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Resumo—A transformação watershed é uma abordagem
bastante utilizada em segmentação de imagens. O watershed
a partir de marcadores e o watershed hierárquico são abordagens derivadas da transformação watershed e adequadas para
segmentação interativa de imagens: na primeira, o usuário
pode editar os marcadores controlando a partição resultante;
na outra, o usuário pode selecionar uma partição num conjunto hierárquico de partições da imagem. O propósito deste
trabalho1 é estudar a relação entre essas duas abordagens.
Em particular, apresentamos as condições necessárias e formas
de se alternar entre as duas abordagens num processo de
segmentação interativa, de forma que o usuário possa aproveitar os pontos positivos de cada uma dessas abordagens para
obter a partição desejada.
Abstract—The watershed transform is a well-known approach for image segmentation. Watershed from markers
and hierarchical watershed are approaches derived from the
watershed transform and are suitable for interactive image segmentation: in the former, the user can edit markers controlling
the resultant partition; in the latter, the user can select an image
partition from a nested set of partitions. The purpose of this
work is to study the relation between these two approaches.
More specifically, we show the necessary conditions and how
to transition from one approach to the other in an interactive
segmentation process, in a way that the user can exploit the
strengths of both approaches to obtain the desired partition.
Palavras-chave—segmentação; interatividade; watershed.

I. I NTRODUÇ ÃO
A segmentação é uma etapa importante em muitos problemas envolvendo análise de imagens digitais, tendo por
objetivo particionar o domı́nio espacial da imagem, delimitando as regiões de interesse que correspondem aos objetos
alvos da análise em questão.
Como nem sempre é possı́vel facilitar tal processo, sistemas automáticos para segmentação são geralmente restritos a domı́nios especı́ficos de imagens. Mesmo assim, a
especificação formal de parâmetros para um algoritmo de
segmentação pode ser difı́cil e, para se obter resultados
satisfatórios, pode ser necessário um pós-processamento da
partição obtida através de técnicas automáticas. Além disso,
o conceito de uma boa partição depende do propósito do seu
uso e pode ser altamente subjetivo.

Sistemas interativos para segmentação são apropriados
para lidar com diversas dessas questões: o usuário pode
gerenciar o processo de segmentação, tendo total controle
sobre o nı́vel de detalhe da partição desejada.
A transformação watershed [2] é uma ferramenta clássica
para segmentação na área de morfologia matemática, a
partir da qual são derivadas duas abordagens adequadas para
segmentação interativa:
• o watershed a partir de marcadores reduz o problema
de segmentação ao problema de definir marcadores
apropriados para cada região de interesse. A partição
desejada pode ser obtida interativamente através da
manipulação desse conjunto de marcadores;
• o watershed hierárquico gera um conjunto de partições
aninhadas, com partições da imagem em diversos nı́veis
de resolução. O usuário pode navegar através da hierarquia para selecionar uma partição com o nı́vel de
detalhes desejado para cada região de interesse.
Imagens podem ser modeladas como grafos, nos quais
os vértices representam as unidades atômicas (regiões, no
caso de RAG2 ; ou pixels, no caso de PAG3 ) e as arestas
indicam a adjacência entre elas. A definição formal de
watershed sobre grafos tornou possı́vel um tratamento unificado para segmentação, independente da unidade atômica
considerada [3]. Dizemos que partições estão no nı́vel de
precisão de regiões se o grafo considerado é o RAG,
e que estão no nı́vel de precisão dos pixels se o grafo
considerado é o PAG. Como o número de vértices no
RAG é consideravelmente menor que no PAG, a maioria
das operações sobre o RAG ou sobre a hierarquia, que é
construı́da sobre o RAG, pode ser executada eficientemente.
Diversas possibilidades de interação foram consideradas no
contexto da abordagem hierárquica [3], [4], [5], introduzindo
ideias para manipular interativamente a estrutura hierárquica,
algumas em conjunção com marcadores operando no RAG.
Entretanto, se alguém deseja obter contornos além das
bordas da regiões primitivas, é necessário que o watershed a
partir de marcadores opere no nı́vel de precisão dos pixels.
Outra caracterı́stica que pode ser interessante é o cálculo de
marcadores correspondentes a uma partição obtida através
2 RAG:
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trabalho é o resumo da dissertação de mestrado [1].

