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RESUMO
As imagens de satélite podem, dependendo da finalidade do estudo, não ser aptas
para a análise dos dados. Para o imageamento da superfície terrestre, vários
sensores remotos têm sido utilizados, com diferentes resoluções espaciais. Através
de técnicas de processamento digital é possível realizar a fusão de imagens que
possuam diferentes níveis de detalhamento. Uma dessas técnicas é a transformação
IHS. As imagens utilizadas neste trabalho cobrem uma parte do Município de
Piancó, no sertão paraibano, e são provenientes da câmara imageadora CCD e da
câmara pancromática de alta resolução HRC, do satélite CBERS 2B. Elas
apresentam resoluções espaciais de 20 m e 2,5 m, respectivamente, possibilitando a
realização da fusão, de forma que as características espectrais das imagens CCD e
a resolução espacial da HRC são preservadas. O objetivo deste trabalho é
apresentar aos profissionais e estudantes de imagens de satélite a eficiência da
fusão, através da Transformação IHS, para a integração de dados e melhoria da
resolução espacial, utilizando para tal as imagens do satélite CBERS 2B, com
diferentes resoluções espaciais. De forma mais específica, o trabalho tem o objetivo
de mostrar a interação entre os subespaços RGB e IHS, através da descrição do
processo de aplicação da Transformação IHS; aplicar a técnica de contraste às
imagens, antes e depois do cálculo das componentes I, H e S, e analisá-las; realizar
a fusão de imagens e comparar as imagens originais com as pós-processadas,
através de suas respectivas classificações. Para alcançar resultados satisfatórios
foram realizadas as etapas de coleta de dados; registro e processamento das
imagens. A composição colorida das imagens após a realização da fusão, através
da Transformação IHS, apresentou um nível de informação superior à das imagens
originais, confirmando, assim, a eficiência desta transformação.
Palavras-chave: Fusão de imagens; Sensoriamento remoto; Transformação IHS;
Tratamento Digital de Imagens.
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ABSTRACT
Satellite imagery may, depending on the purpose of the study, not be suitable for
data analysis. For the imaging of the surface at various remote sensors have been
used, with different spatial resolutions. Through digital processing techniques it is
possible to merge images that have different levels of detail. One such technique is
the IHS transformation. The images used in this paper covers a part of the city of
Piancó in the interior of Paraiba, and are from the camera image sensor and camera
high-resolution panchromatic HRC, CBERS 2B. They have spatial resolutions of 20
m and 2.5 m, respectively, enabling the completion of the merger, so that the
spectral characteristics of the imager and the spatial resolution of the HRC are
preserved. The aim of this paper is to present to professionals and students of
satellite images of fusion efficiency by IHS Transform for data integration and
improvement of spatial resolution, using such images of the CBERS 2B, with
different spatial resolutions. More specifically, the study aims to show the interaction
between the subspaces RGB and IHS, by describing the process of implementing
the IHS transformation, the technique of contrast to the images before and after the
calculation of components I, H and S, and analyze them, to merge images and
compare the raw images with the post-processed through their respective
classifications. To achieve satisfactory results were the stages of data collection,
registration and processing of images. The color composite of images after the
completion of the merger, through the IHS Transformation, presented a higher level
of information to the original images, thereby confirming the efficiency of this
transformation.
Keywords: Image fusion; Remote sensing; Transformation HSI; Digital Image
Processing.
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1 INTRODUÇÃO
A utilização das imagens de satélites como fonte de informação tem sido cada
vez mais freqüente nas diversas áreas de conhecimento da sociedade moderna,
uma vez que a busca contínua de conhecimento sobre o universo e a conseqüente
conquista do espaço pelo homem possibilita o desenvolvimento desta tecnologia. Do
ponto de vista técnico-científico, as imagens de sensoriamento remoto vêm servindo
de fontes de dados para estudos e levantamentos geológicos, urbanos, florestais,
dentre outros. Além disso, as imagens passaram a representar uma das formas mais
viáveis de monitoramento ambiental em escalas locais e globais, devido à rapidez,
eficiência, periodicidade e visão sinóptica (de conjunto) que as caracterizam.
Há diversos programas espaciais que foram desenvolvidos para obter dados
na forma de imagens da superfície terrestre. Dentre eles, o Satélite Sino-Brasileiro
de Recursos Terrestres (CBERS, do inglês China-Brazil Earth Resources Satellite)
originado da aliança entre Brasil e China, a qual possibilitou a ascensão do Brasil
entre os países detentores de conhecimento sobre o ciclo de desenvolvimento de
um satélite artificial. O satélite CBERS 2B possui três sensores, que são: uma
câmara imageadora de alta resolução CCD (do inglês, Charged Coupled Device);
um imageador de visada longa WFI (do inglês, Wide Field Imager) e a câmara
pancromática de alta resolução HRC (do inglês, High Resolution Camera).
Todo o avanço na área de sensoriamento remoto ficaria sem sentido se não
ocorresse, em contrapartida, o desenvolvimento em relação às técnicas de
