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Resumo 
 

 

Binarização de imagens de documentos históricos não é uma tarefa trivial, devido aos 

mais variados problemas pertinentes a este tipo de imagem, tais como a presença de manchas, 

variação de contraste, iluminação não-uniforme, entre outros. Atualmente, ainda não há uma 

solução consolidada que resolva esses tipos de problemas com precisão. Métodos atuais 

geralmente acarretam na perda de elementos de texto e/ou recuperação de elementos do fundo 

(papel). Tais consequências não são aceitáveis, tendo em vista que documentos históricos podem 

conter informações de valor inestimável. Um novo algoritmo para binarização de imagens de 

documentos históricos é apresentado nesta dissertação, a fim de contribuir para a evolução da 

área em questão. A partir de uma imagem de entrada em tons de cinza, o método propõe o seu 

mapeamento em duas novas imagens de contraste, que são combinadas para criar uma imagem 

binarizada "fraca", caracterizada pela exclusão do fundo e de parte do texto. Ao mesmo tempo, é 

utilizado o algoritmo de limiarização de Valizadeh e Kabir para criar uma imagem binarizada 

"forte", caracterizada pela preservação máxima do texto, como também parte do fundo. O 

resultado final da binarização é produzido pela reconstrução da imagem binarizada fraca através 

da imagem binarizada forte. Uma etapa de pós-processamento é aplicada à imagem binarizada 

fraca para remover possíveis ruídos. O método proposto foi testado em duas bases bem 

conhecidas de imagens de documentos, sendo a primeira do DIBCO 2011 (Document Image 

Binarization Contest), e a segunda do H-DIBCO 2012 (Handwritten Document Image 

Binarization Contest), ambas contendo diversos tipos de degradação. Os resultados alcançados 

mostraram-se bastante satisfatórios do ponto de vista qualitativo (visual) e quantitativo 

(alcançando altos valores em diversas medidas de avaliação). 

 

Palavras-chave: Análise de Imagens de Documentos Históricos. Binarização. Imagem de 

Contraste. Segmentação de Imagens.     

 



 

 

 

Abstract 
 

 

 

Binarization of images of historical documents is not a trivial task due to the various 

relevant problems as the presence of stains or smudges, contrast variation, or non-uniform 

illumination, to cite a few. Most recent algorithms can not solve these problems accurately with 

loss of text elements of recovery of background elements. A new algorithm for binarization of 

historical document images is presented in this master thesis. From an input grayscale image, 

the method proposes its mapping into two new contrast images, which are combined to create a 

"weak" binarized image, characterized by deleting the background and parts of the text. At the 

same time, Kabir and Valizadeh’s thresholding algorithm is used to create a "strong" binarized 

image, characterized by maximum preservation of the text, as well as part of the background. 

The final result is produced by the reconstruction of the weak binarized image through the 

strong binarized image. A post-processing step is applied to the weak bi-level image to remove 

possible noise. The proposed method was tested on two well-known databases of document 

images: DIBCO 2011 (Document Image Binarization Contest), and H-DIBCO 2012 

(Handwritten Document Image Binarization Contest), both containing various types of 

degradation being. The results achieved are very satisfactory both qualitatively (visually) and 

quantitatively (reaching high scores in several evaluation metrics). 

 

Keywords: Analysis of images of historical documents. Binarization. Contrast image. Image 

segmentation. 
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1 Introdução 

 

A comunicação é um fator crucial para que os seres humanos possam conviver em grupo. 

A necessidade de armazenar permanentemente e disseminar informações impulsionou o 

surgimento de todas as formas de inscrições gráficas. Desde os primórdios da humanidade até os 

dias atuais, as mais diversas formas foram criadas e evoluídas. Desde a pré-história, período que 

antecede a escrita, já se tem notícia de pinturas feitas em pedras, cavernas e pequenos objetos, 

que davam lugar a arte e a conservação de informações.  

A primeira forma de escrita desenvolvida, a escrita cuneiforme, foi originada na antiga 

Mesopotâmia, a cerca de 4000 a.C. [53], devido à necessidade de guardar registros de contas e 

transações comerciais. Usava-se uma espécie de caneta de madeira com a ponta em forma de 

cunha para gravar suas formas abstratas em placas de argila molhada, que, quando tostadas em 

fornos, endureciam e formava um meio de armazenamento de informações bem resistente. 

Os egípcios, por sua vez, desenvolveram um material para escrita feito a base de uma 

planta aquática abundante no rio Nilo, o papiro, precursor do papel, o que facilitou a mobilidade 

da informação. Mas tarde, começou-se a utilizar um novo material, o pergaminho, feito a base de 

pele tratada de animais e usado para a escrita de documentos importantes. Com esse, começaram 

a ser produzidos os primeiros livros. 

O papel, tal como conhecemos hoje, surgiu na China por volta do ano 150 d.C., e era 

fabricado usando fibras de árvores e trapos de tecidos cozidos e esmagados, tendo sua massa 

resultante exposta ao sol para secagem. Sua fórmula era mantida em segredo, até que, cerca de 

1000 anos depois, foi introduzido na Espanha e espalhou-se pelo Ocidente. Devido à sua 

praticidade, custo de produção, portabilidade e qualidade, este meio de armazenamento de 

informações se tornou extremamente popular, substituindo todas as outras formas anteriores 

[24]. 

A escrita tipografada veio a aparecer em 1440, quando Johannes Gutenberg deu um 

grande salto evolutivo ao inventar a imprensa, máquina que tornou possível a produção de livros 

em massa. Isso fez com que as informações se tornassem acessíveis ao grande público. É válido 

resaltar que, até então, qualquer forma de escrita era produzida à mão, de forma que a produção 

de grandes volumes era onerosa. 

Sendo ainda hoje um meio extremamente usado para armazenamento e difusão de 

informações, é conhecido que o papel tem a suas desvantagens. Entre elas podem-se citar a sua 

fragilidade, a ocupação de grandes espaços físicos e a dificuldade na busca por informações 

específicas [24]. Uma alternativa para solução de tais problemas é a utilização de recursos 

computacionais. 
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Com a criação de dispositivos digitalizadores, como scanners e câmeras digitais, foi 

possível capturar e armazenar documentos em computadores no formato de imagens. Isso 

permitiu uma proteção segura das informações, sem sofrer qualquer influência externa, livre da 

perda de dados. O conteúdo digital ainda pode ser facilmente transportado em grandes volumes 

através de dispositivos de memória secundária, ou disponibilizado para o acesso em massa pela 

internet. Contudo, a geração de uma imagem de documento digitalizada e de boa qualidade, se 

comparada ao seu conteúdo armazenado em um arquivo de texto, pode demandar um espaço de 

armazenamento centenas de vezes maior. Desta forma, a conversão de imagens para formato de 

texto provê uma diminuição no espaço de armazenamento além de facilitar a implementação de 

outras operações comuns como busca por palavras-chaves. 

A conversão do conteúdo de imagens de documentos em arquivos de texto, se feita 

manualmente, é uma tarefa bastante onerosa, que, em se tratando de grandes volumes, demanda 

uma grande quantidade de tempo, mão de obra e, consequentemente, gera altos custos 

financeiros. Uma solução para esse problema seria se os computadores pudessem lidar com 

documentos em papel como eles lidam com outras mídias de computador. Assim, o papel 

poderia ser tão legível para um computador como os dispositivos de memória atuais. Se este 

fosse o caso, uma grande diferença e vantagem em relação às mídias atuais é que documentos em 

papel poderiam ser lidos tanto por computadores como por pessoas.  

Dessa forma, o principal objetivo da análise de imagens de documentos é reconhecer 

componentes de texto e gráficos, e extrair as suas informações, assim como um humano faria. De 

modo geral, a análise de imagens de documentos pode ser dividida em duas categorias: 

processamento textual, que lida com tarefas relacionadas aos componentes de texto, tais como 

determinação de inclinação, definição de colunas, parágrafos, linhas de texto, palavras e 

reconhecimento de caracteres; e processamento gráfico, que lida com tarefas relacionadas a 

componentes não textuais, tais como diagramas, figuras, gráficos, logomarcas de empresas, 

delimitações entre sessões de texto, entre outros [10]. A Figura 1.1 ilustra uma representação 

hierárquica das subáreas de processamento de imagens de documentos, apresentando os tipos de 

componentes de documento tratada por cada subárea.     

No processamento de componentes de texto, para documentos modernos (ou seja, sem 

degradação da tinta ou do papel) e tipografados, o problema de reconhecimento de caracteres em 

imagens de boa qualidade já está praticamente resolvido, visto que técnicas de reconhecimento 

óptico de caracteres - OCR (Optical Character Recognition) - já atingem altas taxas de acerto 

(mais de 99%) [22]. Entretanto, para documentos manuscritos ou documentos degradados, ainda 

não há uma solução eficiente e precisa. Isso se deve ao fato de a escrita humana não ser 
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padronizada, possuindo características distintas que variam para cada pessoa. Inclusive, se uma 

mesma pessoa escreve uma palavra duas vezes, não fará isso de forma idêntica.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1: Hierarquia das subáreas de processamento de imagens de documentos. 

(Adaptado de [10]). 

 

Um fator importante que afeta diretamente o desempenho de algoritmos de 

reconhecimento de caracteres em ambos os tipos de imagens de documentos (manuscritos ou 

datilografados) é a qualidade da imagem de entrada. O processo de obtenção da imagem digital, 

seja através de scanners ou câmeras digitais, se não manuseados corretamente, podem gerar 

imagens ruidosas e de má qualidade. Além disso, o processo responsável pela separação entre 

texto e fundo da imagem (binarização) também pode acarretar na criação de ruídos, ou até 

mesmo na perda de informações de texto. 

Em se tratando de imagens de documentos históricos o problema é ainda pior. Ainda que 

o processo de digitalização produza uma imagem correspondente de alta definição, documentos 

históricos são caracterizados pela sua degradação, geralmente em decorrência da ação de agentes 

externos ao longo do tempo. Esse fator acarreta em uma alteração na estrutura original do 

documento, gerando problemas bem conhecidos, tais como a aparição de manchas, desgaste do 

papel, perda de informações de texto, realce de informações contidas no verso da folha, etc. A 

Figura 1.2 exibe uma imagem de documento histórico apresentando alguns dos problemas 
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relatados, tais como a aparição de manchas, realce de texto contido no verso, baixo contraste de 

texto e variação de contraste ao longo dele.    

 

 

 

 

Figura 1.2: Imagem de documento histórico. (Retirada de [33]) 

 

1.1 Motivação 

A preservação do conteúdo de documentos históricos é de grande interesse da 

humanidade. Muitos deles contêm registros de importantes momentos históricos das nações, cujo 

valor é inestimável. Documentos históricos são geralmente mantidos em museus, bibliotecas e 

acervos pessoais, visando a sua melhor preservação. Mesmo que esses sejam abertos ao público, 



 

16 

 

o acesso a eles torna-se difícil devido à necessidade do deslocamento para que haja o contato 

físico e/ou visual.  