3 PAG:

do inglês Region adjacency graph.
do inglês Pixel adjacency graph.

de operações realizadas na estrutura hierárquica. Tais marcadores podem ser editados de forma a refinar a partição
correspondente conforme desejado, ou podem ser utilizados
como dados de treinamento para sistemas que têm por
objetivo gerar marcadores automaticamente para uma dada
aplicação.
Neste trabalho é estudado como realizar transições entre
a abordagem hierárquica e a abordagem de marcadores. Tais
transições serão úteis para integrar as abordagens de maneira
a permitir que se alterne entre elas e se utilize conjuntamente
as possibilidades de interação de ambas.
Este artigo está organizado da seguinte maneira: na
Seção II são revistos alguns conceitos e resultados de
trabalhos anteriores necessários para apresentar nossos resultados; na Seção III são apresentadas as limitações e
formas de se alternar entre as abordagens do watershed; na
Seção IV é descrita como as transições propostas podem ser
utilizadas num ambiente de segmentação interativa, em conjunto com possibilidades de interação das duas abordagens
consideradas. Finalmente, na Seção V são sumarizadas as
contribuições deste trabalho.
II. T RANSFORMAÇ ÃO watershed
A transformação watershed é uma ferramenta robusta
para segmentação, uma vez que as linhas produzidas são
muito próximas aos contornos dos objetos da imagem. Sua
formulação mais intuitiva e que pode ser facilmente expressa
na forma de algoritmo é através da simulação de imersão.
A imagem de entrada (geralmente uma imagem do tipo
gradiente – como o gradiente morfológico, por exemplo –
ao invés da imagem original) é considerada uma superfı́cie
topográfica e um furo é feito em cada mı́nimo regional desta
superfı́cie. A superfı́cie é submersa a uma velocidade constante (inundação uniforme) permitindo a entrada de água
pelos furos. Quando diferentes frentes de água, oriundas
de diferentes mı́nimos, estão prestes a se encontrar, uma
barreira é construı́da para evitar tal encontro. O processo
de inundação prossegue até que toda a superfı́cie esteja
submersa e somente as barreiras, que representam as linhas
de watershed, estejam visı́veis acima da superfı́cie da água.
Esta abordagem, conhecida como watershed clássico, gera
um resultado super-segmentado, uma vez que as imagens
de gradiente são muito sensı́veis a ruı́do e textura, o que
resulta numa bacia primitiva para cada mı́nimo regional.
Para contornar este problema é possı́vel utilizar o watershed
a partir de marcadores, abordagem na qual obtemos uma
bacia de retenção (região da partição resultante) para cada
marcador.
A. Imagens como grafos
Imagens digitais podem ser modeladas como grafos com
diferentes nı́veis de precisão:
Grafo de adjacência de pixels (PAG): Uma imagem I
é vista como um grafo com pesos, cujos vértices são dados

pelos pixels da imagem, as arestas são derivadas a partir
dos vértices e uma relação de conectividade (geralmente
4 ou 8-conectividade), e a função que dá peso às arestas
é uma função de dissimilaridade (por exemplo w(u, v) =
max{∇(u), ∇(v)}, onde ∇(p) é a intensidade do pixel p na
imagem gradiente).
Grafo de adjacência de regiões (RAG): Uma imagem I
é vista como um grafo com pesos, cujos vértices representam
as bacias primitivas associadas a cada um dos mı́nimos regionais de I. Uma aresta é criada para cada par (BPi , BPj )
de bacias primitivas adjacentes, com peso dado pelo menor
valor de passagem entre elas, isto é:
w(BPi , BPj ) =

min {w(pi , pj )}

pi ∈BPi ,
pj ∈BPj ,
pj ∈N (pi )

(1)

onde N (pi ) denota o conjunto dos pixels adjacentes a pi .
B. Image foresting transform
A abordagem de watershed a partir de marcadores pode
ser reformulada como um problema de otimização em grafos
através da image foresting transform (IFT) [6], correspondendo à criação de uma floresta na qual existe um caminho
de custo mı́nimo entre o conjunto de marcadores e cada
vértice do grafo considerado.
A função de custo considerada para calcular o custo dos
caminho é a função fmax :
fmax (hv1 , . . . , vn i)

=

max {w(vi , vi+1 )}

1≤i<n

(2)