processamento digital das imagens. Uma das técnicas utilizadas no tratamento das
imagens é a transformação IHS, que permite a fusão de imagens com diferentes
resoluções espaciais. Assim como as demais técnicas, ela é utilizada para identificar
e extrair a informação de interesse para determinados fins, sendo que a integração
de dados, a partir de imagens provenientes de diferentes sensores e resoluções
espaciais, é uma das vantagens de sua utilização.
Há outras técnicas utilizadas para a extração de informações, como, por
exemplo, a classificação, contraste de imagens e composição colorida, através das
quais, o sistema visual humano pode perceber com mais sensibilidade as distinções
entre os objetos da superfície imageada. A necessidade de processamento advém
do fato de a imagem conter uma quantidade muito maior de informações do que o
olho humano conseguiria perceber. Justamente aí se coloca o papel fundamental do
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processamento de imagens, no sentido de traduzir essa informação para o
intérprete, extraindo a parte essencial aos fins determinados.
O objetivo deste trabalho é apresentar aos profissionais e estudantes de
imagens de satélite a eficiência da Transformação IHS, na integração (fusão) de
dados e melhoria da resolução espacial, utilizando para tal as imagens do satélite
CBERS 2B, com diferentes resoluções espaciais. De forma específica, o trabalho
tem o objetivo de mostrar a interação entre os subespaços RGB e IHS, através da
descrição do processo de aplicação da Transformação IHS; aplicar a técnica de
contraste às imagens, antes e depois do cálculo das componentes I, H e S; realizar
a fusão de imagens e comparar as imagens originais com as pós-processadas,
através de suas respectivas classificações.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 SENSORIAMENTO REMOTO
A tecnologia que permite obter informações à distância da superfície terrestre
por meio da captação de energia refletida ou emitida é denominada de
sensoriamento remoto (FLORENZANO, 2007). O sensoriamento remoto está
dividido em duas seções históricas: a primeira, baseada no uso de fotografias
aéreas, e a segunda, com o advento de sensores orbitais (acoplados aos satélites).
As primeiras utilizações do sensoriamento remoto foram para fins militares.
Em 1862, por exemplo, durante a guerra civil americana, um corpo de balonistas
fazia o reconhecimento das tropas confederadas com fotografias aéreas. Nas duas
grandes Guerras Mundiais, surgiram as fotografias tiradas de aviões e, em especial,
na Segunda Guerra Mundial, o filme infravermelho foi utilizado em larga escala para
detecção de alvos inimigos que estavam camuflados na vegetação.
O desenvolvimento tecnológico refletiu diretamente na área de sensoriamento
remoto quanto ao aspecto de quais plataformas – aéreas ou orbitais - seriam
utilizadas para o transporte dos sensores. Os sensores geram coleções de medidas
da intensidade de energia eletromagnética refletida pelos objetos existentes na
superfície terrestre que, organizadas convenientemente, permitem a observação
visual desta superfície (PONZONI, 2007). Quando os sensores estão a bordo de
aeronaves são chamados de aerotransportados e, quando a bordo de satélites, são
chamados de orbitais.
Há uma densificação dos sensores orbitais para coleta de dados
meteorológicos e de recursos terrestres. Os primeiros registros sistemáticos da
Terra foram coletados a partir dos satélites meteorológicos da série Tiros. Em julho
de 1972, foi lançado o primeiro satélite de recursos terrestres ERTS-1,
posteriormente chamado Landsat-1.
Além dos satélites de recursos terrestres da série Landsat, existem outros,
como, por exemplo, os desenvolvidos pela França, série Spot. No Brasil, as
primeiras imagens do Landsat foram obtidas em 1973. Entretanto, o Brasil começou
a adquirir autonomia tecnológica nesse campo de atuação a partir da aliança com a
China para o desenvolvimento do Programa CBERS.
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2.1.1 Programa CBERS
O Satélite Sino – Brasileiro de Recursos Terrestres (CBERS, do inglês China
– Brazil Earth Resources Satellite) é o resultado da cooperação entre China e Brasil
para a construção de satélites de recursos terrestres. Desde a década de 1960, o
Brasil desenvolve pesquisas no campo da ciência e tecnologia espacial, o que
justifica a sua participação no seleto grupo de 18 países que dominam o
conhecimento sobre o ciclo do desenvolvimento de um satélite espacial
(FLORENZANO, 2007).
No dia 14 de outubro de 1999, foi lançado, por um foguete chinês da série
Longa Marcha, o primeiro satélite do Programa CBERS, o CBERS 1, atualmente
desativado. Posteriormente, foi lançado o CBERS 2, com três sensores a bordo:
CCD, IRMSS e WFI. Além disso, há um sistema de coleta de dados que retransmite,
em tempo real, dados ambientais coletados na Terra por pequenas estações
autônomas. Com uma órbita circular, quase polar, síncrona com o Sol, ele está a
uma altitude de 778 km e o horário local médio de sua passagem é às 10h 30min
(INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS, 2009).
Para dar continuidade ao programa foi desenvolvido o CBERS 2B, que foi
lançado em setembro de 2007. A principal diferença deste, em relação aos CBERS
1 e 2, é a substituição do imageador IRMSS por uma Câmara Pancromática de Alta
Resolução HRC (do inglês, High Resolution Camera), com resolução espacial de 2,5
metros. Os sensores dos satélites CBERS apresentam as seguintes características
(FLORENZANO, 2007):
•

