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Abstract—The flotation process is applied to the mining indus-
try in order to benefit their ores based on natural or induced
surface chemical properties. In this process, it is produced a
mineralized froth whose characteristics of shape, color, and speed
are indicative of the process performance. Usually the analysis
of this process is made using digital images. For extraction
of morphological properties is common to use the Watershed
segmentation tool. This requires markers that are extracted by
morphological reconstruction, obtaining the points of reflection
on the surface of the bubbles (white spots). However, this
technique fails in the determination of bubbles with a large
variation of sizes. Thus, it is necessary to study new techniques
for extracting markers. This paper proposes a methodology
employing a metaheuristic VNS (Variable Neighborhood Search).
In VNS, starting from any position of the image, it is applied a set
of disturbances and local search methods aim to achieve a white
spots. Successive iterations are employed originating a single and
different marker, resulting in a final set with a fixed number
of markers. Different sets of markers are generated employing
successive times the method, and the final marker result is union
of these. The performance is given by a evaluation technique also
developed in this work that takes into account the size of the
regions of intersection resulting images and manually segmented
(ground truth). The results show that the proposed method
provides results equivalent to morphological reconstruction, and
in some cases higher. Index Terms—Markers Extraction; Froth
Flotation Segmentation; Variable Neighborhood Search.

Resumo—O processo de flotação é aplicado na indústria
mineral com a finalidade de se beneficiar minérios com base em
suas propriedades químicas de superfície naturais ou induzidas.
Neste processo, é produzida uma espuma mineralizada cujas
características de forma, velocidade e cor são um indicativo do
desempenho do processo. Normalmente a análise deste processo
é feita por imagens digitais. Para a extração das propriedades
morfológicas é comum o emprego da ferramenta de segmentação
Watershed. Esse necessita de marcadores que são extraídos por
reconstrução morfológica, obtendo os pontos de reflexão na
superfície das bolhas (white spots). No entanto, essa técnica falha
na determinação de bolhas com grande variação de tamanhos.
Assim, se faz necessário o estudo de novas técnicas de extração de
marcadores. Neste trabalho é proposta uma metodologia empre-
gando a metaheurística VNS (Variable Neighborhood Search). No
VNS, partindo-se de uma posição qualquer da imagem, é aplicado
um conjunto de perturbações e métodos de busca local com o
objetivo de se alcançar um white spots. São empregadas sucessivas
iterações, as quais originam um marcador cada, resultando em
um conjunto final com um número fixo de marcadores. Diferentes

conjuntos finais são gerados empregando-se sucessivas vezes o
método, e o resultado final dos marcadores é a união desses.
O desempenho é dado por uma técnica de avaliação também
desenvolvida neste trabalho que leva em consideração o tamanho
das regiões de interseção entre imagens resultantes e manual-
mente segmentadas (referência). Os resultados obtidos indicam
que a metodologia proposta apresenta resultados equivalentes a
reconstrução morfológica, sendo em algumas situações superior.

Index Terms—Extração de marcadores; Segmentação da es-
puma da flotação; Variable Neighborhood Search.

I. INTRODUÇÃO

A flotação é aplicada no beneficiamento mineral com o
intuito de se eliminar rejeitos com base nas propriedades
químicas de superfície. Adicionando-se reagentes ao processo
consegue-se induzir seletivamente a hidrofobicidade em es-
pécies minerais e garantir uma colisão efetiva entre essas
espécies e as bolhas, formando uma espuma mineralizada. A
essa fração de material denominamos de flotado, enquanto que
a que vai formar o afundado é denominada deprimido [1].

A aparência visual da espuma da flotação é um indicativo do
desempenho do processo, sendo empregada pelos operadores
experientes na tomada de decisões. A aplicação de análise
de imagens procura tornar este processo automático, mais
preciso, disponível 24/7 (horas/dia) e independente do turno
de trabalho [2].

Para extração quantitativa das características da espuma é
necessária uma etapa prévia de individualização das bolhas,
a segmentação. Essa é uma tarefa desafiadora na qual algo-
ritmos clássicos de segmentação não se aplicam devido às
características peculiares da espuma de flotação: (1) devido ao
formato convexo das bolhas, são formados pontos de reflexão
em sua superfície, denominados white spots; (2) os contornos
das bordas são pouco nítidos quando comparados com os dos
white spots e (3) a imagem é completamente preenchida por
bolhas sem a presença de espaços vazios. A Figura 1 mostra
uma imagem da espuma de flotação reversa de minério de
ferro e ao lado é apresentado um resultado da limiarização
que detecta apenas os wihite spots mais nítidos.

