecnologia, ao desempenho e ao uso 

clínico, independentemente das previsões e das avaliações de especialistas que previam 

em 1980 que ela seria completamente substituída por imagens de ressonância 

magnética. A CT não só sobreviveu, mas exibiu um verdadeiro renascimento devido à 

introdução da tomografia de varredura helicoidal [14]. 

 

A MicroCT é bastante familiar em suas manifestações médicas, mas é menos 

conhecida como uma modalidade de imagem para componentes ou materiais. Ela 

fornece um mapa preciso da variação da absorção de raios x dentro de um objeto, 

independentemente de haver uma subestrutura bem definida de diferentes fases ou 

gradientes de densidade de variação lenta. Com resoluções na ordem de micrômetros, os 

equipamentos de microCT de laboratório possuem um tubo de raios X e um detector de 

radiação fixos. A amostra é que sofre a rotação durante o processo de aquisição das 

imagens. A resolução real necessária para uma aplicação particular depende das 

características microestruturais de interesse e das suas formas [15]. 

 

Recentemente, foram desenvolvidas interessantes aplicações técnicas, 

antropomórficas, forenses e arqueológicas [16] bem como paleontológicas da 

tomografia computadorizada. Estas aplicações reforçam ainda mais o método como uma 

ferramenta de diagnóstico genérica para testes não destrutivos de materiais e 

visualização tridimensional além do seu uso médico.  
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A ressonância magnética falha sempre que o objeto a ser examinado está 

desidratado. Nestas circunstâncias, a tomografia computadorizada é o método de 

imagem tridimensional escolhido. 

 

Atualmente a microCT está presente em importantes centros de pesquisa do país 

e do mundo e voltada para análise estrutural e morfológica, entre outras, nas mais 

diversas áreas do conhecimento. 

 

3.2 Histórico da tomografia computadorizada 

 

A história do desenvolvimento da tomografia computadorizada é complexa e 

interessante. RADON et al [17] publicou seu trabalho fundamental em 1917 sobre a 

"transformada de Radon", que afirmava matematicamente que se a integral de linha de 

uma determinada propriedade de um objeto como sua densidade, pode ser conhecida 

para todas as linhas que cruzam uma fatia de qualquer objeto e coplanar com a fatia, 

então a densidade pode ser reconstruída exatamente. As primeiras aplicações desta 

teoria foram desenvolvidas para a radioastronomia por BRACEWELL et al [18] em 

1956, mas houve pouca resposta e não foram exploradas para finalidades médicas. 

 

Em 1963, CORMACK et al [19] desenvolveu a matemática necessária para 

reconstrução pelo método iterativo de imagens bidimensionais através de radiografias 

obtidas em diversas direções. Neste período ainda não havia sido desenvolvida a 

tomografia computadorizada, mas resolvendo a matemática do problema de 

reconstrução, a princípio sem conhecer o trabalho desenvolvido inicialmente por Radon 

(Figura 1), o problema matemático estava, enfim, solucionado e pronto para ser usado 

na prática. 

 

Allan Cormack (Figura 1) só tinha se tornado consciente do trabalho pioneiro do 

Radon no final da década de 1970. Essa ideia de reconstruir uma função a partir de um 

conjunto de projeções é importante para o desenvolvimento da CT. 

 

Em 1969, Sir Godfrey Newbold Hounsfield (Figura 1) um engenheiro elétrico 

trabalhando para as empresas EMI (Electric and Musical Industries), teve a idéia de que 
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poderia se descobrir o que há dentro de qualquer objeto bastando obter radiografias em 

todas as direções ou linhas que passam pelo objeto. Hounsfield então construiu um 

computador que podia obter as informações de entrada da absorção dos raios X após 

terem sido atenuados por uma amostra em diversos ângulos e processar todas estas 

informações usando um algoritmo de reconstrução iterativo. O primeiro protótipo não 

usava um tubo de raios X, mas sim uma fonte de Amerício 241. O processo de 

reconstrução da imagem levou cerca de nove dias. 

 

Figura 1. De esquerda à direita: Allan MacLeod Cormack (1924-1998), Sir Godfrey 

Hounsfield (1919-2004) e Johann Radon (1887-1956) [20]. 

 

A primeira geração de tomógrafos (Figura 3) consiste de tubos de raios X 

emitindo feixes colimados na forma pontual (feixe na forma de “lápis”) (Figura 2). Um 

único detector é colocado no lado oposto ao tubo de raios X. O detector é movido em 

sincronia com o tubo de raios X. O deslocamento é linear e é repetido para diversos 

ângulos de projeção diferentes. De acordo com as propriedades de atenuação específicas 

do tecido, a intensidade de raios-X é atenuada no seu percurso através do corpo. A 

quantidade de atenuação de raios X é medida pelo detector e posteriormente gravada 

digitalmente.  

 



9 
 

 

Figura 2. Esquema geométrico da primeira geração de CT [20]. 

 

 

Figura 3. a) b) e c) Um dos primeiros scanners CT de primeira geração 

comercialmente disponíveis foi o Siemens Siretom em 1974. d) Imagem de 80x80 

pixels [20]. 
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A tomografia computadorizada da segunda geração (Figura 4) tem uma fonte de 

raios X com um feixe estreito e um pequeno conjunto de detectores constituído por 

aproximadamente 30 elementos. O deslocamento é linear e é repetido para diversos 

ângulos de projeção diferentes. Translação e rotação são feitos, então, separadamente. 

Apesar da diminuição do tempo de medida por fatia, ainda assim o feixe era muito 

estreito, permitindo apenas medidas de regiões pequenas, usualmente o crânio. 

 

 

Figura 4. Esquema geométrico da segunda geração de CT [20]. 

 

Os equipamentos de terceira geração (Figura 5) têm sua geometria de aquisição 

de dados radicalmente modificada, com a eliminação do movimento de translação o que 

permite tempos de aquisição ainda menores que equipamentos de segunda geração. 

Nestas máquinas o tubo de raios X e um conjunto de detectores dispostos 

contiguamente rodam em torno do paciente. A imagem é obtida por um feixe de raios-X 

em leque que são reconhecidos por 200 a 600 detectores que giram sincronicamente 

com o tubo. Com a mudança do feixe e forma do detector, não há mais necessidade do 

deslocamento linear, podendo-se realizar a tomografia como um todo apenas fazendo-se 

a rotação dos elementos em torno da amostra. 
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Figura 5. Esquema geométrico da terceira geração de CT [20]. 

 

Na quarta geração de tomógrafos (Figura 6) há pouca mudança em relação à 

geração anterior no que diz respeito ao tubo de raios X e á rotação do tubo ao redor da 

amostra. O que muda é o detector, que agora passa a ser um anel estacionário fechado 

ao redor da amostra, onde o tubo de raios X pode girar dentro ou fora deste anel de 

detecção. O número de detectores é de cerca de 5000 e o tempo de escaneamento é de 2 

a 10 segundos. 

 

 

Figura 6. Esquema geométrico da quarta geração de CT [20]. 
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Durante os primeiros anos da década de 1990, foi desenvolvido um novo tipo de 

scanner, chamado scanner de CT por volume (helicoidal/espiral) (Figura 7). Com esse 

sistema, o paciente é movido de forma contínua e lenta através da abertura durante o 

movimento circular de 360º do tubo de raios X e dos detectores, criando um tipo de 

obtenção de dados helicoidal ou “em mola”. Dessa forma, um volume de tecido é 

examinado e dados são coletados, em vez de cortes individuais como em outros 

sistemas.  

 

Os sistemas de CT por volume utilizam arranjos de detectores do tipo de terceira 

ou quarta geração, dependendo do fabricante específico. O desenvolvimento de anéis de 

deslizamento para substituir os cabos de raios X de alta tensão permite rotação contínua 

do tubo, necessária para varredura do tipo helicoidal. Anteriormente, o movimento do 

tubo de raios X era restrito por cabos de alta tensão fixados, e limitado a uma rotação de 

360º em uma direção compreendendo um corte, seguida por outra rotação de 360º na 

direção oposta, criando um segundo corte com o paciente movendo um incremento 

entre os cortes. O desenvolvimento de tecnologia de engenharia de anéis de 

deslizamento permite rotações contínuas do tubo, que, quando combinadas com o 

movimento do paciente, cria dados de varredura do tipo helicoidal com tempos totais de 

varredura que são a metade ou menos daqueles de outros scanners de terceira ou quarta 

geração. 