As tecnologias digitais vêm se mostrando fortes aliadas para prover avanços nesta área. A 

digitalização desses documentos permite a sua preservação e, consequentemente, a divulgação 

através de meios de transmissão de dados como a Internet. Isso tem motivado um forte interesse 

pela criação de bibliotecas digitais [25][50], com o objetivo de adquirir, processar, armazenar e 

gerenciar imagens de documentos históricos específicos, preservando o valor iconográfico dos 

documentos e tornando o seu conteúdo facilmente acessível a pesquisadores ou pessoas 

interessadas.  

Desses objetivos, o processamento automático se destaca como uma fase que ainda se 

encontra em constante evolução. Uma das suas principais etapas, a binarização, também deve se 

preocupar com os problemas caracterizados em documentos históricos, citados anteriormente. O 

uso de algoritmos de binarização de propósito geral [5][13][14][30][31][37][42][54], obtém 

resultados inaceitáveis para este tipo de problema, como será visto mais a frente. Buscando 

solucionar este problema, várias técnicas de binarização específicas para imagens de documentos 

históricos têm sido propostas [26][29][47][48][51]. Contudo, ainda não há uma solução 

consolidada que separe o texto do fundo de forma precisa para imagens com problemas variados, 

sendo comum que algoritmos de binarização encontrem um ponto de separação entre texto e 

papel que não seja o mais apropriado (no caso de documentos antigos), resultando em perda de 

elementos de texto ou recuperação de elementos do papel (como sujeiras ou manchas).    

Assim, considerando que, em sistemas de análise automática de imagens de documentos, 

o resultado da binarização influencia diretamente no desempenho das etapas subsequentes 

(segmentação e reconhecimento), é conhecida a necessidade de se ter um algoritmo de 

binarização de imagens de documentos históricos que alcance resultados precisos, preservando 

ao máximo o conteúdo de texto de tal documento.  

 

1.2 Objetivos      

De acordo com a necessidade exposta de melhoria na qualidade das imagens binarizadas 

de documentos antigos, este trabalho tem como objetivo geral o desenvolvimento de um novo 

método para binarização de imagens de documentos históricos, que busca definir novas 

representações de imagens de contraste
1
, procurando alcançar a preservação máxima de 

informações de texto (devido a sua importância), recuperando o mínimo de informações de 

fundo. Outros pontos podem ser destacados como objetivos específicos: 

                                                
1 Entende-se por imagem de contraste como sendo a imagem resultante do mapeamento dos pixels da imagem 

original em seus respectivos valores de contraste. 
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 Produzir um documento atualizado na área de binarização, através de uma revisão 

sucinta de algoritmos clássicos e do relativo estado-da-arte de algoritmos para 

documentos históricos; 

 Discutir e aperfeiçoar ideias recentes relativas a binarização de documentos 

históricos; 

 Proporcionar a expansão do estado-da-arte, contribuindo para a evolução e 

crescimento de uma área ainda que não possui uma solução consolidada; 

 Testar a eficiência da utilização de imagens de contraste na binarização de 

documentos históricos. 

 

1.3 Estrutura da Dissertação   

Este trabalho encontra-se dividido em cinco capítulos. O Capítulo 1 apresenta um breve 

acompanhamento da evolução dos meios de armazenamento da escrita, discutindo sobre as 

vantagens do uso de meios digitais para tal tarefa. Além disso, é exposta a motivação e os 

objetivos desta pesquisa. O Capítulo 2 exibe uma visão geral das etapas usadas por um sistema 

de processamento automático de imagens de documentos, com foco principal na etapa de 

binarização, discorrendo sobre vários algoritmos clássicos e atuais.  O Capítulo 3 descreve, de 

forma detalhada, o novo algoritmo de binarização de imagens de documentos históricos 

desenvolvido nesta pesquisa. O Capítulo 4 relata os experimentos adotados para a validação do 

novo algoritmo e apresenta os resultados obtidos. Por fim, o Capítulo 5 traz as conclusões 

relativas ao trabalho, as suas contribuições e sugere algumas ideias para trabalhos futuros.     
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2 Processamento Automático de Imagens de 

Documentos 

O objetivo deste capítulo é apresentar uma visão geral das principais etapas de um sistema 

automático de processamento de imagens de documentos, focando, de forma mais detalhada, na 

etapa de binarização, iniciando pelos seus trabalhos bem conhecidos até o seu relativo estado da 

arte. 

 

2.1 Etapas de um Sistema de Processamento Automático de Imagens de 

Documentos 

O processamento automático de imagens de documentos pode ser basicamente dividido 

em quatro etapas principais: binarização, pré-processamento, segmentação e classificação. A 

primeira, também conhecida por limiarização, é descrita em detalhes na Seção 2.2 devido a sua 

importância para o desenvolvimento deste trabalho. As demais etapas, não menos importantes 

mas de menor relevância para este documento, são introduzidas a seguir.  

 

2.1.1 Pré-Processamento 

Uma imagem de boa qualidade é essencial para que um sistema automático possa 

segmentar e reconhecer caracteres em uma imagem de documento, portanto, é comum a 

aplicação de algoritmos de pré-processamento na imagem proveniente da binarização, com a 

finalidade de eliminar possíveis irregularidades que possam afetar o desempenho do sistema nas 

fases subsequentes. Nesse caso, estamos considerando um sistema cujo objetivo é o 

reconhecimento automático de caracteres de uma imagem de documento. Para tais sistemas, uma 

imagem de qualidade seria uma imagem processada de forma satisfatória pelas etapas descritas a 

seguir. 

 

2.1.1.1 Remoção de Ruídos  

Em imagens de documentos de dois níveis (preto-e-branco) é frequente a aparição de ruídos, 

geralmente causados pela má qualidade da imagem original ou até mesmo adicionados no processo 

de digitalização, ou na fase de binarização. Se não tratado de forma correta, esse problema pode 

afetar diretamente no desempenho de sistemas de análise de documentos. Ruídos podem sem 

classificados em dois tipos: aditivos ou subtrativos [23]. O primeiro ocorre quando pixels pretos são 

adicionados e o segundo quando pixels pretos são removidos (convertidos para branco). Alguns tipos 
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bem conhecidos são: ruídos sal e pimenta, de margem, e irregulares. Vários algoritmos têm sido 

propostos para remoção desses ruídos [1][7][9][55]. 

Ruídos sal e pimenta são caracterizados como pontos pretos no background branco ou 

pontos brancos nos componentes pretos do documento, aleatoriamente distribuídos. A Figura 2.1 

(a) mostra um exemplo da predominância deste ruído. Eles podem ser compostos por pixels 

isolados ou por um conjunto de pixels conectados. Técnicas baseadas em morfologia matemática 

ou até o uso de filtro de mediana geralmente apresentam bons resultados para este tipo de 

problema [9].    

 

 

(a) 
 

(b) 

 

(c) 

Figura 2.1: Imagens apresentando ruídos bem conhecidos: (a) sal e pimenta, (b) de 

margem e (c) irregular.  

 

Ruído de margem é um fenômeno comum resultante do processo de digitalização de 

documentos espessos ou de documentos inclinados. Nesses casos, o scanner captura regiões em 

que não há contato direto entre papel e a superfície do aparelho, produzindo áreas de iluminação 

não uniforme [7]. Isto gera a presença de uma região larga e escura, que pode comprometer 

significantemente a análise automática do documento. Na Figura 2.1 (b), pode-se observar uma 

imagem apresentando este tipo de problema. Já a Figura 2.1 (c) apresenta um ruído que não 

segue nenhum padrão específico, aparecendo de forma desorganizada, o que caracteriza um 

ruído irregular. 
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2.1.1.2 Estimativa e remoção de inclinação 

Muitos métodos de análise de documentos tais como OCR (Optical Character 

Recognition – Reconhecimento Óptico de Caracteres) e análise de layout de páginas são 

sensíveis à presença de inclinações em imagens [11]. Em geral, inclinações indesejadas são 

advindas do processo de digitalização, quando posiciona-se o papel de forma inclinada perante o 

scanner. A captura de imagens através de uma câmera, principalmente quando manuseada a 

mão, também pode gerar distorções. Além disso, documentos manuscritos podem conter 

múltiplos tipos de inclinações, provenientes da escrita humana irregular, principalmente, em 

papel sem linha guia (ou pauta). 

Basicamente, três tipos de inclinação podem ser encontrados: global (quando todo o 

documento possui a mesma inclinação), múltipla (quando regiões do documento tem diferentes 

inclinações) e não-uniforme (quando há inclinações diferentes ao longo das linhas de texto) [23].  

 

 

(a) 

 

(b) 

  Figura 2.2: Exemplo de remoção de inclinação usando o algoritmo proposto em [27]: 

(a) imagem original, (b) imagem obtida após a estimativa e remoção da inclinação. (Extraída de 

[27]). 

 

A fim de evitar possíveis falhas nas fases de segmentação e classificação, procura-se 

eliminar quaisquer tipos de obliquidade presentes na imagem do documento [21]. Para resolver 

esse problema, vários algoritmos têm sido propostos, alguns deles baseados na transformada de 

Hough (HT) [46], correlação cruzada [12], paralelogramas [21], percepção visual [27], entre 

outros. A Figura 2.2(a) mostra uma imagem de documento com a presença de inclinações 

múltiplas, e em 2.2 (b) é possível observar a correção da inclinação, que foi estimada com o 

algoritmo Viskew [27]. 

 



 

21 

 

2.1.2 Segmentação 

 

Após as fases de binarização e pré-processamento, é necessário quebrar o documento em 

regiões contendo elementos básicos. Este processo é conhecido como segmentação e, neste caso, 

serve para ajudar na fase de classificação, pois, para sistemas computacionais, é mais fácil 

classificar elementos individualmente. Por sua vez, a fase de classificação (ou reconhecimento) é 

responsável pela identificação de alguns desses elementos. 

Além do texto, imagens de documentos também podem apresentar informações adicionais 

como figuras, gráficos, tabelas, entre outras. Esse tipo de situação é comum em páginas de jornais, 

revistas e livros. Se não removidos, esses objetos podem comprometer o funcionamento do processo 

de reconhecimento de texto em sistemas automáticos. Assim, procura-se separar regiões de texto de 

demais componentes. Esta etapa é conhecida como segmentação de página (ou de documento). O seu 

resultado final é a atribuição de legendas às regiões classificando-as como texto ou figura, por 

exemplo. 

Já a segmentação de texto pode ser dividida em três fases: extração de linhas, de palavras 

e de caracteres. O problema da extração de linhas de texto em imagens de documentos 

digitalizados é simples sobre uma situação ideal, quando as linhas de texto não possuem 

inclinações. Entretanto, em situações reais, principalmente em imagens de documentos 

manuscritos, é constante a aparição de algum tipo de inclinação [4]. Métodos de extração de 

palavras geralmente tomam como entrada a saída produzida na segmentação de linhas de texto. 