Os rótulos dos marcadores são mapeados para um conjunto inicial de vértices do grafo (tal mapeamento é feito de
forma direta no caso do PAG; já no caso do RAG, se existirem marcadores com diferentes rótulos sobre uma mesma
bacia primitiva, deve ser escolhido um dos possı́veis rótulos
para tal vértice) e são propagados para os demais vértices
através dos caminhos de custo mı́nimo. Cada conjunto de
vértices com mesmo rótulo corresponde, então, a uma região
de interesse da partição da imagem. Denotamos esta partição
por IF T -W S(G, M ), onde G é o grafo de entrada, podendo
ser tanto o PAG quanto o RAG da imagem, e M é o conjunto
de marcadores.
Como a transformação watershed pode ter soluções
ótimas distintas, a tie-zone watershed [7] foi proposta para
determinar uma solução ótima única associada a um grafo
G e a um conjunto de marcadores M : um vértice de
G é associado a um determinado rótulo se em todas as
possı́veis soluções ele recebe tal rótulo. Do contrário, o
vértice é dito pertencente à zona de empate, denotada por
T Z-W S(G, M ).
C. Watershed hierárquico
O conjunto aninhado de partições do watershed
hierárquico é derivado a partir de uma árvore geradora
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III. A LTERNANDO ENTRE AS ABORDAGENS DO watershed

P , já que MP AG garante que T Z-W S(P AGI , MP AG ) =
∅.
Essas observações sugerem que marcadores sejam calculados no RAG ou no PAG dependendo da precisão desejada.
Entretanto, marcadores calculados no PAG tendem a ser
localizados próximos às bordas da partição, como exibido
na Fig. 1(c). Esta figura exibe as NRRRs de cada região.
Lembre-se que o conjunto de marcadores deve incluir pelo
menos um pixel de cada NRRR.
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mı́nima (AGM) do RAG, suprimindo algumas de suas
arestas: se a aresta entre dois vértices não é suprimida,
então tais vértices pertencem à mesma região de interesse.
A partição mais grosseira da hierarquia é dada pela AGM
do RAG sem nenhuma aresta suprimida, resultando em
apenas uma região. A partição mais fina é obtida quando
se suprime todas as arestas, correspondendo à partição do
watershed clássico. As demais partições da hierarquia são
obtidas suprimindo arestas cujos pesos são maiores que um
dado limiar ou através de operações locais (fusão ou resegmentação de regiões), como descrito em [8].
A navegação eficiente pelas partições da hierarquia é
possı́vel através do uso de uma estrutura conhecida como
árvore dos lagos crı́ticos (ALC) [9]. Esta é derivada a partir
de uma AGM do RAG e permite a navegação pelas arestas
da AGM de acordo com seus pesos.
Outras hierarquias podem ser derivadas a partir da AGM
do RAG dando pesos diferentes para suas arestas através de
inundações sı́ncronas, como descrito em [10], que permitem
classificar regiões de acordo com seus contrastes e/ou áreas,
gerando hierarquias de partições geralmente mais interessantes que a obtida através da inundação uniforme (dada pelos
pesos originais das arestas da AGM, conforme Eq. 1).
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(b) Partição (c) NRRRs (d) NRRRs (e) Diferença
desejada P
calculadas no calculadas no
PAG
RAG

Figura 1. NRRRs calculadas no RAG são localizadas próximas às bordas
de regiões da partição: (a) Arestas do RAG sobrepostas às bacias primitivas,
onde arestas da AGM estão em preto. (b) Uma partição P , selecionada
na hierarquia através da supressão das arestas com peso maior que 150.
(c) NRRRs de cada região de P , computadas do PAG (9 NRRRs na região
azul, 14 na verde e 4 na vermelha). (d) NRRRs de cada região de P ,
computadas do RAG (cada região tem somente uma NRRR, formada por
todos os pixels da região). (e) Partição P 0 obtida ao se aplicar MRAG
no P AG. A diferença entre P e P 0 está indicada por um x (marcadores
indicados por quadrados).

A. Hierarquia para marcadores
Dada uma partição P selecionada na hierarquia de
partições da imagem I, desejamos encontrar um conjunto
de marcadores M tal que IF T -W S(G, M ) = P , onde G
pode ser tanto o PAG quanto o RAG de I, dependendo da
precisão desejada.
A solução deste problema é formulada através do conceito
de conjunto mı́nimo de marcadores (MSS4 ). O objetivo do
MSS é o inverso do watershed a partir de marcadores:
dada uma partição de uma imagem, consiste em achar um
conjunto mı́nimo de marcadores que é suficiente para obter
a mesma partição através da transformação watershed [11].
O MSS pode ser calculado tanto em PAGs quanto em RAGs
[12]. O MSS é calculado primeiro computando as regiões
receptivas não redundantes (NRRRs5 ) de cada região da
partição e então escolhendo (pelo menos) um pixel marcador
para cada NRRR. Cada marcador recebe o mesmo rótulo da
região a qual pertence.
Seja P uma partição selecionada na hierarquia e seja
MRAG o conjunto de marcadores resultantes ao se computar
o MSS no RAG. Se o watershed for aplicado sobre o RAG
com os marcadores MRAG , a partição recuperada é exatamente a partição P . Similarmente, se computarmos o MSS
sobre o PAG, o conjunto de marcadores resultantes MP AG
recupera exatamente P , isto é, IF T -W S(P AGI , MP AG ) =
4 MSS:

do inglês Minimal seed set.
do inglês Non-redundant receptive region.