 

Figura 7. Tomografia espiral [21]. 
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A aquisição para feixe em paralelo necessita somente de projeções em um 

intervalo de 0º a 180º, pois as projeções opostas possuem informações idênticas. Para 

feixes cônicos as projeções deverão ser adquiridas em uma varredura de 360º, já que as 

características da imagem dependerão da rotação, então, nesse tipo de equipamento é o 

objeto que se movimenta (Figura 8) enquanto a fonte e o detector são fixos. Nos 

equipamentos de microCT industrial, em geral, a geometria do feixe é cônica. O 

advento da tomografia computadorizada de feixe cônico representa o desenvolvimento 

de um tomógrafo relativamente pequeno e de menor custo [22]. 

 

 

Figura 8. Esquema do tomógrafo com feixe cônico [23]. 

 

3.3 Raios X 

 

Em 1895, em experimentos com elétrons acelerados, RÖNTGEN et al [24] 

descobriu um tipo de radiação com a capacidade de penetrar objetos opticamente 

opacos, que ele chamou de raios-X. Devido a isso, a descoberta de uma nova radiação 

capaz de altos níveis de penetração, ele foi premiado com o primeiro Prêmio Nobel de 

Física em 1901. 

 

A radiação de raios X é de natureza eletromagnética e uma parte natural do 

espectro eletromagnético. Em fontes de raios X de impacto de elétrons, a radiação é 

gerada pela desaceleração de elétrons rápidos entrando no ânodo de metal sólido (Figura 

9). Essa radiação consiste de ondas com uma faixa de comprimentos de onda entre 

aproximadamente 10
-8 

m e 10
-13 

m.  
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Assim, a energia de radiação, Er, depende da velocidade do elétron, ν, que, por 

sua vez, depende da tensão de aceleração, Ua, entre cátodo e ânodo, com uma relação 

apresentada pela equação 3.1. 

 

𝐸𝑟 =  𝑒𝑈𝑎 =  
1

2
𝑚𝑒𝑣2                                           (3.1) 

 

onde 𝑚e é a massa do elétron. 

 

Em diagnósticos médicos, as tensões de aceleração são escolhidas entre 25kV e 

150kV, para a terapia de radiação estão entre 10kV e 300kV, e para testes de materiais 

podem atingir até 500kV. Os elétrons são emitidos a partir de um filamento, que é 

aquecido diretamente a aproximadamente 2000 K para superar a energia de ligação dos 

elétrons ao metal do filamento de tungstênio. 

 

 

Figura 9. Desenho esquemático de um tubo de raios X [20]. 

 

Com a entrada de elétrons acelerados no ânodo, vários processos ocorrem perto 

da superfície do ânodo. Geralmente, os elétrons são difratados e retardados pelos 

campos de Coulomb dos átomos no material do ânodo. Neste processo a maior parte da 

energia devido à desaceleração é transformada em calor, sendo apenas menos de 1% 

transformada em radiação.  
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A desaceleração resulta da interação com os elétrons orbitais e o núcleo atômico. 

Como é conhecido a partir da eletrodinâmica clássica, a aceleração e a desaceleração 

das partículas carregadas cria um dipolo elétrico e as ondas eletromagnéticas são 

irradiadas. A energia máxima da radiação de raios-X, pode ser determinada pela Eq. 3.2. 

 

𝐸𝑚𝑎𝑥 = ℎ𝑣𝑚𝑎𝑥 = 𝑒𝑈𝑎                          (3.2) 

 

onde h é a constante de Planck. 

 

3.4 Princípios físicos e matemáticos da tomografia 

 

Quando fótons de raios X interagem com um material, uma parte destes fótons é 

absorvida enquanto o restante atravessa o material, seguindo a lei de Beer-Lambert, 

como apresentado na Eq. 3.3. 

 

𝐼 = 𝐼0𝑒−𝜇∆𝑥                                                   (3.3) 

 

onde, 𝐼 é a intensidade do feixe de fótons que atravessou o material, 𝐼0 é a intensidade 

do feixe incidente, Δx a espessura do material atravessado pelo feixe e 𝜇 o coeficiente 

de atenuação linear. A lei de Beer-Lambert é válida apenas para feixes monocromáticos, 

ou seja, feixes com fótons com mesma energia. Se a trajetória do feixe incluir regiões 

com diferentes coeficientes de atenuação (μ1, μ2,... μn) então a intensidade I será dada 

pela Eq. 3.4 

 

𝐼 = 𝐼0𝑒− ∑ 𝜇𝑖∆𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1                                                    (3.4) 

 

a Eq. 3.4 pode ser reescrita como a Eq. 3.5 

 

−𝐿𝑛 (
𝐼

𝐼0
) = ∑ 𝜇𝑖∆𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1                                         (3.5) 
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Figura 10. Atenuação de um feixe de raios-X enquanto percorre um tecido que é modelado 

por uma sequência de partições descontínuas. 

 

Se Δx for muito pequeno (Δx→0) a soma se tornará uma integração ao longo do 

comprimento do objeto e a Eq. 3.5 pode ser reescrita como a Eq. 3.6. 

 

𝑃 = −𝐿𝑛 (
𝐼

𝐼0
) = ∫ 𝜇(𝑥)𝑑𝑥

𝐿
                                       (3.6) 

 

P é a integral de linha do coeficiente de atenuação linear ao longo do caminho 

percorrido pelo feixe (Figura 11), chamado também de projeção, podendo ser calculada 

pelo logaritmo natural da razão entre a intensidade do feixe que atravessa o material e o 

feixe incidente.  De modo mais geral, podemos reescrever a Eq. 3.6 como: 

 

𝑃(𝜃, 𝑡) = ∫ 𝜇(𝑥,𝑦)𝑑𝑙
𝐿

                                              (3.7) 

 

os parâmetros θ e t são o ângulo de projeção e a posição radial do raio. 

 

 

 

 



17 
 

 

Figura 11. Um feixe de raios-x que se propagam através de uma secção transversal do 

objeto [15]. 

 

O problema principal da tomografia é reconstruir um objeto de suas projeções. O 

feixe do tubo de raios x do microtomógrafo é o feixe cônico (Figura 12). Sua vantagem 

é que ele permite a reconstrução de um espaço 3D diretamente através dos dados de 

projeção 2D. 

 

 

Figura 12. Representação do feixe cônico. [15] 
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Para reconstruir o volume tridimensional, é necessário o uso de um algoritmo. 

Os algoritmos de reconstrução estão baseados nas diversas geometrias dos feixes de 

raios X. Existem vários métodos de reconstrução, no entanto, é o algoritmo de 

FELDKAMP [24] o mais amplamente utilizado. 

 

 

Figura 13. Diferentes geometrias do feixe para a aquisição. a) feixe pontual ou paralelo 

b) feixe “leque” c) feixe cônico [25]. 

 

 

A Eq. 3.8, apresenta uma expressão para as duas dimensões através da projeção 

tridimensional do objeto f (x, y, z). 

 

𝑃(𝜃, 𝑎, 𝑏) = 𝑃(𝜃, 𝑎(𝑥, 𝑦, 𝜃), 𝑏(𝑥, 𝑦, 𝜃)) = ∫ 𝑓(𝑥, 𝑦, 𝑧)𝑑𝑙
𝐿

                (3.8) 

 

Na Eq. 3.8, a e b são as coordenadas horizontais e verticais do detector, 

respectivamente, L é o comprimento geométrico que um raio se propaga através do 

objeto em seu caminho para o detector e θ é o ângulo da projeção. As coordenadas do 

detector a e b estão relacionadas a x, y, z e θ através das Eqs. 3.9 e 3.10. 

