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Abstract. On the recording and transmission of digital videos, sensors and com-
pression algorithms used have several failures, causing the appearance of noise
in video frames. Therefore, there is a need for correction methods that do not
harm the legitimate content of the original file. This paper aims to apply and
compare noise removal techniques as well as the adjustment of brightness and
contrast, in order to improve the quality of videos to the human visual system.

Resumo. Na gravação e transmissão de vı́deos digitais, os sensores e algorit-
mos de compressão utilizados possuem diversas falhas, ocasionando o apare-
cimento de ruı́dos nos quadros de vı́deo. Por isso, são necessários métodos de
correção que não prejudiquem o conteúdo legı́timo do arquivo original. O tra-
balho tem o objetivo de aplicar e comparar técnicas para remoção de ruı́do bem
como o ajuste de brilho e contraste, visando a melhoria da qualidade de vı́deos
para o sistema visual humano.

1. Introdução
Mesmo com a grande evolução tecnológica dos últimos anos, o processo de

gravação e transmissão de imagens e vı́deos digitais está sujeito a diversas falhas, oca-
sionando diferentes tipos de ruı́dos e distorções nos arquivos obtidos. Problemas nos
sensores de gravação podem originar o ruı́do impulsivo, também chamado de ruı́do “sal
e pimenta”, que é a variação brusca para branco ou preto no brilho dos pixels da ima-
gem. Ruı́dos naturais também aparecem devido à problemas de luminosidade e condições
desfavoráveis do ambiente [1]. Outros artefatos podem surgir devido a técnicas de com-
pressão de arquivos com perda de informação, o tipo mais usado atualmente para reduzir o
tamanho dos arquivos de vı́deo e imagem [15]. Independentemente da causa, a atenuação
de ruı́do é um problema central do processamento de imagens e vı́deos, sendo uma etapa
fundamental antes de realizar análises mais aprofundadas no seu conteúdo [19].

Por esse motivo, diversas técnicas são desenvolvidas todos os anos para corrigir
estas imperfeições na medida do possı́vel [18]. A normalização de ruı́dos em imagens e
vı́deos é essencial para obter uma representação mais fiel dos objetos reais e não poluı́da
para o sistema visual humano. Da mesma forma, o ajuste de brilho e contraste pode apri-
morar a qualidade da imagem independentemente da iluminação e outras caracterı́sticas
desfavoráveis.

O projeto é dividido em cinco seções, organizadas da seguinte forma: a Seção 2
apresenta a fundamentação teórico-metodológica bem como o estado da arte de concei-
tos e técnicas necessários para a realização do trabalho, a Seção 3 identifica os objetivos



do projeto, a Seção 4 descreve os procedimentos metodológicos, métodos e técnicas que
serão utilizados no desenvolvimento do trabalho, na Seção 5 é mostrado o cronograma de
execução do projeto, e finalmente na Seção 6 são apresentadas as contribuições e resulta-
dos esperados com a finalização do trabalho.

2. Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte
Nas subseções a seguir são esclarecidos alguns conteúdos necessários para a

realização do trabalho.

2.1. Histograma

O histograma é uma função discreta h(rk) = nk onde rk é o k-ésimo valor de
intensidade no intervalo [0, L − 1] e nk é o número de pixels da imagem com intensi-
dade rk [10]. Em outras palavras, é uma relação entre cada valor possı́vel do pixel e sua
ocorrência na imagem. A análise da distribuição do histograma indica a condição de vi-
sibilidade de uma cena: caso a contagem de pixels no histograma esteja concentrada em
uma determinada região, significa que as imagens estão com pouco contraste e/ou brilho.
Uma maior variação na distribuição da contagem no histograma indica imagens com bom
ajuste de contraste.

Denomina-se equalização o espalhamento da contagem de intensidades ao longo
do histograma, permitindo assim a distinção de detalhes não visı́veis anteriormente e re-
duzindo diferenças muito acentuadas. Porém, a desvantagem é que a equalização tende
a alterar exageradamente o brilho da imagem, muitas vezes prejudicando a sua quali-
dade. Além disso, a equalização pode realçar ruı́dos existentes ou gerar novos artefatos
na imagem. Outro problema é que não há uma forma de controlar o nı́vel da equalização
[20]. Foram propostas algumas técnicas mais aprimoradas como a bi-equalização de his-
tograma e equalização ponderada de histograma, que ajustam o contraste mas preservam
o brilho da imagem ou vı́deo até certo ponto [5, 11].