O trabalho apresentado em [40] propôs um método para ambas segmentação de linhas e de 

palavras. As linhas são separadas através do cálculo de mapas de transição, uso de máscaras e de 

uma esqueletização que transforma as linhas em grafos. Para a posterior segmentação de 

palavras são usadas operações de morfologia matemática. O resultado final da aplicação deste 

método a uma imagem de documento binarizada pode ser observado na Figura 2.3. 
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(a) 

 

(b) 

    Figura 2.3: Aplicação do método proposto em [40]: (a) imagem original, (b) 

segmentação final de linhas e palavras, onde as linhas são destacadas por cores diferentes e as 

palavras por retângulos.(Extraído de [19]) 

 

A segmentação de caracteres também se torna uma tarefa simples quando se trabalha com 

documentos tipografados, pois este tipo de documento normalmente gera um espaçamento 

regular entre dígitos facilmente detectado com uma simples técnica de projeção de perfil 

(projection profile) [23]. Todavia, a extração torna-se um problema difícil, novamente no caso 

de documentos manuscritos, dado o espaçamento irregular entre palavras. Além disso, os 

algoritmos ainda devem levar em consideração problemas reais bem conhecidos, como a 

aparição de caracteres conectados [15][16] (Figura 2.4(a)) ou sobrepostos [39][28] (Figura 

2.4(b)). Um outro problema, mais comum em documentos históricos, é a aparição de caracteres 

degradados ou quebrados (Figura 2.4(c)). Se não tratado, este inconveniente pode prejudicar a 

precisão de reconhecimento. Em alguns sistemas, a falha no reconhecimento de um caractere 

pode acarretar em um erro grave (como o reconhecimento do campo courtesy amount em 

cheques bancários), portanto, torna-se interessante a utilização de algoritmos capazes de 

reconstruir os dígitos danificados [18].      

 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figura 2.4: Exemplos de caracteres (exemplos com dígitos): (a) conectados, (b) sobrepostos e 

(c) quebrado. 
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2.1.3 Classificação 

 

Neste contexto, a classificação é o processo responsável por reconhecer e rotular os 

caracteres. O problema ainda pode ser dividido em duas modalidades: reconhecimento de 

caracteres gerados mecanicamente e de caracteres escritos a mão. O primeiro pode ser entendido 

como Optical Character Recognition (OCR) e o segundo como Intelligent Character 

Recognition (ICR). Técnicas de OCR aplicadas a imagens de boa qualidade conseguem produzir 

bons resultados (taxas de acerto superiores a 99%). Já o ICR é relativamente um problema mais 

complexo por causa da escrita humana variada.  

Um caractere pode ser representado por um conjunto de atributos. Dos vários tipos de 

atributos, podemos destacar os estatísticos e os estruturais [23]. Esses atributos podem ser 

extraídos e dados como entrada para algoritmos baseados em Inteligência Computacional, como 

Redes Neurais Artificiais. 

 

2.2 Binarização 

O processo de binarização é responsável por converter uma imagem para duas cores, 

usualmente preto e branco [23]. Podemos entender isso como um processo que separa os objetos 

de interesse do fundo de uma imagem, podendo ser usado para uma vasta gama de aplicações, 

tais como análise de imagens de documentos, processamento de mapas, processamento de cenas 

reais e inspeção de qualidade de materiais [43]. Dada uma imagem de documento como entrada, 

seja ela colorida ou em tons de cinza, busca-se gerar uma nova imagem em dois níveis contendo 

os pixels de texto na cor preta e os de fundo na cor branca. 

Em imagens de documentos históricos, este desafio é ainda maior, pois, além de regiões 

de texto e fundo, é significante a aparição de uma região intermediária provocada pelo desgaste 

ao longo do tempo como manchas escuras, baixo contraste, iluminação não-uniforme, aparição 

de texto presente no verso das folhas, entre outros.   

Os algoritmos de binarização podem ser globais ou locais [23]. Nos globais, procura-se 

encontrar, para toda a imagem, o valor (limiar) que melhor separe os pixels de interesse dos de 

fundo. Nos locais, a imagem original é dividida em sub-imagens, a partir destas encontra-se e 

posteriormente aplica-se o limiar em cada uma delas. Algoritmos locais são mais adequados para 

imagens com diferenças de iluminação. Se comparados, algoritmos globais geralmente são mais 

rápidos que os locais [23]. 

Diversos algoritmos de binarização têm sido propostos nas últimas décadas [43], contudo, 

ainda não há uma solução consolidada para o problema, principalmente para imagens que 
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possuem um fundo complexo. Isso deixa o campo de pesquisa aberto a inovações e melhorias até 

os dias atuais [6]. 

 

2.2.1 Algoritmos de Binarização 

São detalhados a seguir alguns dos trabalhos mais conhecidos na literatura. Vale ressaltar 

que este trabalho valoriza a explanação de algoritmos clássicos devido a sua importante 

contribuição para o crescimento desta área de pesquisa. Além disso, diversos algoritmos recentes 

fazem uso de algoritmos clássicos como parte do processo de binarização [51][47]. 

 

2.2.1.1 Nível Médio de Cinza 

O algoritmo de nível médio de cinza [32] é muito simples. Para definir o limiar  , ele usa 

apenas os valores limite do histograma   de uma imagem em escala de cinza. O cálculo é feito 

por: 

                                                                          (1) 

 

onde        é o maior e        é o menor nível de cinza presente no histograma imagem. 

Uma aplicação deste algoritmo pode ser vista na Figura 2.6 (b). Apesar da sua simplicidade, este 

método não é eficiente para vários tipos de imagens, como, por exemplo, imagens de baixo 

contraste [23]. 

 

2.2.1.2 Porcentagem de Preto 

O algoritmo de porcentagem de preto [32] assume que a imagem binarizada final possuirá 

uma certa quantidade de pixels pretos. Assim, é necessário definir essa quantidade a priori. O 

histograma da imagem é calculado e o limiar é encontrado pelo valor que produz a quantidade de 

pixels pretos definida inicialmente. A Figura 2.6 (c) exibe uma imagem binária produzida por 

este algoritmo. Um resumo deste algoritmo é apresentado no quadro 2.1. 

 

2.2.1.3 Dois Picos 

Quando uma imagem possui duas classes de tons de cinza separáveis (escuras e claras), o 

limiar ocorre no ponto mais baixo entre os dois picos do seu histograma. O algoritmo dois picos 

[32] age nesse e seleciona automaticamente o seu limiar em dois passos: procura os dois picos do 

histograma, e encontra o ponto mais baixo entre eles. 
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Quadro 2.1: Algoritmo porcentagem de preto 

inicializar limiar    

definir a porcentagem máxima      de pixels pretos assumida  

calcular o histograma da imagem 

para cada valor           do histograma faça 

     calcular a porcentagem    de pixels pretos contidos entre 0 e   

          se         então 

                   

               parar 

          fim-se 

fim-para 

    

 O primeiro pico é encontrado facilmente, pois ele o ponto do histograma com maior 

valor. O problema é que o segundo maior ponto do histograma geralmente fica ao lado do 

primeiro maior. Então, localizar o segundo pico torna-se mais difícil do que o primeiro. A 

estratégia usada define o segundo pico como sendo: 

                                                                   (2)      

onde   é o histograma que tem 256 tons de cinza [0-255], e o primeiro pico está situado no nível 

  do histograma. Uma demonstração do limiar encontrado por esse método pode ser visto na 

Figura 2.5 e o resultado da sua aplicação é exibido na Figura 2.6 (d). 

 

 
 

 

 

(a) 
 

(b) 

 

Figura 2.5: Exemplo de limiar encontrado pelo algoritmo dois picos: (a) imagem 

original, (b) histograma de (a) ilustrando o primeiro e o segundo pico, e o limiar encontrado pelo 

algoritmo, representados por A, B e L, respectivamente.    
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Figura 2.6: Exemplo de binarização usando diferentes métodos: (a) nível médio de cinza, 

(b) porcentagem de preto, (c) dois picos. 

 

2.2.1.4 Niblack 

Niblack [30] propôs um algoritmo de limiarização dinâmico que divide a imagem de 

entrada em sub-imagens de tamanho M por N. Para cada sub-imagem, o algoritmo define o 

limiar l como sendo: 

                         (3) 

onde   e   são a média local e o desvio padrão da sub-imagem centrada no pixel      . As 

dimensões de cada sub-imagem,   e   são parâmetros pré-definidos e variáveis em cada caso 

(observe a Figura 2.7). Esse método pode separar o texto do fundo em áreas ao redor do texto, 

contudo o seu principal problema é que, para sub-imagens em que não há nenhum texto, algumas 

partes do fundo são classificadas como texto, gerando um ruído considerável no fundo.   

  

2.2.1.5 Sauvola 

Em Sauvola [42], foi apresentada uma melhoria no método de Niblack inserindo um 

ponderador para o desvio padrão. Assim, o limiar foi definido como:  

                                                                                                         (4) 

Onde  e  são como em Niblack e   é uma constante responsável por mudar o valor do desvio 

padrão. Sauvola ainda sugeriu os valores de       e      . Essa mudança produz uma 

imagem binária satisfatória em caso de alto contraste entre texto e fundo. Todavia, os valores 

ótimos de       são proporcionais ao contraste do texto, de forma que, para imagens com baixo 

contraste, se os valores não forem definidos corretamente, acarreta em uma perda das regiões de 
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texto. Na Figura 2.8, pode-se observar o resultado da aplicação do algoritmo de Sauvola com 

algumas variações de parâmetros, com exceção do tamanho das sub-imagens, fixado em     . 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 
(e) 

 

Figura 2.7: Aplicação do algoritmo de Niblack variando os seus parâmetros: (a) imagem 

original, (b)               , (c)              , (d)              , (e)   
           . 

 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 
(e) 

 
(f) 

 
(g) 

 

Figura 2.8: Aplicação do algoritmo de Sauvola variando os seus parâmetros: (a) imagem 

original, (b)              , (c)              , (d)              , (e)         
   , (f)             , (g)             . 
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2.2.1.6 White e Rohrer 

White e Rohrer [54] propuseram um método local que classifica o pixel de acordo com a 

média dos valores dos pixels da sua vizinhança. Assim, dada uma janela   de tamanho   centrada 

no pixel       , a classificação para cada pixel é feita da seguinte forma: 

 
                                      

                                      
                                          (5) 

onde    é a média dos pixels da janela e   é um peso auxiliar definido a priori. O pixel 

classificado como        recebe a cor preta (0), e o classificado como      , a cor branca 

(255). Pode-se observar na Figura 2.9 exemplos da aplicação desse método para valores 

alternados de   .  

 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Figura 2.9: Aplicação do algoritmo de White variando os seus parâmetros: (a) imagem original, 

(b)    , (c)       e (d)    . 

 

 

2.2.1.7 Bernsen 

O método de Bernsen [5] definiu o limar local como sendo um valor intermediário, que é 

a média        entre o valor mínimo           e o valor máximo           dos pixels de uma 

janela centrada em      . Para classificar cada pixel da janela também é necessário calcular o 

contraste definido como: 

                                                                      (6) 

 

 

Assim, se o contraste        calculado for menor do que um valor  

  pré-definido, todos os pixels da janela são classificados como sendo de uma mesma classe 
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(texto ou fundo). Caso contrário, cada pixel da janela é classificado de acordo com o limiar 

      . Algumas imagens binarizadas através desse método podem ser vistas na Figura 2.10. 

Além do valor de  , é necessário definir o tamanho da janela, cujo valor Bernsen sugeriu como 

sendo 31. 

 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

Figura 2.10: Aplicação do algoritmo de Bernsen variando os seus parâmetros: (a) imagem 

original, (b)       (c)     , (d)     . 