5 NRRR:

Em contraste, os marcadores MRAG geralmente podem
ser escolhidos mais afastados das bordas de cada região, o
que os torna mais apropriados para edição pelos usuários.
Na Fig. 1(d) são exibidas as NRRRs computadas no RAG
para a mesma partição P .
Note que se utilizarmos os marcadores MRAG sobre o
PAG, a partição resultante P 0 = IF T -W S(P AGI , MRAG )
pode diferir da partição original P , como exibido
na Fig. 1(e). Experimentalmente, observamos que tais
diferenças entre a partição original P e a partição obtida
P 0 são geralmente próximas às bordas. Esta evidência nos
levou a presumir que as diferenças se encontram na zona
de empate. De fato, conseguimos provar que P (a partição
originalmente selecionada na hierarquia) também é uma
solução ótima de IF T -W S(P AGI , MRAG ). Isto implica
que as diferenças entre P e P 0 necessariamente pertencem
à zona de empate T Z-W S(P AGI , MRAG ) [13].
B. Marcadores para hierarquia
Dada uma partição P obtida a partir de um conjunto
de marcadores M , desejamos construir uma hierarquia que
inclui P como uma de suas partições possı́veis. Para tal,
duas condições devem ser satisfeitas.
Primeiramente, as bacias primitivas são consideradas unidades atômicas na hierarquia, portanto, nenhuma partição
da hierarquia contém bordas além das bordas das bacias
primitivas. Se P foi obtida com a precisão no nı́vel dos

pixels, pode conter alguma borda que cruze alguma bacia
primitiva e, nesse caso, P não pode ser representada na
hierarquia. Neste caso, uma abordagem possı́vel é unificar
os rótulos dos pixels dentro de cada bacia primitiva, por
exemplo, utilizando o rótulo mais frequente entre eles.
Além disso, também é necessário que os vértices correspondentes às bacias primitivas com mesmo rótulo (que
portanto compõem uma região da partição) formem um
componente conexo na árvore geradora do RAG a partir da
qual a hierarquia é construı́da. Se isto não for verdade, não
é possı́vel construir uma hierarquia que contém tal partição.
Para satisfazer esta condição, ao invés de considerarmos uma
AGM arbitrária do RAG, derivamos uma árvore geradora
(não necessariamente uma AGM) do RAG da seguinte
maneira:
1) consideramos uma AGM para cada região da partição
(conjunto de bacias primitivas com mesmo rótulo),
obtendo uma floresta geradora do RAG;
2) completamos a floresta geradora com arestas de peso
mı́nimo ainda não utilizadas, obtendo uma árvore
geradora do RAG.
Ao construir a ALC, ao invés de utilizarmos todas as arestas
da árvore geradora na ordem de seus pesos, as arestas da
floresta obtida no primeiro passo devem ser utilizadas antes
das arestas utilizadas no segundo passo.
IV. S EGMENTAÇ ÃO INTERATIVA INTEGRANDO AS
ABORDAGENS

As transições propostas na Seção III tornam possı́veis
as alterações entre as abordagens do watershed. Como a
maioria das limitações de cada abordagem corresponde a
pontos fortes da outra, ao se utilizar as duas abordagens
concomitantemente há um ganho de versatilidade para resolver problemas de segmentação. No diagrama da Fig. 2
são relacionadas as transições possı́veis entre as abordagens
consideradas e representações de partições.
MSS no RAG

MSS no PAG
Marcadores

WS no RAG

WS no PAG
Unificação de rótulos

Partição
do RAG
Calcular hierarquia
compatível com partição
Selecionar partição
na hierarquia

Trivial

Partição
do PAG

Hierarquia
de partições

Figura 2. Diagrama da abordagem integrada: arestas em verde indicam
transições que são sempre possı́veis. Arestas em azul indicam transições
possı́veis com limitação. Arestas em vermelho indicam transições com
perda de informação ou que dificultam interatividade.