Dessa forma, diferentes técnicas de segmentação são aplica-
das, entre as quais podemos destacar a segmentação por valley
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Figura 1. (a) Espuma da Flotação Reversa de minério de ferro e (b) imagem
limiarizada

edge detection e Watershed. O valley edge detection é baseado
na procura por valores de vales em diferentes direções. O
caminho entre dois vales é traçado passando pelos pontos de
mínimo adjacentes, determinando assim as bordas [3]. Já no
Watershed temos a simulação de uma inundação de um relevo
a partir de um conjunto de pontos, denominados marcadores.
Cada marcador determina uma bacia de captação e a água
proveniente de duas bacias de segmentação ao tentarem se
misturar determinam as bordas. O Watershed é altamente
dependente da correta determinação dos marcadores [4].

A reconstrução morfológica é uma técnica clássica de
extração de marcadores da imagem da espuma da flotação,
mas apresenta limitações em imagens com bolhas pequenas e
marcadores pouco nítidos.

Neste artigo será empregado o Watershed por distância
topográfica proposto em [5], que é uma versão de mais
fácil implementação, em conjunto com um método inédito
de determinação de marcadores empregando a metaheurística
Variable Neighborhood Search (VNS) [6]. Essa foi escolhida
por já ter sido utilizada pelos autores em outros trabalhos [7].
Como o foco do trabalho está na extração dos marcadores,
apenas o Watershed por distância topográfica foi empregado.
O VNS é um procedimento de busca em um espaço de soluções
explorando caminhos cada vez mais distantes da solução
corrente e reiniciando a busca em torno de novas soluções
apenas em caso de melhora. Como forma de se comparar a
eficácia do método, o algoritmo de extração de marcadores por
reconstrução morfológica é empregado como referencial teó-
rico (baseline). Uma métrica de avaliação da segmentação ba-
seada na interseção entre as regiões segmentadas manualmente
(referência ou ground truth) e por Watershed foi desenvolvida
neste trabalho, uma vez que a maior parte dos trabalhos
não avaliam quantitativamente os resultados, comparando-os
apenas com análises realizadas pelos operadores, como pode
ser visto em [3].

O restante do artigo está organizado da seguinte maneira.
A Seção II apresenta e discute trabalhos relacionados. A Se-
ção III detalha o modelo de extração de marcadores proposto.
A Seção IV apresenta o método de segmentação empregado
a partir dos marcadores extraídos. A Seção V detalha a
metodologia de avaliação proposta. A Seção VI apresenta
os resultados do método proposto e do referencial teórico
empregado, enquanto que a Seção VII conclui o trabalho.

II. TRABALHOS RELACIONADOS

Em [8], os autores correlacionaram as características de
coloração e textura da imagem da espuma de flotação de
cobre com o teor de minério, tamanho médio e forma das
bolhas. Em [9], foi proposta a metodologia de extração de
marcadores por reconstrução morfológica, aplicando-se em
seguida a segmentação por Watershed. Em [3], é proposta uma
técnica de segmentação independente da extração de marca-
dores, a valley edge detection. Nessa, os pontos candidatos a
bordas são determinados procurando-se valores de mínimo em
diferentes direções. Alguns desses são então unidos de modo
que bordas sejam formadas. Em [10], o valley edge detection
é parametrizado com base em uma classificação prévia da
imagem quanto ao tamanho das bolhas. Para esta classificação
é utilizado os resultados de uma limiarização ótima. Em [11],
é proposta uma técnica de extração de marcadores denominada
Point Feature and Scan Lines (PFSC). Nessa, os marcadores
são definidos utilizando a codificação em cadeia de Freeman
para classificação dos pontos e a realização do preenchimento
dos marcadores é feita considerando um conjunto de regras.
Em [2], é apresentado um sistema de análise de imagens
empregado na flotação de zinco. Nesse, as características
da espuma como cor, tamanho de bolhas, velocidade da
espuma, estabilidade e quantidade de material carregado pelas
bolhas são relacionados com o desempenho metalúrgico do
processo para então serem empregados em um controle por
realimentação. Em [12], uma revisão sobre a utilização da
visão computacional no monitoramento e controle on-line do
processo de flotação é apresentado.