2.2. Ruı́do

Considera-se ruı́do qualquer tipo de informação indesejada que obstrui o proces-
samento da informação desejada [15]. Existem diversos tipos de ruı́do em imagens ou
quadros de vı́deo, como o ruı́do uniforme, impulsivo, gaussiano e exponencial negativo,
que podem ser determinados por técnicas estatı́sticas como a análise do formato do histo-
grama, observando parâmetros como média e variância. Em vı́deos, são comuns os ruı́dos
analógicos como artefatos em canais de rádio, VHS e filme, ou ruı́dos digitais como bloc-
king e ringing, que são oscilações na definição da imagem [8]. Cada tipo possui um
método mais adequado para supressão do ruı́do, por isso é importante a sua identificação.

2.3. Atenuação de ruı́do

O processamento digital de vı́deos engloba toda a teoria aplicada para o processa-
mento de imagens, pois um vı́deo nada mais é do que uma sequência rápida de imagens ou
frames. Assim, todas as técnicas aplicadas no domı́nio do espaço, como o filtro de média
e mediana, ou no domı́nio da frequência como o filtro de Wiener, que executam operações
na transformada de Fourier e não diretamente na imagem, podem ser implementados para
a atenuação de ruı́dos em vı́deo.



Para a atenuação de ruı́do ou suavização, os métodos no domı́nio do espaço são
mais eficientes e exigem menos gasto computacional [10]. Assim, o trabalho pretende es-
tudar e avaliar majoritariamente filtros espaciais não lineares como filtragem anisotrópica,
bilateral e filtro de mediana, que retiram ruı́dos sem prejudicar detalhes da imagem, prin-
cipalmente as bordas [21], obtendo assim melhores resultados que filtros lineares, como
o filtro de média e gaussiano, que “borram” a imagem [17]. Além destes “filtros de
vizinhança”, uma técnica que melhor reflete o estado da arte é o non-local means (filtro
de médias não-locais), que leva em conta o valor médio dos pixels no resto da imagem e
a semelhança em relação ao pixel alvo, como explorado extensivamente em [3, 4, 13, 19].

A diferença para o processamento de imagens consiste na exploração do domı́nio
temporal ou espaço-temporal, também chamado de tridimensional [8]. A atenuação de
ruı́do em vı́deos visa aproveitar-se da informação redundante presente em frames ou qua-
dros adjacentes para restaurar possı́veis falhas [12, 16]. Muitos dos filtros espaciais já
foram adaptados para aplicação em múltiplas imagens, como o próprio filtro de média
local e não local. Esta abordagem também pode causar alguns problemas ao tratar a
movimentação de objetos entre quadros como ruı́do. Para solucionar isto, foram desen-
volvidos métodos de estimação e compensação de movimento em vı́deos, evitando afetar
detalhes importantes da imagem, como em [2, 6, 7]. A figura 1 descreve o fundamento
básico da detecção de movimento aplicada nos métodos espaço-temporais.

Figura 1. Arquitetura para remoção de ruı́do em vı́deos

Outro tipo de método relevante é o de filtro adaptativo. O filtro ideal é aquele
que muda suas caracterı́sticas de forma adaptativa, dependendo do conteúdo presente na
imagem [19]. Por exemplo, se em uma região houver predominância de bordas, então é
mais recomendado um filtro não-linear como o de mediana. Por outro lado, se a região
possuir um fundo uniforme, o filtro poderá mudar suas caracterı́sticas para operar como
um filtro de média. Alguns filtros adaptativos mais conhecidos são o filtro da mediana
adaptativo (Signal Adaptive Median), filtro de erro médio quadrático mı́nimo (Minimum
Mean-Square Error), e filtro de média e mediana com dupla janela (Double Window Mo-
dified Trimmed Mean) [15].

Apesar da diferença em vários aspectos, os métodos para retirada de ruı́do seguem



o princı́pio básico de determinar um valor normal para um conjunto especı́fico e assim
detectar valores muito discrepantes. Assim, o ruı́do de uma imagem pode ser quantificado
utilizando o desvio padrão, possibilitando a avaliação e comparação de diferentes métodos
para retirada de ruı́do em vı́deos [3]. Ainda na ausência da versão sem ruı́do dos vı́deos,
também é possı́vel utilizar como métrica a verificação da quantidade de borrão ou da
preservação das bordas após o processamento [9, 14].