A câmara CCD apresenta uma resolução espacial de 20 metros, resolução

temporal de 26 dias, e uma captação de energia em cinco regiões espectrais:
três na faixa do visível (b1: 0,45 a 0,52 µm, azul; b2: 0,52 a 0,59 µm, verde; e b3:
0,63 a 0,69 µm, vermelho); um no infravermelho próximo (b4: 0,77 a 0,89 µm) e
um pancromático (b5: 0,51 a 0,73 µm, na região do visível e infravermelho
próximo). Cada imagem recobre uma área de 113 kmx113 km;
•

O IRMSS é um varredor multiespectral infravermelho e coleta dados de uma

mesma área a cada 26 dias, em quatro canais espectrais: pancromático (b6: 0,50
a 1,10 µm, visível e infravermelho próximo); dois infravermelhos, um médio (b7:
1,55 a 1,75 µm e b8: 2,08 a 2,35 µm), com uma resolução espacial de 80 metros,
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e um canal termal (b9: 10,04 a 12,05 µm), com uma resolução espacial de 160
metros. Cada cena cobre uma área de 120 kmx120 km;
•

O WFI é um imageador de largo campo de visada e possui resolução

temporal de cinco dias, em dois canais espectrais: visível (b10: 0,63 a 0,69 µm,
vermelho) e um infravermelho próximo (b11), com uma resolução espacial de
260 metros. Faixa imageada no terreno de 890 kmx890 km;
•