Apesar da existência de diversos trabalhos relacionados
com a segmentação da bolha da espuma de flotação, muitos
trabalhos apresentam limitações na qualidade da segmentação
e também não medem quantitativa e objetivamente o resultado
da segmentação.

III. EXTRAÇÃO DE MARCADORES

A reconstrução morfológica é uma transformação da mor-
fologia matemática que envolve duas imagens e um elemento
estruturante. A partir da imagem marcadora, são realizadas
sucessivas dilatações com base no elemento estruturante até
que a imagem máscara determine o final do processo. Essa
operação pode ser usada tanto na filtragem quanto na extração
de características.

A extração de marcadores por reconstrução morfológica é
realizada subtraindo a imagem original por um valor cons-
tante, resultando na imagem marcadora. A imagem original
é empregada como máscara. Ao final do processo, obtém-se
uma imagem na qual os picos foram filtrados e que podem
ser utilizados na obtenção dos white spots. Em [9], os autores
destacam que o valor da constante a ser subtraída da imagem
original é crítica e situa em uma faixa estreita, além de
empregarem pré-processamento para eliminação de ruídos. A
Figura 2 ilustra o processo de extração de marcadores por
reconstrução morfológica.

A metodologia proposta neste trabalho busca fazer uma
analogia dos white spots com os valores de máximos locais.



Figura 2. Extração de Marcadores por reconstrução Morfológica - Modificada
de [13]

Assim, partindo-se de uma solução inicial da imagem e
aplicando um procedimento metaheurístico de busca local,
espera-se encontrar os white spots das bolhas. A cada vez
em que a metaheurística é aplicada, consegue-se determinar
uma solução ótima local, a qual denominados semente, pois
será utilizada como ponto de partida em um algoritmo de
crescimento de regiões baseado na intensidade média e no
desvio padrão dos pixels da vizinhança. Assim, a cada iteração
é gerado um marcador, como pode ser visto na Figura 3
(marcadores em vermelho). Uma consequência que surge
dessa metodologia é que os marcadores já existentes devem ser
considerados no procedimento de busca de uma nova solução,
de forma que uma bolha não tenha mais de um marcador.

Figura 3. Processo iterativo de geração de marcadores por VNS

A metaheurística empregada é a VNS na sua versão clássica
que emprega como método de busca local o Variable Neigh-
borhood Descent (VND). O procedimento inicia determinando
uma solução inicial s e uma condição de parada. A partir da so-
lução inicial s, empregando algum mecanismo de perturbação,
é gerado um vizinho s′ com base na estrutura de vizinhança
k. Esse vizinho s′ é o ponto de partida para o método de
busca local por VND, o qual através de melhorias sucessivas
na solução s′, respeitando a estrutura de vizinhança k, origina
uma solução s′′. Caso s′′ seja melhor que a solução corrente
s, adotamos s′′ como solução corrente. Caso contrário, altera-
se a estrutura de vizinhança k, de forma que seja possível
pesquisar em regiões mais distantes da solução corrente s.

O VND é um processo de refinamento da solução corrente

que funciona de forma semelhante ao VNS no que diz respeito
as mudanças sistemáticas da estrutura de vizinhança. No
entanto, para cada estrutura de vizinhança k, o VND parte
de uma solução s′ em busca do melhor vizinho s′′. Caso este
seja melhor que s′, o método reinicia da primeira estrutura de
vizinhança em torno da nova solução corrente, caso contrário
a busca continua em torno de s′, porém em uma vizinhança
maior. O método retorna a solução corrente quando a estrutura
de vizinhança máxima é atingida.

A seguir serão apresentadas as partes básicas que compõem
a implementação do VNS: solução inicial, mecanismo de
perturbação, estrutura de vizinhança, função de custo e o
critério de parada.

A solução inicial foi construída buscando-se minimizar a
função de custo

f(s) = 1/d2 × t, (1)

em que d e t são respectivamente a distância e o tamanho do
marcador mais próximo. Nesta função, penaliza-se a proximi-
dade dos marcadores já existentes empregando um método de
busca gulosa.

A perturbação é calculada em função dos marcadores já
existentes e da estrutura de vizinhança, i.e.,

f = 1/d2 × t× E(k) (2)

em que E(k) é a estrutura de vizinhança atual e f é o valor que
determina o intervalo de valores possíveis para a perturbação.
A perturbação é um valor aleatório contido no intervalo de
[−f,+f ].

