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CONTEXTO 

A visão tem um papel fundamental no modo como os seres humanos 
entendem e se relacionam com o mundo. É claramente aceito que o sentido da 
visão desponta como um dos mais importantes. Portanto, a representação e o 
processamento da informação visual têm relevância em nossa vida. Não é por 
menos que a representação, processamento e análise de imagens se 
encontram entre as principais preocupações em diversas áreas das ciências 
exatas. 

Problemas de processamento de imagens para análise por máquinas, 
como os de visão computacional e reconhecimento automático de imagens [1], 
são complexos, e para conseguirmos chegar a sua resolução é conveniente 
quebrá-lo em subproblemas. 

Um desses subproblemas seria a segmentação, que divide uma imagem 
de entrada em objetos ou partes constituintes. A segmentação automática [2] é 
uma das tarefas mais difíceis na visão computacional e no processamento de 
imagens. Um procedimento de segmentação robusto favorece a solução do 
problema, ao passo que, uma segmentação mal feita praticamente anula a 
chances de sucesso na resolução do problema. 

A tarefa de segmentação pode ser realizada através da análise de 
diversas características presentes em uma imagem. Um exemplo prático 
dessas características são as cores presentes nos objetos constituintes da 
imagem. Contudo, a escolha da representação matemática das cores, ou seja, 
o modelo de cor, é de grande importância no processo de segmentação, de 
forma que a qualidade dos resultados obtidos é amplamente dependente dessa 
escolha [3][4]. 
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OBJETIVO 

Motivado pela importante influência dos modelos de cores nos resultados do 
processo de segmentação, quando as características analisadas para 
realização do processo são provenientes das cores presentes em cada objeto 
que constitui a imagem. O presente trabalho tem como interesse realizar um 
estudo, com a utilização de benchmarks, para avaliar os modelos de cores que 
propiciam um resultado de maior qualidade no processo de segmentação, 
dentro dos parâmetros estabelecidos por cada benchmark utilizado. 

Os modelos a serem estudados serão os usuais, tais como CIEXYZ, 
CIELab, CIELuv, HSV, HSI, RGB e CMY(K) [5]. E modelos mais recentes, 
tendo como foco de uso o processo de segmentação, como em [6][7]. 

Trabalhos com objetivo semelhante foram desenvolvidos em [8][9][10]. 
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CONOGRAMA 

Atividade Março Abril Maio Junho 
1 X X   
2  X X  
3   X X 
4 X X X X 

 

Atividades: 

1. Pesquisa sobre modelos de cores; 
2. Análise do tipo de segmentação a ser abordada; 
3. Geração das comparações entre modelos de cores; 
4. Escrita de relatórios parciais visão o relatório final. 
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