O HRC opera numa única faixa espectral, que cobre o visível e parte do

infravermelho próximo. Produz imagens de uma faixa de 27 km de largura com
uma resolução de 2,5 m, permitindo a observação com grande detalhamento dos
objetos da superfície. São necessários cinco ciclos de 26 dias para que os 113
km padrão da CCD sejam cobertos pela HRC. A banda utilizada por este sensor
é a pancromática que abrange a região do espectro desde 0,50 - 0,80 µm
(INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS, 2009).
No estudo de sensoriamento remoto um conceito básico a ser considerado é
o das fontes de energia, pois são delas que os sensores dependem para a captação
da radiação eletromagnética.
2.1.2 Fontes de energia
A energia com a qual operam os sensores remotos é proveniente de uma
fonte natural, por exemplo, o Sol; ou artificial, um flash de uma máquina fotográfica.
De acordo com as fontes de energia, os sensores podem ser: passivos, quando o
sensor capta a energia que é proveniente de uma fonte natural ou externa; ou ativos,
quando o sensor emite e capta a energia, ou seja, há a presença de uma fonte
artificial (FITZ, 2005). Como exemplo dos sensores ativos, o radar, que emite
energia na região de microondas, possibilitando que as imagens sejam obtidas tanto
de dia quanto de noite ou em qualquer condição meteorológica.
A energia utilizada no sensoriamento remoto é a radiação eletromagnética
(REM), que se propaga em forma de ondas eletromagnéticas com a velocidade da
luz (300.000 km por segundo), sendo medida em freqüência (unidade de hertz) e
comprimento de onda (unidade de metro) (FLORENZANO, 2007). A freqüência é o
número de vezes que uma onda se repete por unidade de tempo e o comprimento é
a distância entre dois picos sucessivos. A freqüência de uma onda é diretamente
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proporcional à velocidade e inversamente proporcional ao comprimento. A relação
entre a freqüência e o comprimento de onda é mostrada na Figura 01.

Figura 01 – Relação entre a freqüência e o comprimento de onda
Fonte: Florenzano (2007)

Toda matéria a uma temperatura acima do zero absoluto emite energia,
conseqüentemente, quando a radiação incide em um corpo e é absorvida, este é
capaz de emitir energia, uma vez que está aquecido. Um emissor ideal (ou um
absorvente ideal) é chamado também de Corpo Negro, pois este absorve toda a
energia que nele incide e também emite toda a energia de que dispõe (CENTENO,
2004). A emitância (M), ou o total de energia emitida em todas as direções por
unidade de área e tempo, é diferente para cada comprimento de onda. A relação
entre o comprimento de onda e a emitância pode ser calculada conforme a equação
1 - fórmula de Plank (CENTENO, 2004):
Mλ= c1/(λ 5(exp(c2/λT) – 1)
Onde:
c1 e c2 são constantes:
c1: 3.7413*108 [W µm4/m2];
c2: 1.4388*104 [µm4K];
T é a temperatura da superfície (em kelvin);
λ é o comprimento de onda [µm];
Mλ é o valor da emitância espectral do Corpo Negro (em W/m µm).

(1)
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Em um objeto com temperatura constante a emitância depende apenas do
comprimento de onda. Logo, em determinadas regiões do espectro, a emitância será
maior do que em outras, conforme Figura 02.

Figura 02 – Emitância do corpo negro ideal
Fonte: Centeno (2004).

Analisando a Figura 02, nota-se que a emitância do Sol (T=6000k) ao longo
do espectro apresenta um pico máximo na região do visível, ou seja, em uma região
com pequenos comprimentos de onda e que, em comprimentos maiores, os valores
de emitância diminuem. Já para os corpos na superfície da Terra (T=300k), como a
temperatura é mais baixa, em relação ao Sol, o pico de emitância ocorre em
comprimentos de onda maiores. É importante ressaltar que na prática são raros os
objetos que seguem o comportamento de um corpo negro, ou seja, a emitância de
um corpo, na maioria dos casos, é menor que a de um emissor ideal.
A propagação da radiação eletromagnética no espaço e sua interação com a
superfície terrestre produzem três fenômenos: absorção, reflexão e transmitância. A
variação das quantidades destes fenômenos depende das características dos avos
encontrados na Terra.
A interação entre a energia e a superfície na Terra é caracterizada pelas
quantidades de reflectância, absortância e transmitância. A reflectância é a razão
entre energia refletida e a energia incidente; a absortância é a razão entre a energia
absorvida e a incidente; e a transmitância é a razão entre as energias transmitida e
incidente. Quando ocorre a interação entre energia eletromagnética e a superfície na
Terra, uma parte do fluxo incidente é refletida, outra parcela é absorvida pela
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matéria e uma terceira parcela é transmitida. Este balanço de energia pode ser
expresso em termos relativos, conforme equação 2 (CENTENO, 2004):
1= ρ + α + τ

(2)

Onde:
ρ: reflectância;
α: absortância;
τ: transmitância.
Os objetos na Terra apresentam um comportamento espectral muito variado,
sendo que através desta variação e do conhecimento das características espectrais
dos alvos encontrados na superfície terrestre é possível identificá-los nas imagens
de sensoriamento remoto. A forma típica de um objeto refletir a radiação
eletromagnética nele incidente é denominada assinatura espectral (PONZONI,
2007), conforme Figura 03. Estudando a resposta espectral de diferentes tipos de
alvos podem-se identificar suas características e compará-las entre si. As curvas
características mais comuns na superfície da Terra são as do solo, vegetação e
água.