2.4. Modelos de cores
As cores podem ser representadas matematicamente de inúmeras formas. Um

modelo de cor é uma tupla de valores que descreve uma cor especı́fica, podendo ser re-
presentada como um ponto no espaço. O propósito de se usar diferentes espaços de cores
é facilitar a sua especificação de acordo com a necessidade, seja em hardware, como
câmeras, impressoras e monitores, ou aplicações em computação gráfica [10].

Em relação a brilho, modelos de cores que possuem o canal de luminância isolado
são mais adequados, pois permitem a análise e equalização do histograma sem distorcer
a informação de cromaticidade [15]. Assim, além do tradicional RGB, devem ser priori-
zados modelos como HSV, CIELAB ou YUV para o trabalho. Como exemplo, na figura 2
pode-se observar a predominância do ruı́do impulsivo de uma imagem colorida nos canais
V, L e Y respectivamente.

Figura 2. Ruı́do em canais de luminância



3. Objetivos

O trabalho busca avaliar e comparar diferentes técnicas e soluções para retirada de
ruı́do e ajuste de brilho e contraste em vı́deos, de forma a obter uma versão processada do
vı́deo de qualidade superior a do vı́deo original para o sistema visual humano, juntamente
com o desenvolvimento de uma aplicação para solução do problema.

4. Procedimentos metodológicos/Métodos e técnicas

Para se atingir os objetivos propostos neste trabalho, inicialmente será feito um
levantamento bibliográfico com relação aos métodos abordados e outros relevantes para
a retirada de ruı́do e ajuste de brilho e contraste. Dentre os estudos selecionados, será
indispensável um aprofundamento nos procedimentos adotados para análise crı́tica da
eficiência na resolução do problema. Do mesmo modo, é essencial a realização de um
estudo detalhado da biblioteca de funções disponı́veis no OpenCV, que irá auxiliar na
implementação e testes das soluções encontradas.

Em relação a atenuação de ruı́do, serão analisados métodos como filtro de média
local e não local, filtro de mediana, filtro gaussiano, filtragem anisotrópica e bilateral, e
equalização de histograma para o ajuste de brilho e contraste nos frames do vı́deo, ava-
liando a eficiência das técnicas por meio do desvio padrão e outros métodos de análise
identificados na pesquisa, sem desconsiderar a preservação de bordas e detalhes da ima-
gem. Também deve ser levado em consideração a velocidade de cada técnica e quais po-
dem ser aplicadas em tempo real, buscando determinar o ideal para cada caso em relação
à quantidade de frames do vı́deo e o tempo disponı́vel para processamento. Assim, será
necessária também a aquisição de vı́deos com diferentes configurações e tipos de ruı́do,
visto que cada técnica traz resultados distintos dependendo das caracterı́sticas da imagem
e artefatos presentes.

Durante o estágio, será desenvolvida uma aplicação implementando e testando as
técnicas exploradas na pesquisa para obtenção e análise dos resultados. Independente-
mente dos métodos utilizados, a ferramenta final irá executar o processamento em duas
etapas principais, a atenuação do ruı́do e o ajuste do brilho e contraste, realizadas nesta
ordem, pois como foi descrito na seção 2.1, a equalização do histograma tende a realçar
os ruı́dos existentes.

5. Cronograma de Execução

Este trabalho será realizado conforme as atividades enumeradas a seguir, com
execução prevista de acordo com o cronograma da tabela 1:

1. Levantamento bibliográfico;
2. Estudo da biblioteca de funções do OpenCV;
3. Aquisição de vı́deos com ruı́do;
4. Implementação das técnicas e métodos propostos;
5. Execução de testes;
6. Avaliação e comparação dos resultados obtidos;
7. Escrita do trabalho final.



Tabela 1. Cronograma de Execução
jun jul ago set out nov

Atividade 1 X X
Atividade 2 X X
Atividade 3 X X
Atividade 4 X X X
Atividade 5 X X X
Atividade 6 X X
Atividade 7 X X X X

6. Contribuições e/ou Resultados esperados
Com a finalização do trabalho, além de obter uma ferramenta útil para o melhora-

mento de vı́deos, espera-se que os resultados obtidos possam ser aplicados na escolha dos
métodos mais adequados para redução de ruı́do em vı́deos de acordo com a necessidade,
e sirvam como referência na avaliação de novos métodos.

7. Espaço para assinaturas

Londrina, 13 de Junho de 2016.

—————————————— ——————————————

Aluno Orientador
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