 

𝑎(𝑥, 𝑦, 𝜃) = 𝑅
−𝑥𝑆𝑒𝑛𝜃+𝐶𝑜𝑠𝜃

𝑅+𝑥𝐶𝑜𝑠𝜃+𝑦𝑆𝑒𝑛𝜃
                                         (3.9) 

 

𝑏(𝑥, 𝑦, 𝜃) = 𝑧
𝑅

𝑅+𝑥𝐶𝑜𝑠𝜃+𝑦𝑆𝑒𝑛𝜃
                                       (3.10) 
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Nas Eqs. 3.9 e 3.10, R é o raio de trajetória da fonte. O sistema fonte-detector 

permanece fixo, enquanto o objeto é rotacionado, contudo o momento angular relativo 

será o mesmo no caso em que fosse a fonte-detector que se movesse ao redor do objeto, 

o que é um parâmetro muito importante na reconstrução. Além disso, é possível 

observar que o sistema de coordenadas do detector aqui se desloca de modo que o eixo 

b coincide com a direção de z. 

 

O procedimento de reconstrução de feixes cônicos torna-se mais complicado 

devido ao aumento da complexidade geométrica, que faz com que um número de fatores 

a ponderar seja necessário no algoritmo de reconstrução. O processo de filtração é dado 

por: 

 

�̃�(𝜃, 𝑎, 𝑏) = [
𝑅

√𝑅2+𝑎2+𝑏2
𝑃(𝜃, 𝑎, 𝑏)] ∗ 𝑔(𝑎)                        (3.11) 

 

 

Na Eq. 3.11 * denota convolução e g(a) é o filtro rampa. O fator na frente da 

projeção é chamado de pré-fator de peso e pode ser relacionado com a geometria do 

feixe através da relação: 

 

𝑅

√𝑅2+𝑎2+𝑏2
= 𝑐𝑜𝑠𝜑𝑐𝑜𝑠Ψ                                       (3.12) 

 

Na Eq. 3.12 φ e ψ são os ângulos leque e cônico, respectivamente. O pré-fator de 

peso e projeção filtrada �̃�(𝜃, 𝑎, 𝑏) dada pela Eq. 3.11 são finalmente retroprojetadas no 

espaço tridimensional do objeto f(x,y,z), e dado por: 

 

𝑓(𝑥, 𝑦, 𝑧) = ∫
𝑅2

(𝑅+𝑥𝐶𝑜𝑠𝜃+𝑦𝑆𝑒𝑛𝜃)
�̃�

2𝜋

0
(𝜃, 𝑎(𝑥, 𝑦, 𝜃), 𝑏(𝑥, 𝑦, 𝜃))𝑑𝜃         (3.13) 

 

Uma vez já reconstruída, a imagem é mostrada em forma de uma matriz digital 

N x M "pixels", onde N representa o número de "pixels" existentes na vertical e M na 

horizontal. Para cada valor do "pixel" designa-se um valor de cinza que é proporcional a 

μ(x,y), ponto a ponto. Assim, tem-se que a região mais densa aparece mais clara e 

consequentemente a região menos densa aparece mais escura. Dos 256 níveis de cinza 
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(o máximo para tais), a escala é realizada da seguinte forma: 0 para o preto e 255 para o 

branco e, os valores que são intermediários a estes equivalem aos níveis de cinza 

propriamente dito [26]. 

 

Utilizando as informações obtidas pela reconstrução de todas as seções 

transversais da amostra dentro dos limites de interesse estabelecidos, é possível obter 

uma visualização realística tridimensional. Ao acrescentar o tamanho da seção 

transversal reconstruída, obtém-se uma matriz volumétrica, onde os elementos são 

conhecidos como voxels. 

 

 

Figuram 14. Visualização bidimensional e tridimensional, respectivamente [27]. 

 

3.5 Processamento de imagem 

 

Uma imagem 2D pode ser definida como uma função bidimensional, f (x, y), em 

que x e y são as coordenadas espaciais (plano), e a amplitude de f em qualquer par de 

coordenadas (x, y) é a intensidade ou o chamado nível de cinza da imagem nesse ponto. 

Quando x, y e os valores de amplitude de f são todos finitos, ou seja, são quantidades 

discretas, se tem uma imagem dita digital [28]. 

 

A função f (x, y) pode ser caracterizada por dois componentes: (1) a quantidade 

de iluminação da fonte incidente na cena sendo vista, e (2) a quantidade de iluminação 

refletida pelos objetos na cena. Apropriadamente, estes são chamados componentes de 

iluminação e refletância e são denotados por i (x, y) e r (x, y), respectivamente. As duas 

funções se combinam como um produto para formar f (x, y): 
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𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑖(𝑥, 𝑦)𝑟(𝑥, 𝑦)                                       (3.14) 

onde:  

0 < 𝑖(𝑥, 𝑦) < ∞                                              (3.15)  

0 < 𝑟(𝑥, 𝑦) < 1                                              (3.16) 

 

A Eq. 3.14 indica que a refletância é delimitada por 0 (absorção total) e 1 

(refletância total). A natureza de i (x, y) é determinada pela fonte de iluminação e r (x, 

y) é determinada pelas características dos objetos fotografados [28]. 

 

Por Processamento Digital de Imagens entende-se a manipulação de uma 

imagem por computador de modo que a entrada e a saída do processo sejam imagens. O 

objetivo de se usar processamento digital de imagens é melhorar o aspecto visual de 

certas feições estruturais para o analista e fornecer outros subsídios para a sua 

interpretação, inclusive gerando produtos que possam ser posteriormente submetidos a 

outros processamentos como, por exemplo, segmentação [29]. 

 

Processar uma imagem e transformá-la sucessivamente com o objetivo de extrair 

as informações nela contidas é tão importante quanto obter a imagem, pois este 

processamento permitirá modificar, analisar e manipular as imagens digitais a partir de 

um computador. No processamento de imagens, os dados de entrada são imagens brutas 

e os dados de saída são as imagens modificadas de acordo com o objetivo do 

processamento. 

 

O primeiro passo nesse processo é a aquisição da imagem, isto é, adquirir a 

imagem digital. Para fazer isso, são necessários dois elementos. O primeiro é um 

dispositivo físico que seja sensível a uma banda do espectro de energia eletromagnética 

(como os raios X) e que produza um sinal elétrico de saída proporcional à energia 

recebida. O segundo, chamado digitalizador, é um sensor com capacidade de digitalizar 

o sinal elétrico produzido pelo dispositivo. A digitalização dos valores das coordenadas 

x e y é chamada de amostragem e a digitalização dos valores de amplitude é chamada 

quantização. A amostragem é o principal fator que determina a resolução espacial de 

uma imagem [28].  
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Figura 15. Na esquerda, uma imagem contínua projetada em uma matriz. Na direita, 

resultado da amostragem e quantização da imagem [28]. 

 

 

No domínio 3D, a amostragem e quantização são representadas em coordenadas 

(x, y, z), onde x, y e z correspondem ao espaço. Nesse caso, a imagem é representada 

como uma sequência de imagens 2D ao longo do eixo espacial z e o menor elemento 

agora é o chamado voxel. Os voxels podem representar pontos de amostragem de 

fenômenos físicos e são usados para reconstruir no computador a forma ou função das 

estruturas 3D. 

 

Um fator muito importante é a resolução espacial. Esse parâmetro fornece o 

quanto um sistema é capaz de distinguir duas estruturas adjacentes, sendo altamente 

dependente do tamanho do pixel utilizado na construção da imagem. Dessa forma, 

quanto melhor for a resolução espacial das imagens, melhor será a focalização e, 

portanto, a visualização de pequenos detalhes. Logo, a resolução espacial tem influência 

direta na quantificação dos parâmetros estruturais obtidos através da micro-CT, 

podendo afetar a interpretação final de dados [30]. 
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Figura 16.  Imagem de 8 bits com amostragem distinta. a) 1024x1024 pixels b) 

512x512 c) 256x256 d) 128x128 e) 64x64 f) 32x32 [28]. 