Neste contexto, o principal ponto a ser considerado é
a escolha da granularidade: na abordagem de marcadores
podemos utilizar o RAG como entrada para o algoritmo
do watershed (há limitação no conjunto de marcadores que

pode ser utilizado, mas numa abordagem interativa essa
limitação pode ser contornada dando prioridade aos últimos
marcadores desenhados, representada pela aresta azul na
Fig. 2) ou o PAG quando é necessária maior precisão na
partição desejada; na abordagem hierárquica, somente o
nı́vel de precisão do RAG é considerado. Logo, se o nı́vel de
precisão dos pixels é utilizado, ao alternar para a abordagem
hierárquica, primeiro devemos converter a partição do PAG
para uma partição do RAG, através da unificação dos rótulos
dos pixels internos a cada bacia primitiva (como descrito na
Seção III-B), o que pode implicar em perda de informação
(representada por uma aresta vermelha na Fig. 2).
Na transição para a abordagem de marcadores, o cômputo
do MSS pode ser feito tanto sobre o PAG quanto sobre o
RAG: calculando o MSS no PAG, os marcadores tendem a
se localizar nas bordas das regiões de interesse, o que os
torna inadequados para edição (representada por uma aresta
vermelha na Fig. 2); já se o RAG é considerado ao calcular
o MSS, os marcadores geralmente podem ser criados mais
ao centro de cada região de interesse. Por esses motivos,
os marcadores calculados no RAG são mais adequados
para posteriores edições manuais pelos usuários. Assim,
escolhemos computar o MSS no RAG, independentemente
do nı́vel de precisão do grafo sendo utilizado na abordagem
de marcadores. Com essa escolha, a partição obtida ao se
alternar da abordagem hierárquica para a abordagem de
marcadores pode diferir ligeiramente da partição anterior a
tal transição, como mostrado na Seção III-A.
Como refinamentos feitos por marcadores no PAG podem
ser desfeitos ao alternar para a abordagem hierárquica ou
para o RAG, o processo de segmentação que integra as
duas abordagens do watershed deve seguir uma abordagem
coarse to fine: inicialmente o usuário pode utilizar as duas
abordagens para obter uma partição mais próxima possı́vel
da partição desejada, utilizando somente o RAG (que, por
conter menos vértices que o PAG, implica na redução do
tempo de execução do IF T -W S); então, utilizando somente
os marcadores (i.e., editando os marcadores), o usuário pode
refinar a partição com precisão no nı́vel dos pixels. Desta
forma são feitas somente transições sem perda de informação
(sem passar pelas arestas vermelhas da Fig. 2).
A. Ferramenta interativa para segmentação
As transições descritas acima foram implementadas, juntamente com as possibilidades listadas a seguir, e encontramse disponı́veis na ferramenta SegmentIt, disponı́vel em http:
//watershed.sourceforge.net/.
1) Construção de hierarquias de partições através de
inundações uniformes ou sı́ncronas.
O usuário pode navegar pela hierarquia usando um
controle deslizante que seleciona um limiar para o
peso das arestas que devem ser suprimidas na hierarquia. Como a seleção do limiar afeta a partição

2)

3)

4)

5)

inteira, é possı́vel utilizar operações locais (fusão e resegmentação de regiões) para afetar somente as regiões
desejadas na partição atual.
Geração automática de marcadores para partições
selecionadas na hierarquia, como descrito na
Seção III-A. Após alternar da abordagem hierárquica
para os marcadores, pode-se refinar a partição com
precisão no nı́vel dos pixels, como foi feito, por
exemplo, para separar as células na Fig. 3(g).
Edição de marcadores utilizando a ferramenta
pincel/borracha. A função que rotula os marcadores é derivada da rotulação de componentes conexos
(dessa forma o usuário não precisa mudar a cor do
pincel para marcar cada região de interesse). Caso
seja necessário que marcadores para diferentes regiões
sejam adjacentes, o usuário pode utilizar o pincel
com cores diferentes para distinguir tais marcadores.
O pincel/borracha é disponı́vel como uma ferramenta
única, de forma que o usuário pode editar (desenhar
e apagar) marcadores utilizando diferentes botões do
mouse.
Fusão de regiões adjacentes através de um pincel
de fusão. Isto é feito de forma mais flexı́vel que a
operação local de fusão na hierarquia, já que pode
fundir regiões utilizando arestas que não estão na
AGM do RAG, como descrito na Seção III-B. Para
tal, uma partição com as regiões selecionadas fundidas
é derivada (associando o mesmo rótulo a elas) e esta
partição é utilizada para calcular os marcadores ou
para derivar uma hierarquia (dependendo da abordagem sendo utilizada). Este pincel foi utilizado para
obter a partição da Fig. 3(c), já que esta não pode
ser localizada nas hierarquias originais (obtidas por
inundações uniforme e sı́ncronas).
Uso da hierarquia restrita a uma região. Permite
refinar uma região de uma partição já existente, restringindo as operações hierárquicas somente a esta
região. Tal restrição permite a utilização de diferentes métricas para segmentar regiões da imagem com
diferentes caracterı́sticas.
Por exemplo, para obter as bacias primitivas da terra de
uma imagem de satélite, o usuário pode primeiro desenhar marcadores para separar terra de água e, então,
aplicar a hierarquia na região da terra e selecionar
a partição mais fina, como na Fig. 4. Esta é uma
maneira mais direta de se obter tal partição, ao invés
de primeiro obter a partição resultante do watershed
clássico para toda a imagem e fundir todas as bacias
primitivas localizadas na água.
V. C ONCLUS ÕES

