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Segmentação: tem como objetivo simplificar e/ou trocar 

a representação de uma imagem em outra mais 

significativa y mais fácil de analisar.

Técnicas de Segmentação:

• Fronteiras

• Regiones

• Histograma



Segmentação baseada no Histograma

onde para



s=120

Limiarização

Problema: selecionar o limiar ótimo



Segmentação baseada no histograma

Limiarização:

1- Manual

2- Automática

- Método de  Otsu

- Método de Niblack

- Equilíbrio do histograma

- Entropia máxima 

- Outros



Algoritmo de limiarização por Entropia Máxima

• T. Pun, 1980

• T. Pun, 1981

• Kapur et al, 1985

Entropia de uma imagem: dá informação sobre a distribuição dos níveis de

cinza, a maior número de níveis de cinza maior é a entropia, e vice-versa.

Procurar limiar s que

maximize a entropia 

Obter quantidades semelhantes

de pixeles pretos e brancos em 

imagem limiarizada

Heurística do método



Entropia da imagem a priori:

onde   

Entropia da imagem a posteriori:

Onde:   

e



Objetivo: determinar o limiar s o que  maximize        , isto é: 

• é a função de avaliação definida por (T. Pun , 1980) e que vai ser

utilizada no algoritmo.

Então, de forma iterativa avalia-se cada nível de cinza s e é selecionado 

por limiar o que fornece maior resultado para a função f.
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Melhora da função de avaliação por (Kapur et al, 1985)

Assume-se que dividir entre a probabilidade a posteriori de cada  nível 

obtido é uma melhor cota para a entropia a posteriori.

Continua a equação da entropia a posteriori  e  a função de avaliação, cuidando

que agora mudam as equações das entropias parciais a priori pelas seguintes: 



Extensão do método a limiarização multinivei



Entropia da imagem a posteriori:

onde

e

Seleccionar o vetor de limiares                            que maximiza     ,  e a função

de avaliação é



- Se s bifurca  ao histograma em duas distribuições iguais ou semelhantes, 

então a entropia alcança seu valor máximo.

- Se as duas distribuições são uniformes, então alcança-se o máximo da 

entropia para s=n/2.

Observações

Deficiências do método

- Pode provocar resultados não desejados na segmentação, porque ao 

maximizar a entropia intenta igualar as quantidades de pixeles brancos e 

pretos

- Não considera a correlação espacial dos pixeles da imagem. Assume que 

as  intensidades dos pixeles são independentes entre eles. Com essa 

independência a correlação fica cometida.  