 

 

Regiões de interesse (ROI) é um termo comumente utilizado em processamento 

de imagem e, por vezes, está relacionado como subimagens pertencentes à imagem 

original, de forma a possibilitar a aplicação de operações específicas apenas nas regiões 

selecionadas. Esse procedimento muitas vezes é muito vantajoso, pois dependendo do 

tamanho da matriz da imagem digital, torna o processamento de imagem bastante eficaz 

em termos do tempo despendido. 

 

Como dito anteriormente, o objetivo principal do processamento de uma imagem 

é processar uma imagem de modo que o resultado seja mais adequado do que a imagem 

original para uma aplicação específica. Existem inúmeras operações matemáticas que 

podem ser aplicadas em uma imagem digital com diferentes finalidades, como por 

exemplo, filtros, segmentação e operações morfológicas [30]. 

 

O objetivo principal do aprimoramento da imagem é processar uma imagem de 

modo que o resultado seja mais adequado do que a imagem original para uma aplicação 

específica. Não existe uma metodologia específica e padrão para o aprimoramento de 
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imagem. Quando uma imagem é processada para interpretação visual, o espectador é o 

juiz final de quão bem um determinado método funciona.  

 

A avaliação visual da qualidade da imagem é um processo subjetivo. 

Abordagens de aprimoramento de imagem se dividem em duas grandes categorias: 

métodos de domínio espacial e métodos no domínio da frequência. O termo domínio 

espacial refere-se ao plano da imagem em si, e abordagens nesta categoria são baseadas 

em manipulação direta de pixels em uma imagem. Técnicas de processamento de 

domínio de frequência baseiam-se em modificar os coeficientes gerados pela 

Transformada de Fourier de uma imagem [28]. 

 

Um dos métodos de aprimoramento de imagens utilizados neste trabalho foram 

os filtros de suavização (filtro de mediana, e filtro Kuwahara).   

 

O Filtro de Mediana, como o próprio nome indica, substitui o valor de um pixel 

pela mediana dos níveis de cinza na vizinhança desse pixel (o valor original do pixel é 

incluído no cálculo da mediana). O filtro mediana se baseia na idéia de que, como o 

pixel que estamos avaliando é o pixel central de uma janela, tal pixel provavelmente 

deveria possuir o valor central (mediana) da mesma janela (Figura 17).  

 

Filtros de mediana são bastante populares porque, para certos tipos de ruído 

aleatório, eles oferecem excelentes capacidades de redução de ruído. Filtros de mediana 

são particularmente eficazes na presença de ruído impulsivo, também chamado de ruído 

salt-and-pepper por causa de sua aparência como pontos brancos e pretos sobrepostos a 

uma imagem [18]. 

 

 

Figura 17. Exemplo de aplicação do filtro mediana. 
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Os filtros de mediana reduzem o blurring e preservam as bordas. A desvantagem 

principal do filtro de mediana em uma vizinhança retangular é o dano causado nas 

linhas finas e curvas agudas. O pixel é substituído pela mediana de seus vizinhos, caso o 

tamanho da sua janela seja par, então o valor da mediana será a media dos dois valores 

centrais.  

 

As bordas desempenham um papel importante na nossa percepção das imagens 

bem como na análise das imagens. Como tal, é importante ser capaz de suavizar 

imagens sem perturbar a nitidez e, se possível, a posição das arestas. Um filtro que 

atinja este objetivo é denominado um filtro de preservação de borda e um exemplo 

particular é o filtro de Kuwahara. 

 

 Basicamente, o filtro de Kuwahara trabalha dividindo uma janela em quatro 

sub-janelas que se sobrepõem. Em cada sub-janela são calculadas uma média e uma 

variância. O valor de saída é definido como a média da sub-janela com a menor 

variação e esse valor será atribuído ao pixel central de cada região analisada pelo 

algoritmo. O filtro de Kuwahara pode ser implantado por uma grande variedade de 

formas em relação à divisão de suas janelas [31]. 

 

A segmentação divide uma imagem em suas regiões constituintes ou objetos. O 

nível em que a divisão é realizada depende do problema. Ou seja, a segmentação deve 

parar quando o objeto de interesse em uma aplicação tenha sido isolado. A segmentação 

de imagens é uma das tarefas mais difíceis no processamento de imagem.  

 

A precisão da segmentação determina o eventual sucesso ou fracasso de 

processos de análise computadorizada. Algoritmos de segmentação de imagens 

geralmente são baseados em uma das duas propriedades básicas de valores de 

intensidade: descontinuidade e similaridade. Na primeira categoria, a abordagem é 

particionar uma imagem baseada em mudanças bruscas de intensidade, tais como bordas 

de uma imagem. As principais abordagens da segunda categoria são baseadas na divisão 

de uma imagem em regiões que são semelhantes de acordo com um conjunto de 

critérios pré-definidos. Thresholding (Limiarização) é um exemplo de método nesta 

categoria. 
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Devido às suas propriedades, o thresholding tem uma posição central em 

aplicações de segmentação de imagem. A mais usual de todas as técnicas de 

thresholding é dividir o histograma da imagem usando um thresholding global único, T. 

O particionamento do histograma é feito de acordo com o objetivo a ser atingido [18]. 

 

𝑓(𝑥) = {

0, ↔   𝑓(𝑥, 𝑦) < 𝑇

1, ↔   𝑓(𝑥, 𝑦) ≥ 𝑇
                                         (3.17) 

 

O resultado da segmentação de imagens é um conjunto de regiões/objetos ou um 

conjunto de contornos extraídos da imagem. Como resultado, cada um dos pixels em 

uma mesma região é similar com referência a alguma característica ou propriedade 

computacional, tais como cor, intensidade, textura ou continuidade. Regiões adjacentes 

devem possuir diferenças significativas com respeito às mesmas características. Vários 

algoritmos e técnicas de segmentação de imagens foram desenvolvidos, não havendo, 

porém, uma solução geral para este problema. Muitas vezes para a resolução de um 

problema de segmentação de imagem é necessária a combinação das técnicas de modo à 

sua adaptação ao domínio do problema. 

 

A eficiência do algoritmo de segmentação está vinculada à extração automática 

de todos os objetos de interesse. Por outro lado, não existem algoritmos de segmentação 

convenientes a todos os tipos de imagens, entretanto, há métodos que são adaptados a 

tipos particulares de aplicação. 

 

O método de OTSU et al [10] determina um limiar ótimo de forma automática 

em imagens. Apresenta melhor funcionamento em imagens cujos histogramas são 

bimodais. A ideia é aproximar o histograma de uma imagem por duas funções 

gaussianas e escolher o limiar de forma a minimizar a variância intraclasses. Cada 

classe possui suas próprias características, ou seja, sua média e desvio-padrão. Contudo, 

no mundo real, imagens são complicadas e nem sempre limiares bimodais dão os 

melhores resultados. Este método pode ser desenvolvido para calcular mais de um 

umbral, mas a eficiência computacional é comprometida. 