 

 

2.2.1.8 Otsu 

O método de Otsu [31] é um dos métodos mais referenciados na literatura. Nele, 

considera-se que o histograma de uma imagem possui duas classes    e   . Dada uma imagem 

com T  níveis de cinza, o número de pixels no nível   é denotado por    e o número total de 

pixels por             . Assim, é calculada a distribuição de probabilidade através de 

uma normalização do histograma da imagem em tons de cinza: 

 

                           
   .                                           (7) 

 

Então, é necessário encontrar o limiar no nível   que divida os pixels nas duas classes    

e   , dado que os níveis dos pixels de    estão entre          e os de    entre          . 

Logo, a probabilidade da ocorrência da classe    e a média dos seus níveis de cinza    são dados 

por:   
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e 

             

 

   

                                                                                   

             

 

     

 
       

      
                                                                      

onde 

          

 

   

                                                                                           

e 

            

 

   

                                                                                       

 

O nível médio total da imagem original é dado por: 

          

 

   

                                                                                          

Desse modo, para qualquer   escolhido, é possível verificar que: 

                                                                                      

As variâncias das classes são dadas por: 

  

  
          

       

 

   

                                                                                 

  
          

       

 

     

                                                                             

Para avaliar o limiar ótimo, Otsu analisou as seguintes medidas de separabilidade de 

classes: 

  
  
 

  
              

  
 

  
              

  
 

  
                                                                     

onde  

  
       

       
                                                                           (19) 

  
                                       

               (20) 
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são a variância intraclasse, variância entre classes e a variância total dos níveis de cinza da 

imagem original, respectivamente. Então, a otimização do limiar   é feita através da 

maximização de uma das  medidas dadas por (18). Devido   ser a medida mais simples entre as 

três, é adotado o seu uso. Portanto, o valor que maximiza  , e consequentemente maximiza   
 , é 

tido como o limiar ótimo    para o algoritmo: 

 

  
            

     .                                                              (22) 

 

A Figura 2.11 (b) ilustra um exemplo da aplicação deste método. Uma das principais 

características desse método é a sua autonomia, visto que ele não faz uso de nenhum tipo de 

ajuste de parâmetros, nem de um observador para guia-lo ao melhor resultado. Além disso, ele 

pode ser aplicado para resolver qualquer caso em que há duas classes. Contudo, o algoritmo não 

é adequado para imagens com muita diferença de variâncias das classes [23]. 

 

2.2.1.9 Pun 

Entropia é uma medida da quantidade média de informação de uma fonte. Alguns 

conceitos distintos foram definidos em [38][44][49]. A entropia também pode ser usada como 

função para encontrar o limiar para binarização de uma imagem [23].  

O algoritmo de Pun [37] divide a entropia em dois segmentos: entropia do objeto 

(       ) e do fundo da imagem (      ). Estas são dados por: 

                     

 

   

                                                                   

                    

 

     

                                                                  

onde   é o valor de cinza máximo para uma imagem em tons de cinza e    é a probabilidade do 

nível de cinza  . Dessa forma, a entropia total da imagem é obtida através da soma entre         

e        e o limiar   é encontrado por meio da maximização da entropia. Essa maximização 

pode ser calculada através da função: 

       
  
  

     
                 

    
  
  
 

         

                     
                          

onde    é a entropia total da imagem e    é a entropia local dos valores compreendidos entre 0 e 

 . Na Figura 2.11 (c), pode ser vista a imagem binarizada produzida por este método. 
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2.2.1.10 Kapur et al. 

Em [14] Kapur, Sahoo e Wong propuseram uma variação do algoritmo de Pun. Eles 

consideraram que o objeto e fundo de uma imagem possuem diferentes distribuições de 

probabilidade. Para esse algoritmo, a entropia associada a cada distribuição foi calculada como: 

      
  
  
   

  
  

 

   

                                                                                 

  
 

  
                 

 

   

                                                        

       
  
  
                                                                                  

e 

            
  

    
   

  
    

 

     

       

  
 

    
                         

 

     

                     

           
     
    

                                                          

Definiu-se então a função      como sendo a soma de    e   . A partir de (26) e (27), 

obtêm-se: 

                 
  

  
 

     

    
                                                

e o limiar ótimo para este método é encontrado através da maximização da função     . O 

resultado de uma aplicação deste método é exibido na Figura 2.11 (d).  

 

2.2.1.11 Johannsen e Billie 

Johannsen e Billie [13] dividiram os tons de cinza da imagem em duas partes e 

procuraram minimizar a interdependência entre elas. O limiar    é definido por: 

 

                        ,                                                     (29) 

onde 

             

 

   

  
 

   
 
   

             

   

   

        

   

   

                             

e 
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Um exemplo da aplicação do limiar calculado por este método é ilustrado na Figura 2.11 

(e). 

 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

 

(e) 

Figura 2.11: Resultado final da binarização na (a) imagem original usando os métodos de (b) 

Otsu, (c) Pun, (d) Kapur et al. e (e) Johannsen e Billie.   

 

2.2.2 Abordagens Recentes 

O estudo de algoritmos clássicos de binarização é de extrema importância para que se 

monte uma base de conhecimentos sólida sobre o problema. Porém, esses algoritmos 

mencionados na seção anterior são de propósito geral e, na maioria dos casos, não produzem 

bons resultados para imagens de documentos históricos. Para entender melhor como o problema 

está sendo tratado nos dias atuais, são descritas a seguir algumas abordagens recentes, focadas na 

binarização de documentos históricos.    
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2.2.2.1 Baseada em Imagem de Contraste 

Quando se trabalha com imagens de documentos de boa qualidade em tons de cinza, 

geralmente têm-se a aparição de duas classes de valores distintos e facilmente separáveis. 

Entretanto, para imagens de documento de má qualidade (com problemas já citados 

anteriormente) a situação é diferente. Em imagens de documentos históricos, além da presença 

das regiões de objeto e fundo, é constante a aparição de uma terceira região devido a problemas 

como a ação do tempo, manchas, entre outros. Essa terceira região pode provocar na imagem 

binarizada final tanto o acréscimo de informações de fundo como a perda de informações de 

texto. 

Em [5], Bernsen já havia utilizado uma definição de contraste local para limiarização de 

imagens. Recentemente, alguns trabalhos adotaram definições de imagem de contraste 

[51][47][48], a fim de produzir uma nova representação da imagem original que apresente uma 

maior separabilidade entre as regiões de texto e de fundo, diminuindo os efeitos indesejados da 

terceira região.   

Em [47], foi proposta uma técnica para binarização de imagens de documentos históricos 

usando o contraste da imagem para detectar o limite do traçado de texto. Foi mostrado que o 

contraste obtido através da diferença absoluta da imagem, dentro de uma janela de vizinhança 

local, é sensível à variações de contraste e brilho na imagem. Então, fez-se uso de uma 

normalização para compensar os efeitos de variações de contraste/brilho, e para cada pixel da 

imagem original, o valor na imagem de contraste é dado por: 

 

       
                     

                         
                                             (32) 

 

onde            e           refletem as intensidades máxima e mínima local de janela centrada 

no pixel      . O termo   representa um número positivo e infinitamente pequeno, inserida para 

o caso do máximo local ser igual a 0. Um exemplo da imagem de contraste calculada pode ser 

visto na Figura 2.12 (b). O método também sugeriu o uso de uma janela de tamanho 3x3. 

Após a construção da imagem de contraste, foi aplicado nela o algoritmo de binarização 

de Otsu com o intuito de detectar os pixels de alto contraste espalhados pela fronteira do traço do 

texto, gerando uma imagem binarizada      . Essa detecção pode ser observada na Figura 2.12 

(c). 
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(a) 

 

(b) 

 

(c) (d) 

Figura 2.12: Sequência de passos do algoritmo proposto em [47]: (a) imagem original, (b) 

imagem de contraste, (c) detecção dos pixels de alto contraste pelo método de Otsu, (d) imagem 

binarizada final. (Extraída de [47]). 

 

No processo de classificação, para cada pixel da imagem original, é contado o número de 

pixels de texto    em      , dentro de uma janela local  . O pixel da imagem original será 

considerado candidato a pixel de texto se    for maior que um limiar predefinido. A 

classificação segue da seguinte forma: 

 

        
                                            

                   
  ,                     (33) 

onde 

   
                          

  
                                                                

e 

    
                                  

 
                                       

A intensidade do pixel da imagem original situado na posição       é denotada por 

      .        refere-se ao valor do mesmo pixel em estudo, mas na imagem binarizada      . 

A imagem binarizada final pode ser vista na Figura 2.12 (d). Há dois parâmetros que devem ser 

configurados para esse algoritmo: o tamanho da janela  , e a quantidade mínima aceitável      

de pixels de texto em  . Em particular, o método sugere que o tamanho da janela não deve ser 
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menor do que a largura do traço de texto. Caso contrário, os pixels contidos no interior do traço 

não poderão ser classificados corretamente.  

Assim como Duda e Hart [8], Valizadeh e Kabir [51] discutiram que o mapeamento de 

objetos em um espaço de atributos apropriado leva a uma simples e precisa classificação ou 

agrupamento através de algoritmos. Baseado nesse contexto, procurou-se criar um espaço de 

atributos capaz de separar pixels de texto e de fundo em imagens de documentos degradados. Foi 

proposto um método composto por quatro etapas: extração de atributos, particionamento do 

espaço de atributos, classificação das partições e, por último, classificação de pixels. 

Na etapa de extração de atributos, levando em conta que, para binarização de 

documentos, os atributos mais poderosos são os que levam em conta as características estruturais 

do texto, foi definido um atributo chamado de contraste estrutural   , que foi calculado para o 

pixel       da seguinte forma (veja a Figura 2.13): 

 

              
                             

       
              

                                                

onde 

          
                  

     
  
     

          
                                               

sendo        a intensidade do pixel      .     e     são as coordenadas de    e    é a largura 

do traço, definida automaticamente pelo método apresentado em [52]. Então, o pixel       é 

mapeado em um espaço de atributos 2D,          , onde            e          . O 

nível de separabilidade produzido pelo contraste estrutural pode ser analisado na Figura 2.14 (b). 

         

   
                

   

   
          

        
   

 

Figura 2.13: Pixels vizinhos usados para extrair o contraste estrutural. (Adaptada de [51]). 

 

Na etapa de particionamento do espaço de atributos, calcula-se um histograma 2D a partir 

de  . Em seguida, o histograma encontrado é dado como entrada para a técnica de agrupamento 

mode-association, definida em [17]. Essa técnica particiona o espaço de atributos em   

pequenas regiões. Essa divisão pode ser vista na Figura 2.14 (a). 
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  Na etapa de classificação das partições, foi usado um algoritmo de binarização auxiliar 

para ajudar a rotular as   regiões. O algoritmo auxiliar selecionado foi o de Niblack, contudo os 

autores mencionaram que qualquer algoritmo que classifique corretamente mais de 50% dos 

pixels de uma imagem pode ser usado. Inicialmente é gerada uma imagem binarizada           a 

partir da original. Assim, para classificar uma região   , os pixels de texto e fundo 

correspondentes em           são contados. Supondo que         e         sejam o número de 

pixels em    classificados como fundo ou texto em          , respectivamente, então    é 

classificada como segue: 

    
                                 
                                       

                                             (38) 

 

assim, após esse processo, o espaço de atributos é dividido em apenas duas grandes regiões, 

como mostra a Figura 2.14 (b).  