Neste trabalho investigamos formas de integrar o watershed a partir de marcadores e o watershed hierárquico,

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

(i)

Figura 3. Segmentando através da hierarquia e de marcadores: (a) Imagem
original. (b) Partição selecionada na hierarquia. (c) Partição após fusão de
regiões. (d) Marcadores gerados automaticamente. (e) Marcadores editados
para recuperar corretamente a maior célula na parte inferior da imagem.
(f) Marcadores editados para segmentar corretamente a célula no canto
esquerdo da imagem, fundindo o blob no topo da célula ao fundo.
(g) Marcadores editados para separar as duas células mais à esquerda na
imagem. (h) Marcadores editados para separar um pequeno detalhe entre as
células rotuladas em azul e mais dois marcadores criados para segmentar
pedaços de células visı́veis na borda da imagem. (i) Resultado final.

(a) Imagem original (b) Passo intermediário
com marcadores

(c) Partição desejada

Figura 4. Hierarquia restrita a uma região: (a) Imagem original com
marcadores. (b) Partição separando terra de água. (c) Bacias primitivas
localizadas em terra.

sob a perspectiva de segmentação interativa. Mais especificamente, estudamos como fazer a transição da abordagem
hierárquica para a de marcadores e vice-versa.
A. Contribuições do trabalho
Quando os marcadores correspondentes a uma partição
são computados no PAG, tem-se a garantia de que a mesma
partição será obtida a partir desses marcadores. Porém, esses
marcadores tendem a se localizar nas bordas das regiões da
partição dificultando a posterior edição manual. Por outro

lado, se os marcadores são computados no RAG, tem-se
um conjunto de marcadores mais adequados para edição,
mas a partição obtida usando esses marcadores nem sempre
recupera exatamente a partição original. Mostramos que,
nesses casos, as diferenças entre a partição original e a
obtida a partir dos marcadores gerados no RAG é bem
caracterizada (encontram-se na zona de empate) e em geral
são desprezı́veis do ponto de vista visual.
Propomos também formas para se contornar algumas
restrições que podem ocorrer na transição da abordagem de
marcadores para a hierárquica. Em especial, isso permite
o uso de hierarquias limitadas a uma região, facilitando a
segmentação de diferentes regiões de uma mesma imagem
que têm diferentes caracterı́sticas.
Essas constatações levam-nos à conclusão de que, em um
processo de segmentação interativa, o usuário deve transitar
de uma abordagem para outra usando inicialmente o nı́vel de
precisão das regiões. Apenas após ter obtido uma partição
bastante próxima da desejada deverá mudar para a precisão
dos pixels, de forma que consiga introduzir contornos que
não estão presentes na precisão das regiões.
Essas possibilidades foram implementadas em uma ferramenta de software livre, SegmentIt, conforme descrito
na Seção IV.
B. Produção associada
Produção cientı́fica:
• Watershed segmentation: Switching back and forth
between markers and hierarchies [14] - ISMM 2007;
• Watershed Transform based Interactive Image Segmentation Tool [15] - SIBGRAPI 2008;
• Interactive image segmentation with integrated use of
the markers and the hierarchical watershed approaches
[13] - VISAPP 2009.
Produção técnica:
• SegmentIt, disponı́vel em http://watershed.sourceforge.net/.
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