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Abstract. In the image processing area that is present in computer graphics
are performed several procedures for the analysis of images and improvement
in quality to provide a better identification and information extraction. Among
the existing problems will be addressed in this work techniques for correction
of images with shadows and reflections, which are factors that exist in images
that show great variation in brightness. The shadows produce false contours
and reflexes saturate related channels colors which causes the loss of color in-
formation contained in the pixel difficulting the image processing. In this final
paper will be evaluated and compared articles and techniques that address the
imaging of the problem with reflections and shadows. As completion will be
presented the problems and the solutions to solve the artifacts of shadows and
reflections found in images.

Resumo. Na área de processamento de imagens que está presente na
computação gráfica, são realizados vários procedimentos para a análise de
imagens e melhoramento na sua qualidade a fim de proporcionar uma me-
lhor identificação e extração de informações. Dentre os problemas existentes,
será abordado nesse trabalho técnicas para correção de imagens que apresen-
tam sombras e reflexos, que são fatores que existem em imagens com grande
variação de luminosidade. As sombras produzem falsos contornos e os reflexos
saturam os canais relacionados as cores o que causa a perda das informações
das cores contidas nos pı́xels dificultando o processamento de imagem. Neste
TCC serão avaliados e comparados artigos e técnicas que abordam o problema
do tratamento de imagens com reflexos e sombras. Como finalização do TCC
serão apresentados os problemas e as soluções encontradas para resolver os
artefatos de sombras e reflexos encontrados em imagens.

1. Introdução

Muitas vezes somos incapazes de identificar ou entender uma imagem devido aos
ruı́dos que são fatores que interferiram na sua representação no momento em que foi cap-
turada, como por exemplo, variações de luminosidade [1]. Nesse âmbito, busca-se nesse
trabalho, com apoio de técnicas computacionais, realizar um estudo sobre a correção des-
ses agentes para a resolução desse problema.

Serão utilizadas técnicas presentes na área de computação gráfica, mais es-
pecı́ficamente na parte de processamento de imagens, que consistem na identificação e



análise do problema, evidenciando as regiões que foram afetadas pela variação de lumino-
sidade que apresentam um alto nı́vel de sombreamento e reflexo por meio de um método
capaz de modificar o espaço de cor da imagem para facilitar a identificação e extração
de informações das regiões que apresentaram variação de luminosidade e marcar as áreas
comprometidas, facilitando assim futuros procedimentos no processo de segmentação que
evidenciará a parte que deverá ser tratada aplicando o algoritmo de correção que será de-
senvolvido. Será utilizado um espaço de cor que separe as caracterı́sticas de cromatici-
dade e luminosidade do pı́xel, desta forma a luminosidade da cena fica isolada podendo
ser alterada sem modificar a matiz e a saturação contidos nos objetos da cena [2].

Para isso será realizado um levantamento bibliográfico para estudo de técnicas e
informações relevantes em bibliotecas digitais cientı́ficas como: IEEE, Science Direct,
ACM Digital Library, entre outros, pois esses estudos correlatos auxiliarão e servirão
como exemplo de comparação após a finalização do processo de minimização da ação
de sombra e reflexos em imagens, que será um dos métodos avaliativos da eficácia do
algoritmo que será desenvolvido no estágio obrigatório do curso.

Com os resultados obtidos após o levantamento bibliográfico considerando as
informações obtidas dos estudos selecionados será realizado a comparação do algoritmo
que será desenvolvido no estágio: Pré-processamento de imagens problemas de reflexos e
sombras, avaliando suas vantagens e desvantagens em comparação com os artigos que fo-
ram elencados. Dessa forma pretende-se apresentar os problemas e soluções encontrados
a partir do algoritmo desenvolvido e futuros estudos que poderão ser aplicados na área de
processamento de imagens.

Serão apresentados a seguir as demais seções do trabalho que estão organizadas da
seguinte forma: A seção 2 apresentará a fundamentação teórico-metodológica e estado da
arte, a seção 3 evidenciará os objetivos do trabalho, a seção 4 mostrará os procedimentos
metodologicos, a seção 5 descreverá o cronograma de execução e a seção 6 expõe as
contribuições e resutados esperados relacionado ao trabalho apresentado.

2. Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte

A área de computação envolve uma grande gama de aplicações, dessa forma é ne-
cessário estar bem situado no setor no qual a problemática está presente com o apoio de
estudos relacionados a fim de garantir a compreensão de métodos e técnicas que serão in-
dispensáveis durante o percurso de execução do trabalho. O ramo de computação gráfica
será o grande foco desse trabalho, por esse motivo a seguir serão detalhados algumas
informações necessárias para estudo e pesquisa a respeito da problemática proposta que
consiste na minimização da ação de variações de luminosidade como sombras e reflexos
em imagens.

O processo de análise de imagem precisa ser feito com muita precisão, caso
contrário os efeitos na imagem transformada podem tirar sua qualidade drásticamente.
A técnica utilizada deve ser capaz de causar o mı́nimo de mudanças nas caracterı́sticas e
propriedades da imagem [3].

A seguir são apresentados alguns temas que possuem influência direta no processo
de segmentação de imagem e técnicas utilizadas para a minimização da ação de sombra e
reflexo [4].



A segmentação de imagens é o processo utilizado para identificar informações
relevantes realizando a divisão da imagem em várias partes.

O processo de reconhecimento da imagem é uma etapa muito importante no pro-
cesso de segmentação e diferentes condições de iluminação provocam alterações na sua
aparência e propriedades. Um exemplo seria a identificação de diferentes objetos. Vários
fatores devem ser levados em considerações na avaliação desses objetos, como a posição
deles, a condição de iluminação, reflexo na superfı́cie, entre outras caracterı́sticas.

Imagens com reflexo permanecem constantes em diferentes condições de
iluminação, já imagens com sombreamento apresentam variações em diferentes condições
de iluminação e essas imagens podem ser usadas para análise de sombreamento,
constância de cor, entre outros [5]. No trabalho em questão o foco é a correção desses
agentes e não a exploração de suas caracterı́sticas. Dessa forma é necessário a utilização
de métodos eficientes para solucionar esse problema.

Existem diferentes técnicas que podem ser utilizadas no processo de segmentação,
como o método de Otsu, K-means, Fuzzy C-means, que são aplicados de acordo com o
problema apresentado, buscando caracterı́sitcas na imagem a partir de um determinado
ponto e avalia sua vizinhança podendo calcular a média desses pontos agrupando-os para
facilitar e evidenciar o local onde deverá ser analisado no processo de segmentação [6].

Noções sobre os modelos de cores existentes é importante na realização do pro-
cesso de segmentação e a utilização deles facilita na identificação e tratamento do pro-
blema [7]. O modelo RGB é o mais conhecido porém existem vários outros modelos
que dependendo da aplicação desempenham uma melhor identificação do problema em
questão. O modelo RGB consiste nas cores vermelho, verde e azul, podendo reprodu-
zir as demais cores a partir dessas três. Outro modelo conhecido é o HSI, que apresenta
componentes de matiz, saturação e intensidade da iluminação. O modelo HSI deriva do
modelo RGB e é muito utilizado na visão computacional, que é a técnica utilizada para se
obter informações de dados, como imagens. O modelo de cor LAB apresenta suas cores
uniformemente distribuı́das representando a luminosidade separada da cromaticidade.

Para solucionar o problema de uma imagem que apresenta variação de lumino-
sidade é necessário separar algumas propriedades contidas nela como cromaticidade e a
luminosidade para poder normalizar a distribuição desses agentes que tem impacto direto
na identificação de reflexos contidos na imagem. O reflexo nas imagens é caracterizado
pela grande variação de iluminação em uma região que resulta na saturação dos canais
que representam a perda da informação da cor do pı́xel, dessa forma os pı́xels tentem a
ter cor próximas a cor branca [8].

Para a aplicação e entendimento de todos as técnicas envolvidas dentro da pro-
blemática proposta que ainda não foram detalhadas nesse trabalho serão levantados es-
tudos e informações atuais como artigos cientı́ficos, revistas, algoritmos, que serão in-
dispensáveis utilizando bibliotecas digitais como: IEEE, Science Direct, ACM Digital
Library que servirão de apoio durante a fase de desenvolvimento e que também possibili-
tará a avaliação do algoritmo que será desenvolvido com técnicas existentes para verificar
sua performance.