 

  

Figura 2.14: Ilustração de duas etapas seguidas pelo algoritmo: (a) particionamento do espaço 

de atributos em pequenas regiões, (b) classificação das pequenas regiões em texto e 

fundo.(Adaptada de [51]). 

 

 Por fim, na etapa de classificação de pixels, é produzida a imagem binarizada final 

analisando os rótulos de cada região. Logo, cada pixel da imagem binarizada final é classificado 

como sendo de texto (recebe o valor 0) ,se ele pertencer a uma região rotulada como texto, ou de 

fundo (recebe o valor 1), se ele pertencer a uma região rotulada como fundo. O resultado desta 

binarização final é ilustrado na Figura 2.15(c). 
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Figura 2.15: Exemplo da utilização do método proposto em [51], (a) imagem original, 

(b) contraste estrutural, (c) imagem binarizada final. (Retirada de [51]).  

 

2.2.2.2 Baseada em Percepção Visual 

Mello [26] analisou o comportamento de um observador à distância. Discutiu-se que, 

quando uma pessoa se move para uma longa distância de uma imagem, ela não consegue 

visualizar os detalhes desta imagem, apenas as cores principais. O mesmo comportamento ocorre 

para documentos. Se um observador se move para longe de documento, a uma certa distância, 

ele não será mais capaz de ler as letras mas continuará visualizando as principais cores do papel.     

Neste contexto, procurou-se simular o comportamento deste observador, a fim de 

recuperar apenas o conteúdo do fundo de uma imagem de documento, eliminando o texto. 

Assim, se a imagem com fundo predominante for subtraída da original, há uma grande 

probabilidade de obter uma maior separação de cores entre o texto e o fundo.  

Tendo como base que objetos distantes projetam pequenas imagens na retina, Mello 

idealizou a replicação deste comportamento através de uma redução de tamanho da imagem 

original. Contudo, observou-se que apenas o redimensionamento não é suficiente para simular tal 

comportamento, então foi proposto um método composto da seguinte sequência de passos: 

 passo 1: obter a imagem original em escala de cinza   . 

 passo 2: aplicar uma equalização de histograma em   , para melhorar a qualidade 

da imagem. 
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 passo 3: obter     aplicando duas operações morfológicas de fechamento com 

dois discos como elemento estruturante, sendo o primeiro de raio 8 e o segundo de 

raio 10. Isso tende a preencher buracos nas regiões de texto. 

 passo 4: gerar uma imagem de pequeno tamanho       a partir de    . 

 passo 5: reconstruir       ao tamanho original, produzindo a imagem com 

conteúdo de fundo predominante        . 

 passo 6: calcular       através da diferença absoluta entre         e   . 

 passo 7: converter todos os pixels pretos de        em brancos. 

 passo 8: atribuir aos pixels diferentes de branco em       o seu valor negado. 

 passo 9: converter novamente em branco os pixels de       que forem menor do 

que um determinado valor  . 

 passo 10: obter a imagem final         através de uma nova equalização de 

histograma em       . 

    Para      , foi sugerida uma altura de 40 pixels e uma largura proporcional a altura na 

imagem original. Para a escolha do valor  , verificou-se que as menores diferenças (em      ) 

provavelmente pertencem ao fundo, então, esse valor foi fixado, através de experimentos, como 

sendo     . A aplicação em etapas desse método pode ser observada na Figura 2.16. Por fim, 

a imagem final        , ainda em tons de cinza, foi binarizada usando o algoritmo de Johannsen 

e Billie.    

Mesquita et al. [29] propôs uma melhoria do método de Mello, modificando a etapa de 

binarização. Neste método, a imagem final é produzida através de uma combinação dos 

resultados de binarização produzidos pelos algoritmos de Otsu e k-means.   

 

2.3 Considerações 

Neste capítulo, foi discutido detalhadamente o processo de binarização de imagens, a sua 

importância e aplicações. Foram descritas várias técnicas clássicas de binarização, enfatizando a 

importância delas na literatura e ilustrando algumas aplicações práticas em imagens de 

documento.  

Além disso, foram descritos alguns métodos recentes de binarização de documentos 

históricos, os quais foram de grande importância para a maturação das ideias desenvolvidas 

nessa dissertação. A partir da análise da literatura apresentada neste capítulo, desenvolveu-se um 

novo método para binarização de documentos históricos, que é detalhado a seguir.      
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 
(e) 

 
(f) 

 
(g) 

 
(h) 

 

  Figura 2.16: Aplicação do método proposto em [26]: (a) imagem em tons de cinza, (b) 

equalização de histograma, (c) dupla operação de fechamento, (d) redução de tamanho, (e) 

reconstrução ao tamanho original, (f) resultado da diferença absoluta, (g) pixels com valores 

menores que 30 convertidos para branco, (h) imagem final (antes da equalização) produzida pela 

negativa de (g) (com exceção dos pixels brancos). (Retirada de [26]). 
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3 Novo Algoritmo de Binarização 

Este Capítulo apresenta o novo algoritmo de binarização de imagens de documentos 

históricos desenvolvido nesta pesquisa. Serão descritas suas etapas de forma detalhada, 

ilustrando as ideias trabalhadas e justificando os caminhos adotados. 

Na Seção 2.2.2.1 foram vistos dois algoritmos de binarização baseados em imagem de 

contraste e discutiu-se também a sua influência no aumento da produção de pixels de texto com 

alto contraste e de pixels de fundo com baixo contraste, diminuindo os efeitos da região 

intermediária. A partir de uma análise de experimentos conduzidos ao longo da pesquisa, foi 

possível observar alguns pontos negativos no método de Valizadeh e Kabir [51]. Em especial, 

destacamos dois pontos que, dependendo do conjunto de imagens usado, podem ser causadores 

de resultados considerados ruins. São eles: 

1. Contraste estrutural
2
 gerando pouca separabilidade: o mapeamento da 

imagem original no seu contraste estrutural pode não aumentar significantemente 

a separabilidade entre texto e fundo. Essas situações ocorrem geralmente em 

imagens de documentos em que a região de fundo possui pixels com valores de 

tons de cinza próximos aos encontrados nos pixels de texto. A Figura 3.1 (a) 

ilustra uma imagem com presença de texto do verso do papel. Neste caso, o 

contraste estrutural (Figura 3.1 (b)) não consegue eliminar boa parte deste texto 

do verso (que é considerado como fundo). O método global de Otsu foi usado na 

Figura 3.1 (c) para verificar visualmente o nível de detecção de pixels de alto 

contraste no texto e no fundo, gerado pelo contraste estrutural. O resultado pode 

ser comparado com o ground truth da imagem original (Figura 3.1 (d)). É possível 

observar (Figura 3.1 (c)) que o contraste estrutural produz, neste caso, uma grande 

quantidade de pixels de fundo com alto contraste.     

2. Influência do método de Niblack: o algoritmo de Niblack foi usado como 

algoritmo de binarização auxiliar para classificar as   regiões particionadas como 

sendo regiões de texto ou de fundo. Foi sugerido o uso do parâmetro   fixo para 

utilização do Niblack em qualquer imagem (-0,2). Contudo, é possível observar 

na Figura 3.2 que a variação desse parâmetro para uma mesma imagem (Figura 

3.2 (a)) pode fazer com que o método de Valizadeh e Kabir gere imagens 

binarizadas finais bem diferentes (Figura 3.2 (b) e (c)). Além disso, um mesmo 

valor de   para duas imagens diferentes (Figura 3.2 (a) e (d)) pode levar a criação 

                                                
2 Contraste estrutural (CE) é a representação de contraste definida por Valizadeh e Kabir [51], e pode ser observado 

na eq. (36). 
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de uma imagem binarizada satisfatória (Figura 3.2 (c)) ou insatisfatória (Figura 

3.2 (e)). Então, é possível afirmar que a variação do parâmetro   do algoritmo de 

Niblack pode influenciar diretamente no resultado do método proposto em [51].          

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

  Figura 3.1: Análise da detecção de pixels de alto contraste: (a) imagem original, (b) 

contraste estrutural com um realce de contraste (para uma melhor visualização), (c) binarização 

do contraste estrutural pelo método de Otsu, (d) ground truth. 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 
(e) 

 
(f) 

Figura 3.2: Análise da influência do algoritmo de Niblack no método proposto por 

Valizadeh e Kabir [51] para duas imagens diferentes (a) e (d). Resultado final de [51] usando 

Niblack com: (b)       , (c)       , (e)       , (f)       . 
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É importante resaltar que, para a geração da Figura 3.2, foram escolhidos valores de   

que pudessem ilustrar de forma clara a influência desse parâmetro no resultado final de [51], 

contudo o valor sugerido pelos autores foi        ,o mesmo usado para coletar os resultados 

analisados no Capítulo 4 deste trabalho. 

A partir da análise desses pontos, foram desenvolvidas algumas ideias durante a pesquisa 

a fim de solucionar os dois principais problemas identificados no algoritmo de Valizadeh e 

Kabir, descritos no parágrafo anterior. Assim, essas ideias foram organizadas em um novo 

método e os seus passos podem ser vistos no diagrama da Figura 3.3. Para tentar resolver os 

problemas apontados, além do contraste estrutural, foram extraídos dois novos atributos 

(imagens de contraste) que se mostraram capazes de aumentar o número de pixels de texto com 

alto contraste e diminuir o número de pixels de fundo com alto contraste, para a maioria das 

imagens. Tal capacidade pôde ser observada de forma visual, através da utilização do método de 

Otsu. Esses dois novos atributos são combinados para gerar uma imagem binarizada "fraca", que 

procura excluir o fundo ao máximo. Ao mesmo tempo, é gerada, através do método de Valizadeh 

e Kabir, uma imagem binarizada "forte", que procura preservar ao máximo o conteúdo do texto. 

Por último, a imagem binarizada final é obtida através da reconstrução da imagem binarizada 

"fraca" na imagem binarizada "forte". 

 

Figura 3.3: Diagrama dos passos seguidos pelo novo método. Img (imagem original), CE 

(contraste estrutural), CEnorm (contraste estrutural normalizado), CEcomb (contraste estrutural 

combinado), CEmult (contraste estrutural multiplicado), BW (imagem binarizada). 
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O novo método de binarização proposto é composto por cinco etapas: extração de 

atributos, multiplicação desses atributos, processo de binarização, pós-processamento e 

reconstrução. Cada etapa é descrita detalhadamente a seguir. 

 

3.1 Extração de atributos  

Em se tratando de imagens de documentos, atributos ideais são aqueles que conseguem 

representar com precisão a o texto. Contudo, extrair esses atributos em imagens de documentos 

históricos não é uma tarefa fácil, devido aos problemas já relatados anteriormente (Capítulo 2).  

No método proposto em [47], foi apresentado uma nova definição de imagem de 

contraste baseada nas intensidades máxima e mínima locais usando um conceito de normalização 

(Equação (32)). Foi visto que a utilização dessa normalização local, se comparada à imagem de 

contraste não normalizada, gera uma quantidade menor de pixels de fundo com alto contraste, de 

forma a suavizar os diferentes problemas presentes em documentos históricos.  

