
RESUMO 

Até aos dias de hoje o processo de captura de imagens digitais tem-se 

baseado sempre no mesmo princípio, em que cada elemento da 

imagem ´e uma amostra discreta, no espaço e no tempo, da realidade 

cont´ınua a capturar. Contudo, as imagens digitais são uma amostra 

muito limitada da realidade que representam, dando apenas uma 

impressão 2D da disposição 3D dos objectos. Este processo limitado 

de captura ´e fonte de problemas em inúmeras aplicações, desde a 

pós-produção cinematográfica à realidade virtual, passando pelos 

formatos vídeo baseados na codificação de objectos e pela inspecção 

industrial. Embora diversas técnicas tenham sido desenvolvidas para 

ultrapassar estes problemas, a verdade é que todas elas se baseiam 

na estimação de dados que simplesmente não foram capturados e, por 

isso, estão desde logo limitadas na qualidade que podem atingir. A 

captura de informação adicional surge como a solução mais natural 

para ultrapassar estes problemas. Sendo a segmentação de uma 

imagem uma operação recorrente nas mais diversas areas, e de cujo 

desempenho depende fortemente o desempenho das operações 

subsequentes, o seu estudo torna-se obrigatório. A informação de 

profundidade s´ıncrona com a informação o da cor dever´a permitir 

atingir desempenhos significativamente superiores aos poss´ıveis com 

as t´ecnicas actuais, viabilizando toda uma s´erie de novas aplicações.  

Esta dissertação concentra-se no estudo de t´ecnicas de segmentação 

de imagem assistidas por metadados. Em particular, investiga-se a 

utilização de informação de profundidade e movimento para melhorar a 

qualidade das segmentações de imagens a cores. Partindo de 

t´ecnicas primitivas de fusão da cor e da profundidade, o trabalho 

evolui para t´ecnicas mais tratar de forma conveniente o ru´ıdo 

tipicamente presente na informação de profundidade 

ricas, com a modelação conjunta da cor e profundidade; este m´etodo 

´e extendido para em condições reais. Posteriormente ´e proposta uma 

abordagem alternativa, na qual a profundidade ´e utilizada para 

fornecer uma estimativa grosseira dos objectos na imagem, e a cor ´e 

utilizada de seguida para atingir uma segmentação de qualidade, 

executando uma segmentação guiada a partir das estimativas dos 



objectos. O estudo ´e finalizado com a integração de informação de 

movimento nas t´ecnicas mais promissoras.  

Como uma avaliação justa de um algoritmo de segmentação requere 

uma m´etrica apropriada, esse trabalho ´e precedido por um estudo 

preliminar sobre m´etricas para comparar segmentações de imagens. 

O desempenho insuficiente das m´etricas existentes conduziu a uma 

investigação exaustiva de novas soluções, culminando na redescoberta 

das medidas baseadas no grafo-intersecção de duas segmentações, e 

na sua introdução à comunidade de processamento e an´alise de 

imagem pela primeira vez.  

Apresentam-se v´arios casos de estudo para evidenciar a validade das 

m´etricas propostas e das t´ecnicas de segmentação de imagens 

assistidas por metadados.  