Algumas relações de estudos podem ser feitas a partir de artigos como [9] que
realiza o reconhecimento facial e analisa iluminações nas faces gerando uma máscara



para facilitar o processo de segmentação da face inibindo a ação de luminosidade. Vacha e
Haindl [10] tratam em seu trabalho sobre a recuperação e identificação de imagens a partir
da sua textura de cor em diferentes cenas com diferentes iluminações. Para classificação e
identificação de imagens que apresentam ruı́dos temos [11] detectando ruı́dos em imagens
a partir de uma filtragem considerando aspectos de inclinação de objetos na imagem,
borrões e enquadramento. Existe também [12] que aborda o reconhecimento de face com
imagens que apresentam interferência de ambientes com iluminação. Para solucionar o
problema de iluminação é feito um remapeamento da imagem analisando os pixels que
apresentam baixa intensidade para a correção deles para uma intensidade alta. É um
problema bem parecido com o que tem que ser tratado nesse TCC por envolver a ação da
iluminação em imagens e a necessidade de seu tratamento para melhoria da imagem.

A partir da análise dos artigos encontrados é possı́vel verificar a grande necessi-
dade de resolução de problemas e aplicações que envolvem interferência da luminosidade
em imagens, principalmente sombras e reflexos.

3. Objetivos
Apresentar diferentes estudos e técnicas existentes no processo de identificação

e minimização da ação de ruı́dos em imagens e principalmente em problemas como a
variação de iluminação e verificar a eficácia do algoritmo de correção de reflexo e sombra
em imagens que será desenvolvido, avaliando sua performance para futuras pesquisas na
área de processamento de imagens.

4. Procedimentos metodológicos/Métodos e técnicas
Será realizado um levantamento bibliográfico sobre soluções de problemas que

envolvem fatores como reflexo e sombras em imagens bem como aspectos da distribuição
de luz e sua influência, verificando trabalho correlatos [13] para fortalecer o embasamento
sobre o assunto.

Além dos artigos já citados, também será necessário o aprofundamento de estu-
dos que possuem uma aplicação mais próxima da problemática proposta nesse TCC, que
engloba técnicas importantes a serem verificadas para o desenvolvimento do algoritmo de
correção da ação de sombras e reflexos que serão listados a seguir.

A seguir teremos a metodologia adotada durante o processo de desenvolvimento
do algoritmo de minimização da ação de sombra e reflexo no estágio.

Durante o estágio será desenvolvido um algoritmo de correção da ação de reflexo
e sombra em imagens. Para identificar possı́veis problemas de sombra e reflexo nas ima-
gens será realizado a mudança de espaço de cor da imagem para que se torne possı́vel
verificar regiões comprometidas pela variação de luminosidade, marcando pontos de re-
ferências e interpolando esses pontos selecionados considerando somente o canal de in-
tensidade da luminosidade. A princı́pio a interpolação será linear e após todo o processo
de interpolação a imagem transformada voltará para o espaço de cor RGB para a análise
dos pontos da imagem que foram identificados no processo de detecção de sombras e
reflexos e marcá-los manualmente, pois será o padrão utilizado para aplicar o algoritmo
desenvolvido que realizará a normalização da intensidade de luz.

O processo de avaliação do resultado será feito com a comparação da segmentação
da imagem original aplicada no algoritmo desenvolvido com algoritmos já conhecidos



como K-means, sobel, entre outros. A comparação será feita pixel a pixel entre a imagem
original, a aplicada pelo algoritmo desenvolvido e por algoritmos conhecidos como os
citados durante o processo metodológico.

5. Cronograma de Execução
1. Levantamento bibliográfico;
2. Levantamento bibliográfico e refinamento de informações obtidas.
3. Estudo da biblioteca OpenCV.
4. Obtenção de imagens que apresentam sombras e reflexos.
5. Desenvolvimento da ferramenta de minimização da ação de sombra e reflexo em

imagens.
6. Comparação e reparação de resultados com lista de técnicas existentes.
7. Avaliação de resultados obtidos e finalização da escrita da versão final do TCC.
8. Revisão e entrega da versão final do TCC.

Tabela 1. Cronograma de Execução
jul ago set out nov dez jan fev

Atividade 1 X
Atividade 2 X
Atividade 3 X
Atividade 4 X
Atividade 5 X
Atividade 6 X
Atividade 7 X
Atividade 8 X

6. Contribuições e/ou Resultados esperados
Com a finalização do processo de estudo e desenvolvimento pretende-se obter uma

ferramenta que seja capaz de corrigir a ação de sombra e reflexo em imagens e oferecer
uma representação melhorada para o processo de segmentação que poderá ser utilizada
por especialistas na área de processamento de imagens.
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