 



27 
 

 

A descrição do método de Otsu é a seguinte. Uma imagem é uma função 

bidimensional de intensidade de nível de cinza, e contém N pixels cujos níveis de cinza 

estão entre 1 e L. O número de pixels com um nível de cinza que é denotado como fi, e 

a probabilidade de ocorrência de nível i cinza é dado por: 

 

𝑝𝑖 =
𝑓𝑖

𝑁
                                                           (3.18) 

 

No caso de limiar de dois níveis de uma imagem, os pixels são divididos em 

duas classes: C1, com níveis de cinza [1, ...., t] e C2, com níveis de cinza [t + 1, ...., L] 

onde 

 

𝐶1 :  
𝑝1

𝜔1(𝑡)
, … . ,

𝑝𝑡

𝜔1(𝑡)
                                                 (3.19) 

 

𝐶2 :  
𝑝𝑡+1

𝜔2(𝑡)
, … . ,

𝑝𝐿

𝜔2(𝑡)
                                                 (3.20) 

 

𝜔1(𝑡) = ∑ 𝑝𝑖
𝑡
𝑖=1      ;    𝜔2(𝑡) = ∑ 𝑝𝑖

𝐿
𝑖=𝑡+1                                 (3.21) 

 

Também, a média para a classe C1 e C2 é: 

 

𝜇1 = ∑
𝑖𝑝𝑖

𝜔1(𝑡)
            𝜇2 = ∑

𝑖𝑝𝑖

𝜔2(𝑡)

𝐿
𝑖=𝑡+1

𝑡
𝑖=1                                  (3.21) 

 

 

 

Seja μT a intensidade média da imagem inteira. É fácil mostrar que: 

 

𝜔1𝜇1 + 𝜔2𝜇2 = 𝜇𝑇       ;      𝜔1 + 𝜔2 = 1                           (3.22) 

 

Otsu considerou a variância entre as classes de uma imagem como: 

 

𝜎𝐵
2 = 𝜔1(𝜇1 − 𝜇𝑇)2 + 𝜔2(𝜇2 − 𝜇𝑇)2                        (3.23) 
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Para um limiar de dois níveis, Otsu afirmou que o valor limiar t
*
 ótimo é 

escolhido de modo que σB
2
 seja máximo. 

 

𝑡∗ = 𝑀𝑎𝑥{𝜎𝐵
2(𝑡)}           1 ≤ 𝑡 ≤ 𝐿                                 (3.24) 

 

O método pode ser facilmente estendido para vários limiares. Assumindo que 

existem M-1 limiares, {t1, t2, ..., tM-1}, os quais dividem a imagem em M classes, C1 

para [1,...,t], C2 para [t1+1,t2,....,t2], Ci para [ti-1+1,...,ti] e CM para [tM-1,...L], os limiares 

ideais {t1
*
, t2

*
,....tM-1

*
} são escolhidos maximizando σB

2
 da seguinte forma: 

 

{𝑡1
∗, 𝑡2

∗, … 𝑡𝑀−1
∗ } = 𝑀𝑎𝑥{𝜎𝐵

2(𝑡1, 𝑡2, … 𝑡𝑀−1)}                             (3.25) 

 

onde:  

 

𝜎𝐵
2 = ∑ 𝜔𝑘(𝜇𝑘 − 𝜇𝑇)2𝑀

𝑘=1                                          (3.26) 

𝜔𝑘 = ∑ 𝑝𝑖𝑖∈𝐶𝑘
                 𝜇𝑖 = ∑

𝑖𝑝𝑖

𝜔𝑘
𝑖∈𝐶𝑘

                                   (3.27) 

 

Outro método de segmentação é o algoritmo conhecido como Maximum Entropy 

Multi-Thresholding [32]. O método utiliza a entropia dos níveis de cinza numa imagem 

em vez de probabilidades. A entropia máxima é interpretada como o máximo de 

informação transferido e é o limiar ideal para escolher.  

 

O método separa o objeto de interesse (foreground) do fundo (background) e 

calcula a entropia delas. Sendo pg a probabilidade de cada pixel e Pt a probabilidade 

acumulada. 

 

𝐻𝑓(𝑡) = − ∑
𝑝(𝑔)

𝑃𝑡
𝑙𝑜𝑔

𝑝(𝑔)

𝑃𝑡

𝑡
𝑔=0                                               (3.28) 

𝐻𝑏(𝑡) = − ∑
𝑝(𝑔)

𝑃𝑡
𝑙𝑜𝑔

𝑝(𝑔)

𝑃𝑡

255
𝑔=𝑡+1                                           (3.29) 

 

𝑝(𝑔) =
𝑝𝑔

𝑃𝑡
           𝑔 = 0,1,2, … 255                                     (3.29) 

𝑃𝑡 = ∑ 𝑝(𝑔)𝑡
𝑔=0                                                      (3.30) 
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O máximo da função H é o valor limiar que aperfeiçoa a separação entre o fundo 

e a área de interesse [33]. 

 

𝐻 = 𝐻𝑓(𝑡) + 𝐻𝑏(𝑡)                                            (3.31) 

𝑡∗ = 𝑀𝑎𝑥{𝐻(𝑡)}                                                 (3.32) 

 

 

3.6 Software de processamento Fiji 

 

Fiji é um programa de qualidade elevada (Figura 18) derivado do ImageJ 

(programa de processamento de imagens baseado em java). Destina-se ao 

processamento e análise de imagens científicas - no caso, da área das biociências. Esta 

distribuição, entre outros múltiplos aspectos, integra de origem uma quantidade elevada 

de plug-ins de utilização muito comum (por exemplo, visualização 2D e 3D). Fiji usa 

práticas modernas de engenharia de software para combinar bibliotecas de software 

poderosas com uma ampla gama de linguagens de script para permitir a prototipagem 

rápida de algoritmos de processamento de imagem [34]. 

 

Com este software é possível exibir, editar, analisar, processar, salvar e imprimir 

imagens de 8, 16 e 32 bits. Permite o processamento de diversos formatos de imagem 

como TIFF, GIF, JPEG, BMP, DICOM e FITS. Suporta a técnica de empilhamento de 

imagens, isto é, uma série de imagens que compartilham uma única janela para 

animações. O FIJI atua na imagem pela intensidade, ou nível de cinza dos pixels. Em 

vários casos, é necessário adicionar ao programa principal um plugin. Plugins são 

programas de computador usado para adicionar funções a outros programas maiores, 

provendo alguma funcionalidade especial ou muito específica. 
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Figura 18. Software de processamento de imagens Fiji [35]. 

 

3.7 Biofilme bacteriano 

 

Os microrganismos, principalmente as bactérias, tanto em ambientes aquosos ou 

sedimentares, tendem a agregar e crescer em superfícies, embutidos dentro de 

substâncias poliméricas extracelulares (EPS), formando os chamados biofilmes [36,37]. 

Geralmente, EPS são compostos de hidratos de carbono, heteropolissacarídeos, 

proteínas e ácidos nucleicos. Devido a seus grupos funcionais carboxil- e fosforil- serem 

carregados negativamente, o EPS pode se ligar a metais extracelulares [38,39]. Em 

medicina, ciências naturais e em sistemas de engenharia, estratégias de controle do 

biofilme, com base em uma melhor compreensão das características de crescimento do 

biofilme, bem como o comportamento de resposta ao estresse, tornaram-se um 

importante desafio. 

 

Subpopulações de células em biofilme coexistem em diferentes fases de 

crescimento e quando expostas às concentrações sub-inibitórias de antibiótico e/ou de 

metal, elas morrem com diferentes taxas [40]. Como consequência, as células 

sobreviventes serão menos sensíveis aos agentes estressores, e a sua geração terá a 

expressão genética dessa especialização, diferenciando-se das células-mãe [41].  
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Este processo natural de diversificação genética favorece o desenvolvimento da 

resistência ou tolerância do biofilme a múltiplos metais, processo análogo à resistência a 

múltiplos fármacos e tolerância clínica. Estas respostas correspondem à capacidade 

microbiana de continuar a crescer na presença de metais tóxicos (ou seja, há resistência 

a vários metais) ou apenas sobreviver, sem aumentar sua população (isto é, há uma 

tolerância a múltiplos metais). A substituição de espécies sensíveis por espécies 

resistentes na comunidade microbiana também ocorre em ambientes naturais e é um 

indicador ecológico relevante da deterioração causada pela poluição ambiental [42]. 

 

Assim, o desenvolvimento de biofilmes pode ter consequências indesejáveis e 

potencialmente prejudiciais em aplicações médicas, mas também pode ser útil tanto em 

sistemas naturais e artificiais, como processos de tratamento de águas residuais [43], 

biorremediação [44] ou o armazenamento de CO2 [45]. Em medicina, ciências naturais e 

em sistemas de engenharia, estratégias de controle do biofilme, com base em uma 

melhor compreensão das características de crescimento do biofilme, bem como o 

comportamento de resposta ao estresse, tornaram-se um importante desafio. 

 

A visualização da fase biológica em meios porosos proporciona um meio útil 

para aumentar a nossa compreensão das interações da estrutura microbiana e para o 

desenvolvimento de conjuntos de dados experimentais quantitativos para validação de 

modelos matemáticos [46]. 

