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Resumo: São apresentados aqui resultados da 

comparação da Multi-Segmentação de imagens naturais 

utilizando a meta-heurística FireFly (FF) e métodos 

exaustivos. Observa-se que para a limiarização com até 

três limiares, a meta-heurística utilizada aproxima-se da 

segmentação exaustiva (considerada ótima), tomando 

como base a segmentação manual. 

 

1. Introdução 
Uma imagem digital pode ser limiarizada com um 

ou mais valores de limiares, mas a sua quantidade ainda 

é um ponto de controvérsia entre os pesquisadores. 

Outro problema que é amplamente discutido na área, diz 

respeito à qualidade da segmentação, que depende 

fundamentalmente da subjetividade humana. Este 

projeto tem por objetivo avançar nesses dois problemas, 

e visa apresentar métodos baseados em meta-heurísticas 

com núcleo entrópico [2] para o cálculo mais eficiente 

dos limiares ótimos. O projeto também apresenta como 

alternativa uma base de dados segmentada por humanos, 

que serve de padrão-ouro como referência para a 

qualidade das respostas [1]. 

 

2. Metodologia 
Foi feita a comparação das imagens obtidas por 

métodos exaustivos, tanto com métodos manuais quanto 

automáticos. Uma das questões principais é com relação 

ao número de limiares necessários para que a 

segmentação seja a mais próxima possível daquela 

obtida manualmente. A base para comparação utilizada 

foi obtida através de experimentos psicofísicos 

definidos e realizados em [1]. Dessa maneira, serão 

feitos dois tipos de comparação: a primeira compara o 

resultado da segmentação exaustiva com a segmentação 

manual; a segunda compara o resultado da segmentação 

a partir da meta-heurística Firefly [2] com a manual, 

permitindo traçar um paralelo entre os resultados 

obtidos [Fig. 1]. 

 

Figura 1 – Esquema da metodologia de comparação 

proposta. 

 

3. Resultados 
A Fig. 2 mostra duas matrizes com os resultados 

alcançados. Cada matriz contém trezentas linhas e três 

colunas. Cada linha corresponde a uma imagem 

segmentada, as colunas correspondem ao número de 

limiares utilizados pelo algoritmo de busca exaustiva e 

pelo algoritmo FF. Para cada linha, cada cor (preto, 

cinza e branco) representa qual número de limiares 

melhor se ajusta. Assim, se uma célula de matriz é 

branca na 3ª coluna, significa que a imagem 

correspondente foi melhor segmentada com três 

limiares, caso seja preta, foi pior segmentada. 

 
Figura 2 – Matrizes de Resultados com métodos 

exaustivos e com a meta-heurística FF. 

 

4. Conclusões 
Os resultados apontam que o FF apresenta 

desempenho próximo aos da busca exaustiva. Por outro 

lado, esses resultados sugerem que, separar a imagem 

em quatro grupos aumenta as chances do resultado final 

se aproximar da segmentação manual do que se for 

separada em três grupos. 
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