A estrutura de vizinhança é um parâmetro fundamental no
método por determinar a forma como o espaço de soluções
é explorado. Neste artigo E(k) representa quão distante da
solução corrente estamos buscando valores que melhorem a
função de custo e é definida como

E(k) = exp (0, 69 + 0, 39× k) (3)

em que k é um índice que determina a estrutura de vizinhança
corrente, sendo k ∈ [1, 10]. A forma da estrutura de vizinhança
e as constantes para a Equação 3 foram definidos empirica-
mente a partir de uma base de treinamento.

A função de custo utilizada é dada por

Custo(p) =
1

#(Nk(p) ∪ {p})
∑

q∈Nk(p)∪{p}

I(q)− 1

d2
× t (4)

em que I(q) é a intensidade do pixel q em escala de cinza,
Nk(p) é a vizinhança (k × k) do pixel p e #(x) determina a
cardinaidade do conjunto x. Essa função leva em conta tanto a
intensidade média dos pixels na vizinhança quanto a distância
e tamanho do marcador mais próximo.

O critério de parada empregado foi o número máximo
de iterações sem melhora. Considerou-se uma interação sem
melhora aquela em que a estrutura de vizinhança varia do
mínimo ao máximo sem que seja possível encontrar uma
solução s′′ melhor que s.

Quanto ao número de vezes que o procedimento VNS é
chamado, o ideal seria executá-lo tantas vezes quanto fossem



as bolhas presentes na imagem. Porém, como este número não
é conhecido e varia bastante de uma imagem para a outra, a
estratégia empregada foi definir um número fixo de iterações
e aplicá-lo sucessivas vezes, de forma que caso uma bolha não
fosse detectada na imagem final de uma execução, ela tivesse
chance de ser capturada nas outras execuções. A Figura 4
é empregada para ilustrar este processo. O algoritmo VNS é
chamado 100 vezes, originando um conjunto final com 100
marcadores. Como a imagem de espuma pode conter mais de
100 bolhas, estes conjuntos finais de cada execução são unidos
de forma a cobrir um número maior de bolhas.

IV. WATERSHED POR DISTÂNCIA TOPOGRÁFICA

O processo de segmentação por Watershed (do português
bacias hidrográficas ou de imersão), está baseado em uma
analogia da imagem com um relevo topográfico, que ao
ser mergulhado em um tanque de água vai sendo inundado
progressivamente através de furos. Esses furos são os marca-
dores e originam bacias de captação. A água proveniente de
duas bacias de captação ao tentar se misturar dá origem às
Watershed lines, que são as bordas na imagem final. Trata-
se de um processo robusto, pois não depende de iluminação
uniforme [14].

O algoritmo Watershed por distância topográfica é baseado
no cálculo da distância topográfica, que pode ser obtido
multiplicando a distância geodésica pela inclinação do relevo.
A distância geodésica entre dois pontos x e y dentro de um
conjunto A é definida como sendo o menor caminho unindo
estes dois pontos contido em A. Essa abordagem topográfica
é sensível à existência de zonas planas na imagem, sendo
necessário realizar uma transformação de forma que todos
os pixels não mínimos tenham pelo menos um ponto de
intensidade inferior na vizinhança. A imagem neste caso é
dita Lower Complete.

Após ser obtida a imagem Lower Complete é realizado o
cálculo do Lower Slope (LS), que é máxima inclinação ligando
um pixel p aos seus vizinhos de menor intensidade, definido
da seguinte forma:

LS(p) = max
q∈N(p)∪p

(
f(p)− f(q)

d(p, q)
), (5)

em que N(p) é o conjunto dos vizinhos (3× 3) do pixel p e
d(p, q) é a distância entre estes dois pixels. A distância entre
dois pixels vizinhos será considerada unitária. No caso de
obtenção de valores negativos, o LS será considerado nulo.
O conjunto de pixels q vizinhos de p cujo LS(p) é máximo é
denotado por Γ(p). Já o conjunto de pixels p para os quais q
foi responsável pelo LS é denominado Γ(p)−1.

O algoritmo proposto por [5] é denominado Hill Climbing
e é baseado na propagação dos rótulos em função do LS
partindo dos pontos de mínimo, que são os marcadores. Neste,
os rótulos do pixel p é propagado para os pixels pertencente
ao conjunto Γ(p)−1. Em outras palavras o rótulo do pixel é
propagado para os vizinhos para os quais este foi responsável
pelo LS. Esses pontos quando são caminhos de custo ótimo
para dois mínimos diferentes determinam Watershed lines.