Então, é proposta aqui uma alteração no contraste estrutural   , definido por Valizadeh e 

Kabir, inserindo o conceito de normalização local. Esse novo atributo foi chamado de contraste 

estrutural normalizado,       , e pode ser calculado da seguinte forma: 

 

            
                  

                         
                                                  

com 

                
                     

                                                 

e 

                                           
                                      

  

onde             e        representam o contraste estrutural normalizado e a intensidade do 

pixel      , respectivamente.         é a média de intensidade dos pixels de uma janela 

centralizada em      , e pode ser calculada através da Equação (37), observando a Figura 2.12 

(veja a Seção 2.2.2.1).   é um número positivo infinitamente pequeno, adicionado para evitar que 

o denominador seja igual a 0. 

A normalização produz um realce nas regiões de texto e, ao mesmo tempo, suaviza os 

efeitos provocados pela variação de contraste/brilho entre texto e fundo. A Figura 3.4 (b) e (d) 

exibe as imagens de    e       , respectivamente. Para uma simples comparação visual da 

diminuição no número de pixels de alto contraste no fundo produzido por        (em relação a 

  ), foi usado o método global de Otsu (Figura 3.4 (c) e (e)). 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 
(e) 

    

Figura 3.4: Comparação de detecção de pixels de alto contraste entre texto e fundo: (b) 

contraste estrutural (com contraste realçado), (c) algoritmo de Otsu aplicado em (b), (d) contraste 

estrutural normalizado, (e) algoritmo de Otsu aplicado em (d). 

 

Apesar dos seus benefícios, foi verificado através de experimentos que a normalização é 

sensível à presença de baixo contraste no texto (ou ao longo dele). A Figura 3.5 (a) exibe uma 

imagem de documento que apresenta variação de contraste ao longo do texto. Nela, o texto 

apresenta regiões de alto e baixo contraste, se comparada ao fundo. É possível observar na 

Figura 3.5 (b) e (c) que, para casos como esse, a capacidade de gerar pixels de texto com alto 

contraste, produzida pelo contraste estrutural normalizado, diminui. 
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Figura 3.5: Avaliação de        para o caso de baixo contraste no texto: (a) imagem 

original, (b) contraste estrutural normalizado, (c) algoritmo de Otsu aplicado em (b). 

 

Para tentar resolver este problema, foi proposta uma combinação entre os valores de    e 

      . Uma combinação para solucionar essa mesma questão foi feita em [48]. Dessa forma, o 

problema de baixo contraste de             é compensado por   . Esse novo atributo foi 

chamado de contraste estrutural combinado       , e é calculado, para o pixel      , da 

seguinte forma:        

 

                                                                          (43) 

com 

   


   
 
 

                                                                      

 

onde   é um peso usado para ponderar a combinação,  é o desvio padrão da imagem original e  

  é um parâmetro pré-definido.        é o contraste estrutural normalizado (Equação (40)) e 

        é contraste estrutural definido por Valizadeh e Kabir [51], calculado através da 

Equação (36) e normalizado entre [0,1] para que esteja na mesma escala de       .  
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O valor de   foi definido de forma experimental, onde foi possível perceber que, para 

essa combinação, valores de   muito menores do que 2 produziam uma combinação em que 

       é predominante. Já para combinações com valores de   muito maiores do que 2, 

predomina o comportamento de   . Para valores de   próximos a 2, a combinação se mantém 

mais igualitária, de forma a mesclar o comportamento de        e   . Então, com o objetivo de 

manter a estrutura básica de   , realçando as regiões de alto contraste de texto e de exclusão de 

fundo detectadas por       , nós adotamos o valor de   =2,5, e dessa forma obtivemos uma 

combinação que se mostrou satisfatória para um grande número de combinações, misturando o 

comportamento de        (bom para exclusão do fundo) e    (bom para imagens com variação 

de contraste no texto). 

A Figura 3.6 exibe algumas imagens de contraste estrutural combinado, variando o 

parâmetro  . É possível observar que, no uso de   muito maior do que 2, o resultado de        

(Figura 3.6 (c)) é semelhante a    (Figura 3.6 (b)). Do mesmo modo, é possível observar que, ao 

usar um valor de   muito menor do que 2, o resultado de        (Figura 3.6 (e)) é semelhante a 

       (Figura 3.6 (d)).  

O resultado desta combinação, com o parâmetro adotado (     ), e o seu poder de 

produção de pixels de alto contraste no texto podem ser vistos na Figura 3.7 (f) e (g), 

respectivamente. Se comparado ao atributo    (Figura 3.7 (b)) e ao        (Figura 3.7 (d)), é 

possível observar, através do uso do algoritmo global de Otsu, que o        se mostrou mais 

eficiente em termos de produção de pixels de texto com alto contraste (observe a Figura 3.7 

(c),(e) e (g)). 

 

3.2 Multiplicação de Atributos 

 

Os dois novos atributos construídos possuem propriedades distintas. O contraste 

estrutural normalizado caracteriza-se pela suavização da presença dos efeitos de fundo, como a 

presença de manchas escuras. Já o contraste estrutural combinado, apesar de capturar bem as 

regiões de texto (mesmo em situações de baixo contraste), está susceptível ao realce de regiões 

de fundo. Assim, foi feita a seguinte operação para combinar esses atributos: 

 

                                                                                                              (45) 

 

 

onde            é o contraste resultante da multiplicação (no pixel      ) entre os dois novos 

atributos criados.             e             devem estar na mesma escala ([0,1]). Essa 
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operação de multiplicação objetiva excluir o fundo ao máximo, mas sem perder toda a estrutura 

do texto capturada por            . 

 

 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 
(e) 

Figura 3.6: Comparação visual entre imagens de        com variação do parâmetro  : 

(a) imagem original, (b)   , (c)        gerado com    , (c)       , (d)        gerado com 

     . 
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 (a)  

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 
(e) 

 

 
(f) 

 
(g) 

  

Figura 3.7: Avaliação de        para o caso de baixo contraste no texto: (a) imagem 

original, (b)   , (c) algoritmo de Otsu aplicado em (b), (c)       , (d) algoritmo de Otsu 

aplicado em (c), (e)       , (f) algoritmo de Otsu aplicado em (e). 
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3.3 Processo de Binarização 

O processo de binarização, nesse contexto, é o responsável por converter o espaço de 

atributos em uma imagem de dois níveis (preto e branco). Para este método, foram adotados os 

mesmos passos usados por Valizadeh e Kabir (observe a Figura 3.8), são eles: particionamento 

do espaço de atributos, classificação das partições e classificação de pixels. Cada uma deles foi 

descrito em detalhes na Seção 2.2.2.1. O processo de binarização então recebe dois parâmetros 

como entrada: um espaço de atributos 2D           (que é particionado em N pequenas 

regiões), descrito a seguir, e uma imagem binarizada auxiliar, produzida pelo aplicação do 

algoritmo de Niblack na imagem original (que auxilia na classificação das N regiões como sendo 

de texto ou fundo). Desta forma, foi proposta a criação de duas imagens binarizadas com 

características distintas.  

A primeira, vem com a proposta de preservar os detalhes textuais ao máximo, evitando, 

por exemplo, a perda de informações importantes, a presença de caracteres quebrados, entre 

outros. Entretanto, esta imagem também recupera muita informação do fundo. A esta, deu-se o 

nome de imagem binarizada "forte". Para gerá-la, foi dado como entrada ao processo de 

binarização a imagem binarizada auxiliar produzida pelo método de Niblack (com parâmetros 

fixados em              ), e o espaço de atributos          , onde         é o 

contraste estrutural    do pixel       e         é a intensidade do pixel       na imagem 

original. Um exemplo de imagem binarizada "forte" pode ser observado na Figura 3.9 (b). 

A segunda vem com a proposta de excluir o fundo ao máximo, evitando, por exemplo, a 

recuperação de manchas. Entretanto, esta exclusão do fundo provoca uma perda de informações 

de texto. A esta, deu-se o nome de imagem binarizada "fraca". Para esta, foi dado como entrada 

uma outra imagem gerada através do método de Niblack (com parâmetros fixados em   

           ) e o espaço de atributos          , onde         é o resultado da 

multiplicação       do pixel       e         é a intensidade do pixel       na imagem 

original.  Um exemplo de imagem binarizada "fraca" pode ser observado na Figura 3.9 (c). 

Os parâmetros usados pelo método de Niblack foram definidos através de experimentos. 

Utilizar uma janela muito grande leva a não eliminação de algumas manchas, e uma janela 

pequena pode acarretar na perda de caracteres grandes. Então, foi definida uma janela de 

tamanho     , que se mostrou adequada para uma grande variedade de tamanho de 

caracteres. Já para a escolha do parâmetro  , foram geradas diversas imagens binarizadas fortes e 

fracas.  

Analisando as imagens geradas, percebeu-se então que, na maioria dos casos de geração 

da imagem binarizada forte, o uso de Niblack com parâmetro fixado em       , em geral, 
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produziu resultados satisfatórios (com as características desejadas). Observou-se que, em alguns 

casos, o uso de um valor de        produziu imagens binarizadas fortes com uma altíssima 

presença de informações de fundo e ruídos, o que poderia acarretar em uma imagem binarizada 

final insatisfatória. Já um valor de       , em alguns casos, produziu imagens binarizadas 

fortes com perda de informação de texto, o que é inadequado para o propósito da imagem 

binarizada forte.   

Da mesma forma, para a geração da imagem binarizada fraca, observou-se que o uso de 

Niblack com parâmetro fixado em       , em geral, se mostrou adequado, visto que, em 

alguns casos, um valor de        produziu imagens binarizadas fracas com uma quantidade 

relevante de informação de fundo presente, o que é inaceitável para o propósito da imagem 

binarizada fraca. Já o uso de       , em alguns casos, levou a exclusão total de partes do 

texto, o que comprometeu o processo de reconstrução (que será detalhado mais a seguir). 

 É válido ressaltar que a alteração manual desses parâmetros pode produzir resultados 

melhores em cada caso, contudo, isso descaracterizaria um sistema automático de binarização, 

fazendo necessário o auxílio de um observador externo. 

 

 

 

Figura 3.8: Etapas usadas no processo de binarização. 
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3.4 Pós-processamento 

Um algoritmo de pós-processamento é aplicado na imagem binarizada "fraca", com o 

objetivo de descartar possíveis vestígios de fundo que tenham permanecido após o processo de 

binarização, eliminando as menores conexões de pixels pretos da imagem. Um resumo deste 

algoritmo é apresentado no Quadro 3.1. 

 

Quadro 3.1: Algoritmo de pós-processamento 

obter a imagem binarizada "fraca"          

encontrar todos os componentes conectados    em          

armazenar a quantidade de pixels por conexão em um vetor    

calcular o histograma   para os valores armazenados em   

definir o ponto de corte   como sendo o primeiro índice da primeira sequência de três zeros 

encontrada em   

para cada    com quantidade de pixels    faça 

     atribuir o valor 1 (branco) aos pixels contidos em     

fim-para               

armazenar o novo resultado binário em         

 

  

3.5 Reconstrução 

A etapa de reconstrução é responsável pela produção da imagem binarizada final deste 

método. O processo é: para cada componente conectado de texto na imagem binarizada "fraca", é 

recuperado seu correspondente componente conectado de texto na imagem binarizada "forte". 