 

 

Figura 19. Visualização 3D de biofilme crescendo em microesferas de vidro [46]. 
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3.8 Porosidade 

 

A porosidade pode ser vista como uma medida do volume dos espaços vazios 

em relação ao volume total. Ela mede a capacidade de armazenamento de fluidos em 

seus espaços chamados de poros. A equação para calcular a porosidade é a seguinte: 

 

Φ[%] =
𝑉𝑣

𝑉𝑇
𝑥100                                      (3.33) 

 

onde 𝜙 é a porosidade medida em porcentagem, Vv o volume de vazios e Vt o volume 

total. 

 

Figura 20. Exemplo de porosidade. A imagem da esquerda apresenta uma 

porosidade grande em relação à imagem da direita [47]. 
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CAPITULO 4 

 

Materiais e métodos 

 

4.1 Descrição das amostras 

 

As amostras utilizadas neste trabalho foram imagens adquiridas através da micro 

tomografia computadorizada. As imagens pertencem a ensaios de crescimento de 

biofilme bacteriano. As bactérias cresceram em tubinhos de vidro preenchidos com 

microesferas de vidro de diâmetro entre 1,7 e 2,3 mm. O tempo de crescimento foi de 0, 

24, 48, 72 e 96 horas. Foram em totais cinco amostras (T0, T1, T2, T3 e T4). 

 

 

  Tabela 1. Descrição das amostras. 

Amostra 
Tempo de 

crescimento (dias) 
Numero de fatias Altura (mm) 

T0 0 3171 31,7 

T1 1 3202 32 

T2 2 3713 37,1 

T3 3 3732 37,3 

T4 4 3001 30 

 

         

Figura 21. Radiografías das amostras T0, T1, T2, T3 e T4, respetivamente. 
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Quando se inspeciona o biofilme, é necessária uma preparação prévia da amostra 

antes de ser colocada no MicroCT. Isso porque há uma grande dificuldade em distinguir 

a fases por serem quimicamente muito parecidas. Dessa forma, é necessária a adição de 

um contraste químico ou uma solução envolvendo combinações entre eles, para a 

detecção do biofilme. O contraste utilizado foi o nitrato de bário. 

 

    

Figura 22. Exemplo de imagens com biofilme. a) Imagem como uma boa aderência do 

agente ao biofilme. b) Imagem com uma fraca aderência. 

 

 

 

4.2 Equipamento 

 

As aquisições foram feitas utilizando-se um microtomógrafo SkyScan Modelo 

1173 High Energy com as especificações e condições experimentais descritas na Tabela 

1. O SkyScan 1173 é um scanner de micro-CT de alta energia para objetos grandes e 

densos com possibilidade de varredura em espiral. Inclui uma fonte de raios X de 

microfoco de 130kV recentemente desenvolvida com estabilidade melhorada da posição 

do ponto focal, um sensor de tela plana de grande formato (> 5Mp) com proteção 

especial por uma janela de fibra óptica de vidro de chumbo para conseguir uma longa 

vida útil sob alta energia Raios X e um manipulador de objetos de precisão para objetos 

grandes (até 140 mm de diâmetro, 200 mm de comprimento) e pesados (vários 

quilogramas) com um estágio de micro posicionamento integrado [48]. 

 

 

a b 
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Tabela 2. Especificações técnicas do Microtomógrafo SkyScan 1173 [48]. 

Especificações do Microtomógrafo SkyScan 1173 

Fonte de Raios X 40 - 130 kV, 8W, <5μm tamanho local 

Detector de Raios X 
Sensor Flat Panel livre distorção 

2240x2240 pixels, 12 bits. 

Tamanho máximo do objeto 

140 mm de diâmetro, 200 mm de 

comprimento (100-140 comprimento de 

escaneamento). 

Resolução espacial 
<4 - 5μm de detectabilidade de detalhes, 7 

- 8μm de resolução de baixo contraste. 

Reconstrução 
PC único ou reconstrução volumétrica de 

cluster. 

Segurança radiológica 
<1μSv/h em qualquer ponto da superfície 

do instrumento. 

 

 

 

 

Figura 23. Microtomógrafo SkyScan 1173 [48]. 
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O sistema de computo utilizado para o processamento e visualização tridimensional 

das imagens foi um computador com as características a seguir: 

 

 Notebook Hewlett-Packard (hp) Pavilion 14. 

 Sistema operativo Windows 10 home de 64 bits. 

 Processador Intel® Core™ i5-3230M (4 CPUs) – 2.6GHz. 

 Memoria RAM de 8.00 GB. 

 Placa de vídeo Intel® HD Graphics 4000 de 2GB. 

 Disco Rígido de 500GB. 

 Resolução de tela de 1366x768 (60Hz). 

 

 

4.3 Programas  

 

O principal programa utilizado foi FIJI, que é um pacote de processamento de 

imagem vinculado ao programa ImageJ®. Por ser um projeto OpenSource, ou seja, 

código aberto, qualquer desenvolvedor ou programador pode criar seus próprios plug-

ins relacionados a várias técnicas de processamento de imagem.  

 

 

Figura 24. Exemplo de janela com a utilização do programa Fiji. 
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Figura 25. Plug-ins criados em FIJI para automatizar o processo de segmentação. 

 

 

Neste trabalho foi preciso criar plug-ins para automatizar os passos de 

segmentação (Figura 25). 

 

Outro programa utilizado para gerar gráficos matemáticos foi o Gnuplot (v. 5.0). 

Esse programa gera gráficos de qualidade elevada e foi necessário para gerar os gráficos 

dos limiares da segmentação. Gnuplot (Figura 26) é um programa de distribuição 

gratuita disponível para diversos sistemas operacionais (Linux, Windows etc). Dentre as 

vantagens em sua utilização podemos citar a portabilidade e embora não pareça a 

princípio, a facilidade de usar. O mesmo se dá de forma interativa através da linha de 

comando ou elaborando um script, contendo todas as instruções a serem executadas. 
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Figura 26. Programa gnuplot. 

 

 

Por último, o programa CTvox (Figura 27) foi utilizado para a visualização 

tridimensional das imagens. O programa exibe um conjunto de fatias reconstruídas 

como um objeto 3D realista com navegação intuitiva e manipulação de objetos e 

câmeras, uma ferramenta de corte flexível para produzir visões cortadas, seleção de 

fundo incluindo cenário personalizado e um controle de função de transferência 

interativo para ajustar cores e transparência.  

 

Uma função de "gravador de vôo" permite a criação rápida de animações fly 

around e fly through com base na seleção de vários quadros-chave com interpolação 

automática entre eles. Possibilidades de imagem incluem iluminação, sombras e 

visualização estérea. 
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Figura 27. Janela do programa CTvox. 

 

 

 

4.4 Metodologia 

4.4.1 Analises bidimensional 

No caso de analise bidimensional (fatias), o primeiro passo é a escolha de uma 

imagem contendo biofilme com alto contraste e biofilme de baixo contraste. 

Dependendo do histograma da imagem, pode ser preciso ajustar o contraste manual ou 

automaticamente. No caso automático, a equalização do histograma foi utilizada neste 

trabalho. 
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Figura 28. Exemplo de equalização do histograma utilizando Fiji. 

 

 

Em seguida, é necessário, na maior parte dos casos, aplicar um filtro de 

suavização. O filtro utilizado aqui foi o filtro de mediana, mas com máscaras de 

tamanho variável. Depois, os limiares são calculados visualmente. Isto é conseguido 

mexendo no histograma da imagem. Este processo é a segmentação manual (Figura 29). 

 

 

Figura 29. Exemplo do cálculo dos limiares pelo método visual. 
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Nos casos de segmentação pelos métodos de Multi-Otsu e Maximun Entropy 

Multi Thresholding, os limiares são dados automaticamente. Com os limares obtidos, é 

necessário realizar alguns passos posteriores para a visualização da imagem segmentada 

(3 limiares, 4 regiões que representam o fundo, o biofilme de baixo contraste, vidro e o 

biofilme de alto contraste).  