A Figura 5 é empregada para mostrar o resultado da aplica-
ção do algoritmo Watershed por distância topográfica em uma
imagem utilizando os marcadores extraídos pela metodologia
proposta.

Figura 5. Resultados do Watershed - Hill Climbing empregando os marca-
dores extraídos pelo método proposto (VNS): (a) Bordas e (b) Regiões das
bolhas

V. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO

Neste trabalho foi desenvolvido um método de avaliação
para a segmentação das bolhas que considera a interseção entre
as regiões de bolhas nas imagens obtidas por Watershed com
aquelas obtidas na segmentação manual (referência ou ground
truth). Dessa forma, consegue-se quantificar de forma objetiva
a eficácia de cada método.

Uma pré-processamento da avaliação consistiu em, partindo
da segmentação manual, desconsiderar todas as regiões que
tocam a borda da imagem. A justificativa para esta abordagem
é que muitas destas bolhas acabam ficando sem white spots e
consequentemente não podem ser segmentadas. Além disso,
foi estabelecida de forma empírica uma classificação das
bolhas em pequenas, médias e grandes com base na sua área
total em número de pixels. Assim, é possível quantificar a
eficácia para cada faixa de tamanho.

Então, são construídas duas matrizes E e O, em que em
cada elemento da matriz indica uma correlação percentual que
ocorrem (interseção) nas regiões das duas imagens (esperada-
manualmente e observada-Watershed), i.e.,

Ei×j = #(rei ∩ roj)/#(rei) (6)

Oj×i = #(roj ∩ rei)/#(roj) (7)

em rel e rol indicam a l-ésima região esperada e observada,
respectivamente.

Com base nestes valores, é calculada uma terceira matriz L,
como sendo uma média geométrica dos elementos das matrizes
E e O, i.e.,

Li×j =
√
Ei×j ×Oj×i (8)

A medida de avaliação para a região esperada i (Mi) é dada
pelo máximo valor em cada linha da matriz L, i.e.,

Mi = max
1≤i≤n

Li×j (9)



Figura 4. União dos quatro conjuntos de marcadores com 100 marcadores cada

em que n representa o número de regiões na imagem obser-
vada. As bolhas por sua vez são classificadas de acordo com
seu tamanho em pequenas, médias e grandes1 Com base nas
medidas individuais de cada bolha dada por Mi é calculada
uma nota por classes Cc de tamanho de bolhas.

Cc =

∑
i∈Cc

#(rei)×Mi∑
i∈Cc

#rei
(10)

A medida final N para a imagem segmentada é então
calculada como uma média aritmética das notas de cada uma
das classes, i.e..

N =
1

3

3∑
i=1

Cj (11)

Essa medida é empregada tanto na calibração dos parâmetros
quanto na avaliação dos resultados.

VI. EXPERIMENTOS

Nesta seção, iremos inicialmente apresentar como os mé-
todos foram calibrados - a partir do valor de medida final
proposto obtido em 5 imagens de treino segmentadas. Uma
vez estabelecidos os parâmetros e justificadas as escolhas,
experimentos são realizadas em outras 5 imagens para repor-
tarmos valores finais e comparmos o método proposto com
o baseline. A pequena quantidade de imagens nos conjuntos
de teste e treinamento se deve a rotulação trabalhosa das
mesmas, em trabalhos futuros pretende-se empregar amostras
maiores, que representem com maior credibilidade o universo
de possibilidades. A Figura 6 apresenta estas imagens.

Para a reconstrução morfológica foram analisados os pa-
râmetros do filtro gaussiano e o valor da constante h a ser
subtraída da imagem original para obter a imagem marcadora.
Os valores que obtiveram melhores resultados foram um filtro
de tamanho 7 × 7 e σ = 1.25, e uma constante h de 60.
A Figura 7 mostra o resultado da extração de marcadores
empregando estes parâmetros.

1Definiu-se a partir de análise visual que bolhas pequenas são aquelas com
500 pixels ou menos, médias com mais de 500 pixels e menos de 3500 pixels,
inclusive, e as demais grandes.

Figura 6. Conjunto de imagens empregadas nos experimentos - Na parte
superior temos o conjunto de treinamento e na inferior o conjunto de teste

Figura 7. Extração de marcadores por Reconstrução Morfológica: (a) Imagem
original e (b) marcadores

Para a calibração do VNS foram analisados o número de
marcadores a serem gerados por iteração e o número de itera-
ções, além da estrutura de vizinhança. A Tabela I apresenta os
resultados (µ ± σ) encontrados para diferentes combinações
de iterações com número de marcadores por iteração. Nessa
temos as medidas por classes e uma nota ponderada que é
a média das notas da classes. Os melhores resultados foram
encontrados para 2 execuções e 150 marcadores por execução,
e para 3 execuções e 150 marcadores por execução, sendo
escolhida 2× 150 por ser aquela que produz resultados mais



rapidamente.