Desse modo, a imagem binarizada final é constituída pela junção de todos os componentes 

recuperados. O Quadro 3.2 apresenta um resumo do algoritmo usado. 

A finalidade desta reconstrução é fazer com que a imagem binarizada final contenha o 

máximo de informação de texto (característica de        ) eliminando ao máximo o fundo 

(característica de        ). Na Figura 3.9 (d), pode ser observado o resultado final da aplicação 

deste novo método em uma imagem de documento histórico. 

 

 

 

 

 



 

53 

 

Quadro 3.2: Algoritmo de reconstrução 

obter a imagem binarizada "fraca"         

obter a imagem binarizada "forte"         

inicializar a imagem binarizada final         com pixels brancos (valor 1) 

encontrar em         todos os componentes de texto conectados         

encontrar em         todos os componentes de texto conectados         

para cada         encontrado faça 

     encontrar o seu respectivo         

     atribuir 0 (preto) a todos os pixels de         contidos em         

fim-para 

armazenar o novo resultado binário em         

 

 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 

Figura 3.9: Aplicação do novo método proposto: (a) imagem original, (b) imagem 

binarizada "forte", (c) imagem binarizada fraca, (d) imagem binarizada final (resultante da etapa 

de reconstrução). 
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3.6 Considerações 

Neste capítulo, foram analisados, inicialmente, os principais pontos negativos do método 

proposto por Valizadeh e Kabir. A partir daí, foi proposto um novo método de binarização de 

imagens de documentos históricos, criando e combinando novos atributos poderosos, resultando 

na capacidade de produzir um grande número de pixels de texto com alto contraste e de pixels de 

fundo com baixo contraste. 

As etapas do novo método foram apresentadas e explicadas em detalhes, e a seção a 

seguir é responsável pela condução de alguns experimentos, para que seja possível comprovar a 

sua eficácia através da análise de medidas e da comparação com outros métodos bem 

conhecidos.       
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4 Experimentos e Análise dos Resultados 

Este capítulo apresenta os experimentos utilizados para validar o novo método proposto 

no Capítulo 3. Em se tratando de binarização de documentos, é importante ressaltar que uma 

avaliação visual apenas, não pode relatar com precisão a qualidade dos resultados gerados. 

Então, além da análise visual, foi adotado o uso de algumas medidas que buscam atribuir uma 

pontuação através de uma análise pixel-a-pixel. 

 

4.1 Base de Dados   

Uma base de dados de documentos bem conhecida é a do Document Image Binarization 

Contest (DIBCO) [35]. Esta é uma renomada competição mundial de algoritmos de binarização 

para imagens de documentos degradados, organizada em conjunto com o ICDAR (International 

Conference on Document Analysis and Recognition). Da mesma forma, tem-se o H-DIBCO 

(Handwritten Document Image Binarization Contest) [36], que consiste na mesma competição 

focada especialmente em imagens de documentos manuscritos, organizada em conjunto com o 

ICFHR (International Conference on Frontiers in Handwriting Recognition). Ambas as 

competições tem o objetivo de capturar a eficiência dos métodos atuais de binarização de 

imagens de documentos, usando medidas de avaliação de desempenho estabelecidas. Alguns 

exemplos de imagens de documentos que compõem a base de dados do DIBCO e H-DIBCO 

podem ser vistos na Figura 4.1. É importante ressaltar que até o momento da escrita desta 

dissertação, a base 2013 ainda não se encontrava disponível, apesar da competição ter acontecido 

com resultados divulgados em agosto de 2013. 

 

 
 

  

   Figura 4.1: Exemplo de imagens que compõem a base de dados do DBICO 2011 e H-

DIBCO 2012. 
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Para efeito de comparação, adotou-se o uso de duas bases de dados. A base de dados 1 é a 

do DIBCO 2011 [33], contendo 16 imagens de documentos históricos, sendo 8 manuscritas e 8 

tipografadas. A base de dados 2 é a do H-DIBCO 2012 [34], contendo 14 imagens de 

documentos manuscritos. Ambas as bases são formadas por imagens que sofrem de problemas 

de degradação variados, tais como a presença de manchas, variação de iluminação, de contraste, 

entre outros. Para cada imagem, é disponibilizado o seu ground truth, que representa o resultado 

de binarização ideal. 

 

4.2 Medidas de Avaliação 

Com o intuito de apontar resultados mais consistentes, é adotado um conjunto de medidas 

que têm sido amplamente usadas para fins de avaliação, e que foram usadas em [35] e [36] para 

imagens binarizadas. São elas: F-Measure, pseudo F-Measure, PSNR e Distance Reciprocal 

Distortion Metrico (DRD). Cada uma delas é descrita em detalhes a seguir. 

 

4.2.1 F-Measure 

Antes de defini-la, é importante apresentar o conceito de três tipos de classificação de 

pixels: verdadeiro positivo (VP), falso positivo (FP) e falso negativo (FN). A Figura 4.2 ilustra 

como é feita essa classificação. Dada uma imagem binarizada   , onde os pixels pretos 

correspondem ao texto e os brancos ao fundo, e o seu respectivo ground truth   : 

 Um pixel é classificado como verdadeiro positivo (VP) se ele for preto em 

ambas    e   . 

 Um pixel é classificado como falso positivo (FP) se ele for preto apenas em   . 

 Um pixel é classificado como falso negativo (FN) se ele for preto apenas em   . 

Dessa forma, temos que: 

       
   

       
                                                                    

e 

          
   

       
                                                              

 

onde    ,     e     são o número de pixels em uma imagem classificados como verdadeiro 

positivo, falso negativo e falso positivo, respectivamente. Com base nessas medidas, o valor de 

F-Measure (FM) é dado por: 
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(a) 

        

        

        

        

        

        

        

        

(b) 

        

  VP VP VP FN   

 VP FN   VP FN  

 VP  FP   VP  

 VP     VP  

 FN FN FP  VP VP  

 FP VP VP VP VP VP VP 

 FP  FP   VP FN 

(c) 

Figura 4.2: Exemplo de avaliação de pixels: (a) ground truth, (b) resultado da 

binarização, (c) resultado da avaliação. 

 

4.2.2 Pseudo F-Measure 

Essa medida é baseada no fato de cada caractere possuir uma silhueta única, que pode ser 

representada pela sua esqueletização. Assume-se que o recall perfeito pode ser alcançado se cada 

esqueleto constituinte do ground truth for detectado. Assim, faz-se necessário calcular o pseudo-

Recall (p_Recall), que é baseado na imagem esqueletizada do ground truth, e é definido como 

segue: 

         
                  
       
       

           
       
       

                                         

 

onde       é a imagem ground truth esqueletizada e   é a imagem binarizada de dimensões 

   . O pseudo-Recall pode ser entendido como a porcentagem de       que é detectada em 

 . Então, o pseudo F-Measure (p_FM) é encontrado através de: 
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4.2.3 PSNR 

Dada duas imagens    e   , de tamanho    , o PSNR (Peak Signal to Noise Ratio) é a 

medida que busca definir o quão próximo elas estão. Então, quanto maior o valor do PSNR, 

maior a semelhança entre elas. Esta medida pode ser calculada da seguinte forma: 

           
  

   
                                                                       

Onde o erro médio quadrático (MSE – Mean Square Error) é calculado como: 

    
                   

  
   

 
   

  
                                                      

 

4.2.4 Distance Reciprocal Distortion Metric (DRD) 

A medida Distance Reciprocal Distortion Metric é usada para avaliar a distorção visual 

na imagem binarizada. A distorção é medida para todos os   pixels invertidos como segue: 

    
     
 
   

    
                                                                      

e 

                                  

 

    

 

    

                                

onde      é a distorção do k-ésimo pixel invertido e é calculada usando uma matriz 5x5 de 

pesos normalizados    , definida em [20].      (Non Uniform Block Number) é o número de 

blocos 8x8 não uniformes na imagem ground truth   .      é a soma ponderada dos pixels de 

  , em um bloco 5x5, que diferem do k-ésimo pixel invertido centrado em      , na imagem 

binarizada  . O     pode ser entendido como uma medida de penalização. Logo, quanto menor 

o seu valor, melhor o resultado da imagem binarizada. 

 

4.3 Experimentos e Resultados 

Foi feito um estudo comparativo para avaliar o desempenho do método proposto. Para tal, 

usou-se implementações dos quatorze algoritmos descritos no Capítulo 2, sendo onze deles 

clássicos (nível médio de cinza [32], porcentagem de preto [32], dois picos [32], Niblack [30], 

Sauvola [42], White e Rohrer [54], Bernsen [5], Otsu [31], Pun [37], Kapur et. al [14], 

Johannsen e Billie [13]) e três voltados a imagens de documentos históricos (Su et al. [47], 
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Valizadeh e Kabir [51] e Mesquita et al. [29]). Com relação aos algoritmos que necessitam de 

ajustes de parâmetros [30][42][54][47][51][29], foram adotadas as sugestões dadas pelos autores. 

Para a análise dos resultados, foram adotados dois critérios: análise qualitativa e análise 

quantitativa.  

 

4.3.1 Análise Qualitativa     

Esta análise visa a comparação dos resultados dos algoritmos apenas de forma visual. 

Para isso, os quinze algoritmos (incluindo o proposto nesta pesquisa) foram aplicados às duas 

bases de dados selecionadas (DBICO 2011 e H-DIBCO 2012), que juntas somam 30 imagens de 

teste. A Figura 4.3 mostra um exemplo da aplicação desses métodos a uma imagem de 

documento histórico. 

Em geral, pode-se dizer que os algoritmos clássicos (Seção 2.2.1) mostraram-se sensíveis 

aos problemas característicos de imagens de documentos históricos (manchas, variação de 

iluminação, etc), produzindo resultados que podem ser considerados de regulares a ruins, do 

ponto de vista visual. Entre eles, os algoritmos de Pun e Niblack geraram os piores resultados 

para a maior parte das imagens, caracterizados por uma grande quantidade de pixels de fundo 

classificados como sendo de texto. Já os algoritmos voltados para imagens de documentos 

históricos (Seção 2.2.2) conseguiram produzir bons resultados para a maior parte das imagens. A 

Figura 4.4 ilustra dois exemplos da aplicação desses algoritmos para possibilitar uma melhor 

comparação entre eles. 