 

 

Figura 30. Exemplo de segmentação pelo método de Maximum Entropy. 

 

 

4.4.2 Analises tridimensional 

No caso tridimensional, o ajuste de contraste e a aplicação de filtros é a mesma 

que no caso anterior bidimensional, só que o tratamento é feito para todos os slices 

automaticamente pelo programa Fiji. 

 

A segmentação manual segue o mesmo procedimento que no caso 2D, mas 

agora, o histograma de trabalho é o histograma global. 
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As segmentações Multi Otsu e Maximum Entropy precisam de um script (macro) 

para a automatização do processo. Os resultados (imagens) são salvos em stacks 

(pilhas). Esses métodos criam um arquivo com os limiares que foram calculados. O 

Gnuplot abre os arquivos e gera um gráfico (Figura 31). São calculados 3 limiares por 

imagem (fatia).  

 

 

Figura 31. Exemplo de gráfico gerado por Gnuplot com os limiares do método de Otsu. 

O eixo horizontal representa as fatias e a vertical representa os níveis de cinza (0-255). 

 

Para a visualização tridimensional, só é preciso abrir os stacks com CTvox. 

 

 

Figura 32. Exemplo de visualização utilizando CTvox. 
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4.5 Quantificação 

O parâmetro utilizado neste trabalho foi a porosidade além de o volume de 

biofilme. A porosidade é a relação que existe entre o volumem vazio e o volumem total. 

Neste trabalho, a porosidade foi calculada de duas maneiras. A primeira foi calculando a 

fração de vazio (fração de pixels) de cada fatia (porosidade 2D) para obter o perfil de 

porosidade da amostra.  

A segunda foi calculando a porosidade total, de forma direta como a razão entre 

o volume de vazio e o volume total da amostra (dados em mm
3
). O volume total da 

amostra é conhecido através da geometria do tubinho (altura e diâmetro). O volume de 

biofilme é achado multiplicando o número de voxels de só biofilme por o volume do 

voxel (dado pelo programa Fiji). 

 

 

Figura 33. Exemplo de calculo de porosidade bidimensional. 

 

 

 

 

 

 



44 
 

CAPITULO 5 

 

Resultados 

 

Analises bidimensional das amostras. 

 

Amostra T0 

 

 

   

 

Figura 35. Imagem original, imagem com melhoramento do contraste e imagem com 

melhoramento do contraste e filtro de mediana de 3x3 respetivamente. 

 

 

 

Tabela 3. Limiares de segmentação da imagem de teste da amostra T0. 

Metodo Limiares 

Manual 25 120 200 

Maximun 

Entropy 
19 122 164 

Multi Otsu 47 113 182 
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Figura 36. Resultado da segmentação manual. a) Fundo b) biofilme de baixo contraste 

c) vidro e d) biofilme de alto contraste. 

 

 

 

Figura 37. Resultado final da segmentação manual. 

 

 

a) b) 

c) d) 

Microesferas 

de vidro 

Biofilme 
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Figura 38. Resultado da segmentação por Multi Otsu. 

 

 

 

 

Figura 39. Resultado da segmentação por Maximun Entropy Multi Thresholding. 
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Amostra T1 

 

   

 

Figura 40. Imagem original, imagem com equalização do contraste e imagem com 

equalização do contraste e filtro de mediana de 5x5 respectivamente. 

 

 

Tabela 4. Limiares de segmentação da imagem de teste da amostra T1. 

Metodo Limiares 

Manual 48 110 212 

Maximun 

Entropy 
85 118 205 

Multi Otsu 56 119 212 
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Figura 41. Segmentação manual da imagem da amostra T1. a) Fundo b) biofilme de 

baixo contraste c) vidro e d) biofilme de alto contraste. 

 

 

 

 

Figura 42. Resultado final da segmentação manual. 

 

 

 

a) 
b) 

c) d) 
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Figura 43. Resultado final da segmentação por Multi-Otsu. 

 

 

 

 

Figura 44. Resultado final da segmentação por Maximum Entropy. 
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Amostra T2 

 

   

   

Figura 45. Imagem original, imagem com ajuste de contraste e imagem com ajuste de 

contraste e filtro de mediana de 3x3 respectivamente. 

 

 

Tabela 5. Limiares de segmentação da imagem de teste da amostra T2. 

Metodo Limiares 

Manual 39 128 205 

Maximun 

Entropy 
36 138 173 

Multi Otsu 54 124 185 
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Figura 46. Segmentação manual da imagem da amostra T1. a) Fundo b) biofilme de 

baixo contraste c) vidro e d) biofilme de alto contraste. 

 

 

 

 

Figura 47. Resultado final da segmentação manual. 

 

 

 

 

b) 

c) d) 

a

) 
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Figura 48. Resultado da segmentação final por Multi-Otsu. 

 

 

 

 

Figura 49. Resultado da segmentação final por Maximum Entropy. 
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Amostra T3 

 

   

 

Figura 50. Imagem original, imagem com ajuste de contraste e imagem com ajuste de 

contraste e filtro de mediana de 3x3 respectivamente. 

 

 

 

Tabela 6. Limiares de segmentação da imagem de teste da amostra T3. 

Metodo Limiares 

Manual 27 114 156 

Maximun 

Entropy 
18 108 141 

Multi Otsu 35 97 184 
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Figura 51. Segmentação manual da imagem da amostra T3. a) Fundo b) biofilme de 

baixo contraste c) vidro e d) biofilme de alto contraste. 

 

 

 

 

Figura 52. Resultado final da segmentação manual. 

 

 

 

b) 

c) d) 

a) 
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Figura 53. Resultado final da segmentação Multi-Otsu. 

 

 

 

 

Figura 54. Resultado final da segmentação final por Maximum Entropy. 
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Amostra T4 

 

         

  

Figura 55. Imagem original e imagem com melhoramento do contraste. 

 

 

Tabela 7. Limiares de segmentação da imagem de teste da amostra T4. 

Método Limiares 

Manual 18 62 140 

Maximun 

Entropy 
22 68 164 

Multi Otsu 35 86 120 
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Figura 56. Segmentação manual da imagem da amostra T4. a) Fundo b) biofilme de 

baixo contraste b) vidro e d) biofilme de alto contraste. 

 

 

 

 

Figura 57. Resultado final da segmentação manual. 

 

 

 

c) 

b) 

d) 

a) 
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Figura 58. Resultado final da segmentação Multi-Otsu. 

 

 

 

 

 

Figura 59. Resultado final da segmentação final por Maximum Entropy. 
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Analise de porosidade 2D das amostras (Perfil de porosidade) 
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Figura 60. Perfil de porosidade e biofilme das amostras T0, T1, T2, T3 e T4. O valor 

meio é mostrado. 

 

A Figura 60 mostra o perfil de porosidade das amostras T0, T1, T2, T3 e T4. 

Também é mostrada a variação da quantidade de biofilme ao longo da amostra. Os 

números entre parênteses representam a média de todos os valores. A Figura 61 mostra 

um resumo de todos os gráficos. Neste gráfico, foram representados os valores médios 

de porosidade e biofilme e a variação ao longo do tempo. 
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Figura 61. Variação da porosidade e biofilme ao longo de tempo. 

 

Analises tridimensional das amostras 

 

Segmentação Manual 

 

 

 

Figura 62. Histogramas globais das amostras T0, T1, T2, T3 e T4. 

 

T0 T1 

T2 T3 

T4 
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Tabela 8. Limiares sem nenhum tipo de processamento prévio 

Amostra L1 L2 L3 

T0 39 95 166 

T1 23 55 81 

T2 14 38 65 

T3 8 30 75 

T4 8 21 55 

 

A Tabela 8 mostra os limiares obtidos pelo método de segmentação manual. 

Nesta segmentação, as amostras (as imagens) não foram processadas com filtros de 

suavização nem nenhum tipo de processamento digital prévio. Isto foi para preservar a 

maior quantidade de informação possível. 