Tabela I
CALIBRAÇÃO DAS EXECUÇÕES × NÚMERO DE MARCADORES

Teste Pequenas Médias Grandes Ponderadas
8× 50 49.43± 2.85 72.59± 1.18 82.95± 0.85 68.32± 0.95
4× 10 50.92± 3.86 73.96± 1.06 83.23± 0.55 69.64± 1.25
2× 150 58.60± 2.82 76.83± 0.42 85.05± 0.29 73.47± 1.01
3× 150 58.46± 5.39 77.08± 1.14 82.75± 0.89 72.83± 2.03

Quanto a estrutura de vizinhança, foram avaliados diferentes
valores máximos de E(k) para k ∈ [1, 10]. A Tabela II mostra
os resultados obtidos com E(k) máximo de 30, 50 e 80. Como
os resultados não variam muito, foi utilizada a estrutura mais
simples, E(k) = 30, por ser a mais rápida.

Tabela II
CALIBRAÇÃO DA ESTRUTURA DE VIZINHANÇA

Máximo
E(k)

Pequenas Médias Grandes Ponderadas

30 58.60± 2.82 76.83± 0.42 85.05± 0.29 73.47± 1.01
50 55.93± 3.46 76.96± 0.75 83.90± 0.74 72.26± 1.26
80 57.04± 1.99 77.28± 0.52 85.00± 0.46 73.19± 0.79

Após a calibração, ambos os métodos foram aplicados nas
imagens do conjunto de teste, obtendo os resultados da Tabela
III. Nessa, temos como metodologia A, o processo de recons-
trução morfológica e metodologia B, o VNS. Além disso, os
resultados foram avaliados com relação à nota ponderada e a
nota para a classe de bolhas pequenas, uma vez que essa é
a classe com maior dificuldade de extração de marcadores e,
consequentemente, segmentação.

Tabela III
RESULTADOS EMPREGANDO VNS E RECONSTRUÇÃO MORFOLÓGICA

Tirar Pequenas (A) Pequenas (B) Ponderadas (A) Ponderadas (B)
Imagem01 47.73 52.08± 1.09 68.46 71.27± 0.78
Imagem02 50.57 50.52± 0.37 71.44 71.66± 1.15
Imagem03 55.89 58.11± 0.54 72.91 74.25± 0.97
Imagem04 69.93 57.10± 0.82 76.70 74.93± 1.74
Imagem05 62.11 55.03± 2.36 71.41 68.53± 2.88

Como pode ser visto na Tabela III, os resultados encontrados
são bem próximos aos da reconstrução morfológica, sendo em
alguns casos até superior. No entanto, ambos os métodos fa-
lham na determinação de bolhas pequenas, as quais apresentam
white spots pouco notáveis.

VII. CONCLUSÕES

Neste artigo é apresentada uma metodologia inédita de
extração de marcadores empregando a metaheurística V NS.
Como forma de avaliar a viabilidade deste método, é proposta
uma métrica que avalia a segmentação com base nas imagens
observadas, resultantes da aplicação do Watershed, com as
esperadas, segmentação manual, considerando as bolhas em

classes de tamanho. A comparação é realizada com o método
clássico de extração de marcadores: reconstrução morfológica.

Ambos os métodos foram calibrados empregando um con-
junto de cinco imagens de treinamento. Um conjunto de
mesmo tamanho foi utilizado nos testes. Os resultados obtidos
mostram que ambos os métodos são equivalentes, sendo em
alguns casos a metodologia proposta superior à clássica. No
entanto, os resultados também indicam que o gargalo de ambos
os métodos são as bolhas menores, as quais requerem uma
atenção especial de forma a se obter resultados melhores. A
metodologia proposta se mostra promissora à medida que com
pequenas alterações na heurística espera-se encontrar melhores
soluções.

Em trabalhos futuros pretendemos analisar a aplicação de
outras técnicas, como a morfologia baseada em formas [15],
[16] e a IFT-Watershed a partir de marcadores em escala de
cinzas [17] de forma a se obter uma melhor segmentação.
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