Com relação aos métodos voltados a imagens de documentos históricos foi possível fazer 

algumas observações: o algoritmo de Su et al. se mostrou extremamente sensível a imagens que 

apresentam variação de contraste entre as regiões de texto; o algoritmo de Valizadeh e Kabir 

mostrou uma boa capacidade de recuperação das regiões de texto, mas também recuperando uma 

quantidade relevante de regiões de fundo para algumas imagens; o algoritmo de Mesquita et al., 

em geral, apresentou bons resultados, mostrando uma boa capacidade de exclusão de regiões de 

fundo, mas, em alguns casos, causando a perda de informações de texto; o novo algoritmo, assim 

como o de Mesquita et al., gerou bons resultados para a maioria das imagens, mas, em alguns 

casos, recuperou regiões de fundo (provenientes do processo de reconstrução). Um outro fator 

que prejudicou o seu desempenho foi a perda de informações de texto durante a etapa de pós-

processamento. Resultados da aplicação do novo algoritmo em imagens de documentos 

históricos manuscritos e tipografados podem ser observados na Figura 4.5, a fim de possibilitar 

uma melhor observação do seu desempenho qualitativo. 
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Figura 4.3: Resultados da aplicação de algoritmos a uma imagem de documento 

histórico: (a) imagem original, (b) nível médio de cinza, (c) porcentagem de preto, (d) dois picos, 

(e) Niblack, (f) Sauvola, (g) White, (h) Bernsen, (i) Otsu, (j) Pun, (k) Kapur, (l) Johannsen, (m) 

Su, (n) Valizadeh e Kabir, (o) Mesquita et al., (p) novo método. 
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(a)   

(b)  

(c)   

(d)   

(e)   

      

Figura 4.4:  Aplicação de algoritmos voltados para imagens de documentos históricos: 

(a) imagens originais, (b) Su et al., (c) Valizadeh e Kabir, (d) Mesquita et al., (e) novo método. 

 

4.3.2  Análise Quantitativa 

Esta análise é baseada nas quatro medidas definidas na Seção 4.2. A fim de fazer uma 

avaliação que leve em conta as medidas obtidas por cada algoritmo em cada imagem, adotou-se 

o ranking usado em [36]. Neste ranking, o algoritmo vencedor é aquele que obtém a menor 

pontuação  , que é calculada, para o i-ésimo algoritmo, da seguinte forma: 
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onde   é o número de imagens teste e         é o ranking do i-ésimo algoritmo em relação a j-

ésima imagem teste através do uso da m-ésima medida de avaliação. Em suma, essa pontuação 

representa o valor acumulado do ranking para todas as medidas calculadas para cada imagem.   

 

 

  

  

 
 

Figura 4.5: Exemplos de imagens da base de dados 1 e 2 binarizadas pelo novo 

algoritmo proposto. 

 

 A Tabela 4.1 apresenta o ranking final obtido através da avaliação dos quinze algoritmos 

aplicados a base de dados 1 (DIBCO 2011), onde o novo método proposto alcançou a primeira 

colocação. Além disso, é possível observar os valores médios das quatro medidas calculadas para 

todas as imagens. Comparado aos quatorze algoritmos selecionados, o novo algoritmo obteve um 

desempenho médio superior para p_FMeasure. Já para FMeasure, PSNR e DRD, o novo 

algoritmo ficou atrás apenas do algoritmo de Mesquita et al.   

A Tabela 4.2 apresenta o ranking final obtido através da pontuação dos quinze algoritmos 

aplicados a base de dados 2 (H-DIBCO 2012), onde novo método proposto também alcançou a 

primeira colocação. Ainda pode-se observar que o novo método proposto, comparado aos outros 
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quatorze, alcançou o melhor desempenho médio para PSNR, e o segundo melhor desempenho 

médio para as outras três medidas, ficando atrás apenas do algoritmo de Mesquita et al. 

 

Tabela 4.1: Ranking final para a base de dados 1. 

Ranking Algoritmo Pontuação FM(%) p_FM(%) PSNR DRD 

1 Novo algoritmo 219 85.77 91.04 16.80 5.15 

2 Mesquita et al. 226 86.14 90.85 16.89 5.13 

3 Su et al. 330 82.93 88.42 16.04 6.57 

4 Otsu 383 82.10 85.96 15.72 8.95 

5 Valizadeh e Kabir 392 79.29 87.85 15.10 8.96 

6 Sauvola 398 82.48 87.98 15.80 6.73 

7 Kapur et al. 412 83.12 86.19 15.74 8.10 

8 White e Rohrer 426 81.00 85.44 15.28 9.75 

9 Porc. de preto 511 71.36 78.33 13.12 17.69 

10 Dois picos 523 69.16 79.76 14.85 7.50 

11 Nível médio de cinza 554 60.12 68.19 13.29 20.06 

12 Johannsen e Billie 760 20.64 22.14 11.69 18.10 

13 Bernsen 794 49.78 52.36 8.44 75.60 

14 Niblack 823 49.08 49.49 7.65 79.21 

15 Pun 929 31.58 31.60 4.03 146.65 

 

Ainda para a base de dados 2, foram comparados os resultados obtidos pelo novo 

algoritmo proposto com os 24 algoritmos participantes do H-DIBCO 2012, sendo o novo 

algoritmo o 14° colocado no ranking final.  

 

4.4 Considerações 

Neste capítulo, foram discutidos os experimentos conduzidos ao longo da pesquisa e 

foram apresentados os resultados obtidos. Para fins de comparação, foram usados 11 algoritmos 

clássicos e 3 algoritmos voltados a solução dos problemas pertinentes em imagens de 

documentos históricos. A análise foi feita de forma qualitativa, por meio de uma inspeção visual, 

e de forma quantitativa, por meio do calculo de métricas bem conhecidas.  
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Tabela 4.2: Ranking final para a base de dados 2. 

Ranking Algoritmo Pontuação FM(%) p_FM(%) PSNR DRD 

1 Novo algoritmo  176 87.13 90.26 18.26 4.79 

2 Mesquita et al. 204 87.87 91.13 18.25 4.08 

3 Valizadeh e Kabir  310 84.28 88.67 17.14 6.49 

4 Su et al. 322 83.70 85.56 17.32 6.12 

5 White e Rohrer  352 82.19 87.19 16.54 7.25 

6 Kapur et al. 376 79.35 83.00 16.40 8.31 

7 Otsu 377 75.07 78.14 15.03 26.46 

8 Sauvola 389 79.47 84.11 16.15 8.21 

9 Porc. de preto 495 74.07 75.43 13.89 16.11 

10 Nível médio de cinza 496 58.05 61.63 15.07 10.80 

11 Dois picos 526 55.46 60.02 13.61 32.73 

12 Johannsen e Billie 530 37.01 38.66 14.38 14.14 

13 Bernsen 648 51.27 54.09 10.03 49.82 

14 Niblack 714 45.94 46.12 8.10 66.79 

15 Pun 805 24.99 25.01 3.90 161.13 
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5 Conclusões e Trabalhos Futuros 

O interesse por aplicações de processamento automático de imagens de documentos 

históricos vêm crescendo, devido às vantagens proporcionadas por essa tecnologia, relacionadas 

à preservação em meio digital e à facilidade no acesso e divulgação do conteúdo dos 

documentos. De fato, documentos históricos podem apresentar informações de alto valor 

cultural. Nesse caso, em um processo de conversão de texto em meio físico para o meio digital, 

não pode haver perda de informações relevantes. Em sistemas de reconhecimento de caracteres, 

mesmo um bom classificador pode ter as suas taxas de acerto comprometidas por erros advindos 

do processo de binarização. 

Esta dissertação apresenta um novo algoritmo para binarização de imagens de 

documentos históricos. O mesmo foi baseado no método de Valizadeh e Kabir (2010). A partir 

daí, criaram-se novas definições e combinações de imagens de contraste, a fim de obter um 

aumento na produção de pixels de texto com alto contraste e de pixels de fundo com baixo 

contraste, projetando alcançar melhores resultados de segmentação do texto.  

Para avaliar a sua eficiência, o novo algoritmo foi comparado a 14 algoritmos de 

binarização, sendo 11 deles bem conhecidos e referenciados na literatura, e os outros 3, focados 

na resolução de problemas específicos para imagens de documentos históricos. A comparação foi 

feita sob duas bases de dados bastante utilizadas pela comunidade internacional (DIBCO 2011 e 

H-DIBCO 2012), apresentando imagens com os mais variados tipos de degradação. Em nível 

qualitativo (análise visual), o novo algoritmo conseguiu produzir bons resultados para a maioria 

das imagens (observe a Figura 4.3). Em nível quantitativo (análise de medidas), os valores 

médios alcançados de F-Meassure, p_FMeassure, PSNR e DRD, para as duas bases de dados, foi 

de 86,45, 90,65, 17,53 e 4,97, respectivamente, o que representou o segundo melhor desempenho 

comparado aos 14 algoritmos testados, ficando atrás apenas do algoritmo de Mesquita et al., que 

obteve uma média, nas duas bases, de 87,01, 90,99, 17,57 e 4,61 para as medidas citadas, 

respectivamente. É importante resaltar que o novo algoritmo apresentou resultados superiores 

aos do algoritmo de Valizadeh e Kabir, que serviu como base. Em termos de métricas, o ganho 

para as duas bases de dados foi de 4,66(FMeassure), 2,39 (p_FMeassure), 1,41 (PSNR) e 2,76 

(DRD).   

O novo método ainda foi comparado aos 24 algoritmos participantes do H-DBICO 2012, 

e ocupou a 14° posição no ranking da competição. Isso pode ser interpretado como um bom 

resultado, já que os algoritmos participantes, em geral, alcançam altas taxas de acerto. 
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Além disso, foram implementados vários algoritmos de binarização, cujo código foi 

escrito em MATLAB. Objetiva-se disponibilizar essas implementações para que outros 

pesquisadores possam fazer uso e contribuir para a área de pesquisa em questão. 

 

5.1 Contribuições   

Uma das contribuições deste trabalho foi a proposta de uma melhoria na forma como 

representar a imagem de contraste, tornando-a mais apropriada para representação de imagens 

com regiões com baixos valores de contraste. Essa nova representação foi usada para aprimorar 

um algoritmo de binarização de imagens de documentos o qual é utilizado como uma nova etapa 

de um novo método para binarização. 

Outra contribuição desta pesquisa foi a produção do artigo Binarization of Degraded 

Document Images Based on Combination of Contrast Images, aceito para o 14° International 

Conference on Frontiers in Handwriting Recognition (ICFHR-2014), que será realizado entre os 

dias 1 e 4 de setembro de 2014, na ilha de Creta, Grécia. 

 

5.2 Trabalhos Futuros   

Através do que foi exporto nesta dissertação, é possível perceber que a criação e/ou 

combinação de imagens de contraste podem ser usadas para atingir resultados de binarização 

satisfatórios. As ideias desenvolvidas motivam a continuidade dos trabalhos desenvolvidos nesta 

dissertação, e alguns pontos podem ser destacadas como trabalhos futuros: 

 Expandir os novos conceitos de imagem de contraste criados, na busca por um 

mapeamento que possa cada vez mais maximizar a separabilidade entre texto e 

fundo; 

 Estudar o desenvolvimento de uma nova etapa de processo de binarização, que 

possa ser mais adequada para as novas imagens de contraste produzidas; 

 Buscar o aperfeiçoamento do processo de reconstrução, para evitar que 

informações de fundo sejam recuperadas, o que deve melhorar o desempenho do 

algoritmo; 

 Aplicar o algoritmo atual a uma base de dados maior, para que seja possível ter 

um conhecimento detalhado do seu desempenho; 

 Melhorar o tempo de processamento do algoritmo; 

 Usar recursos de Inteligência Computacional para a otimização dos parâmetros 

definidos, tais como Redes Neurais Artificiais. 
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