A Tabela 9 mostra a caracterização das amostras como os seguintes parâmetros: 

volume total (V. Total), volume de biofilme (V. Biofilme), volume poroso (V. Poroso), 

Porosidade e biofilme (em porcentagem). Um resumo destes resultados é mostrado na 

Figura 63. 

 

Tabela 9.  

Amostra V. Total 

(mm3) 

V. Biofilme 

(mm3) 

V. Poroso 

(mm3) 

Porosidade 

(%) 

Biofilme 

(%) 

T0 2745,8 289,0 922,3 33,6 10,5 

T1 2772,6 305,7 917,1 33,1 11,0 

T2 3215,1 323,1 898,5 27,9 10,0 

T3 3231,5 449,3 805,8 24,9 13,9 

T4 2598,6 203,9 801,1 30,8 7,8 

 

 



63 
 

 

Figura 63. Variação da porosidade e biofilme ao longo de tempo. 

 

Visualização 3D da amostra T0 

 

       

Figura 64. Amostra T0. Na esquerda, imagem segmentada manualmente e binarizada. 

Na direita, visualização 3D das microesferas e o biofilme. 
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Figura 65. Representação 3D de só biofilme da amostra T0.  

 

Segmentação por o método Multi-Otsu. 

Os limiares foram obtidos de forma automática para cada fatia da amostra. Nos 

seguintes gráficos são apresentados os limiares L1, L2 e L3 para as amostras T0, T1, 

T2, T3 e T4.  
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Figura 67. Umbrais obtidos para cada fatia, pelo método de Multi Otsu para as 

amostras T0, T1, T2, T3 e T4 respetivamente. 

  

 

Segmentação por o método de Maximun Entropy Multi-Thresholding. 

Nos seguintes gráficos são apresentados os limiares L1, L2 e L3 para as 

amostras T0, T1, T2, T3 e T4. Lembrar que as regiões são: vazio (0-L1), biofilme de 

baixo contraste (L1-L2), vidro (L2-L3) e biofilme de alto contraste (L3-255). 
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Figura 68. Umbrais obtidos para cada fatia, pelo método de Maximum Entropy para as 

amostras T0, T1, T2, T3 e T4. 

 

5.1 Análises dos resultados. 

 

 Observa-se que para imagens 2D (caso bidimensional), os limiares de 

segmentação possuem valores próximos. O método de Otsu e o método de Maximum 

Entropy, na maioria dos casos identificam as áreas de biofilme de baixo e alto contraste 

em todas as amostras. Um dos problemas das imagens foi o contraste que era muito 

ruim, mas quando o melhoramento era aplicado, algumas microesferas ficavam muito 

perto da região do biofilme de alto contraste e os métodos de segmentação automática 

não conseguiram distinguir de forma ótima. 

  

As imagens para o caso 2D tiveram um tratamento especifico. No caso de T0, o 

tratamento aplicado foi espalhamento do contraste (limiar de 210) e filtro da mediana 

(3x3). Para T1 foi aplicado a equalização do histograma e filtro da mediana (5x5). Para 

T2 foi aplicado espalhamento do contraste (limiar de 80) e filtro da mediana (3x3). No 

caso de T3 foi aplicado espalhamento do contraste (limiar de 100) e filtro da mediana 

(3x3) e para T4 foi aplicado só espalhamento do contraste (limiar de 90).  

 

 O perfil de porosidade e biofilme demostra que o crescimento do biofilme 

(bactérias) é um processo de natureza complexa. Este processo não é um processo 

linear, quer dizer, existem muitas variáveis que dependem umas das outras. Lembrar 
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que no biofilme, coexistem vários tipos de bactérias, cada uma delas pode precisar de 

um tipo distinto de nutrientes para crescer. Então, é difícil prever o comportamento do 

biofilme porque é um processo dinâmico e complexo ao longo do tempo. O perfil 

também mostra um comportamento crescente da porosidade e decrescente de biofilme 

em cada amostra, isto é, na base do tubo, existe maior concentração de biofilme que 

diminui ao longo do tubo. 

 

No caso de segmentação 3D das amostras, a segmentação manual é feita sem 

tratamento prévio para evitar perdas de informação e calcular a porosidade com a maior 

precisão possível. Neste caso, os valores de porosidade e biofilme calculados são quase 

iguais aos obtidos no caso bidimensional. O gráfico da evolução da porosidade e 

biofilme ao longo do tempo (Figura 63) é semelhante ao gráfico no caso bidimensional 

(Figura 61.). A Figura 64 mostra o resultado da segmentação manual da amostra T0 

com as microesferas de vidro e o biofilme (de alto e baixo contraste). Foram aplicadas 

operações morfológicas para fazer pequenas correções. A Figura 65 mostra só o 

biofilme da amostra T0 e como ele cresceu.  

 

Na figura 67 se mostram os limiares (limiares calculados em cada fatia) das 

amostras T0, T1, T2, T3 e T4, obtidos pelo método de Multi Otsu. Lebrar que a área 

entre o valor 0 e L1 representa o próprio vazio (pixels pretos). A área entre L1 e L2 

representa o biofilme de baixo contraste. A área entre L2 e L3 representa as 

microesferas de vidro e a área entre L3 e 255 representa o biofilme de alto contraste. 

Estes limiares mostraram muita variação ao longo das fatias. O mesmo acontece com os 

limiares obtidos pelo método de Maximum Entropy (Figura 68). Para uma segmentação 

e visualização ótima das amostras, é preciso que estes limiares presentem pouca 

variação. Todas as imagens em uma amostra possuem quase o mesmo histograma, quer 

dizer que os umbrais em cada imagem têm que ser parecidos. Mas os resultados 

mostram uma grande variação nos dois métodos. Isto porque o contraste não é uniforme 

ao longo da amostra. Não foi possível achar uma cadeia de tratamento digital para as 

amostras que fizeram diminui essa variação. Uma possível solução que poderia ser 

tratada em trabalhos posteriores é dividir a amostra e fazer processamento de contraste 

independente em cada uma das divisões e ao final juntar tudo.  
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CAPITULO 6 

 

Conclusão 

 

 Este trabalho atende ao objetivo de observar a evolução do crescimento de 

biofilme ao longo do tempo, através dos parâmetros de porosidade e volume. Além 

disso, são testados dois métodos de segmentação automática, o método e Multi Otsu e o 

método de Maximum Entropy Multi Thresholding. 

 

 Os resultados de porosidade demonstram um comportamento dinâmico e 

complexo do crescimento bacteriano ao longo do tempo. A quantidade de biofilme não 

segue um padrão linear com o tempo. Isto é porque existem muitas variáveis envolvidas 

no processo como, por exemplo, o tipo de bactéria presente e o tipo de nutrientes que 

elas absorvem. A taxa de mortalidade dos tipos de bactérias que coexistem não é a 

mesma.  Os gráficos de perfil da porosidade demostram que a maior quantidade de 

biofilme esta presente na base do tubo e diminui suavemente até o final no topo. 

 

 No caso da segmentação das imagens, para o caso bidimensional, os métodos 

desenvolvidos neste trabalho conseguem segmentar adequadamente. Observa-se que em 

todos os casos (amostras), se consegue identificar o biofilme (de baixo e alto contraste).  

Para o caso tridimensional, os métodos automáticos de cálculo de limiares apresentam 

problemas para processar e calcular os limiares de segmentação para cada imagem. Isto 

acontece devido ao péssimo contraste das imagens. Os métodos de espalhamento linear 

e equalização do contraste, que são utilizados para melhorar o contraste, foram 

aplicados, mas o resultado foi semelhante, os métodos não conseguiam distinguir as 

regiões de interesse. O método mais adequado para o processo de segmentação 

tridimensional, neste trabalho, foi o método manual. Uma sugestão para trabalhos 

futuros é particionar a amostra e, desenvolver e aplicar métodos de processamento de 

contraste a cada partição, logo, havendo obtido um contraste uniforme, segmentar. 

     

O software de processamento FIJI é uma ótima opção para o processamento de 

imagens de biofilme assim como para a sua visualização. 
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