Figura 03 – Variação da energia refletida para os alvos terrestres
Fonte: Florenzano (2007)

Na Figura 03, observa-se que ao longo do espectro eletromagnético as curvas
de cada alvo apresentam variação. No caso dos solos sua transmitância é nula,
logo, toda a energia incidente é refletida ou absorvida. O solo apresenta em sua
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composição uma complexa mistura de diferentes elementos, como, por exemplo,
óxido de ferro, matéria orgânica, água e suas propriedades físicas (areias, argilas e
silte). Todos estes elementos interferem no seu comportamento (CENTENO, 2004).
O efeito da presença de matéria orgânica é sentido principalmente entre 0,48 a 0,53
µm, onde os valores de reflectância são mais baixos. Já na região do infravemelho
próximo (0,8 a 1,3 µm), há uma tendência crescente nos valores de reflectância.
No caso da vegetação, uma folha verde e sadia intercepta o fluxo radiante
incidente proveniente do Sol ou da radiação difusa espalhada sobre a folha. Esta
energia interage com os pigmentos, água e espaços intercelulares internos à folha
vegetal (JENSEN, 2009). Na vegetação sadia, a quantidade de absorção é baixa no
infravemelho próximo, mas há um alto valor de reflectância. Nas imagens de
sensoriamento remoto esta região do espectro é muito utilizada para a identificação
da vegetação. Na região do infravermelho médio, a reflectância é dominada pela
presença da umidade na vegetação, resultando em três picos de absorção,
localizados em torno de 1,4, 1,9 e 2,7 µm, como mostrado na Figura 03.
Em corpos d’água, o comprimento de onda no intervalo de 0,50 a 0,58 µm é
bastante absorvido. Entretanto, as melhores regiões para discriminar a água são o
infravermelho próximo e o infravermelho médio (0,7 a 2,5 µm), pois nestas regiões
os corpos de água aparecem escuros, uma vez que absorvem praticamente todo o
fluxo radiante incidente (JENSEN, 2009). Ou seja, para distinguir a água de outras
coberturas da Terra, como solo e vegetação, podem-se utilizar as regiões do
infravermelho próximo e médio, pois estes dois últimos alvos refletem muito nestas
regiões, como pode ser percebido na Figura 03.
Os resultados da interação da energia e os alvos na Terra são captados pelos
sensores e podem ser apresentados na forma de imagem digital, na qual a menor
dimensão destes alvos é representada pelos pixels (elementos da imagem) e onde
as diversas feições do espaço imageado podem ser analisadas.
2.1.3 Imagem digital
Os dados ou imagens digitais, como também podem ser chamados, são
normalmente armazenados como uma matriz (arranjo) de números. As imagens
digitais utilizam uma grade regular sobre a qual se representa, célula a célula, o
objeto que foi observado pelos sensores. Nesta representação, o espaço é
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estruturado como uma matriz P(m, n) composto de m linhas e n colunas, e um valor
correspondente a um atributo de nível de cinza, que varia de acordo com o número
de bits, e cada célula é individualmente acessada pelas suas coordenadas
(CÂMARA, 2005), conforme Figura 04. As imagens são formadas por pixels, que são
definidos como um elemento de cena bidimensional que constitui o menor elemento
não-divisível de uma imagem digital (JENSEN, 2009).

Figura 04 – Representação matricial com m linhas e n colunas
Fonte: Crosta (1992)

A representação matricial supõe que o espaço pode ser tratado como uma
superfície plana e que cada célula representa uma região do terreno. As dimensões
dos pixels dependem da resolução espacial do sensor imageador, que nos casos do
CCD e HRC são 20 e 2,5 m, respectivamente.
A manipulação das imagens com características espaciais dá-se por meio dos
Sistemas de Informações Geográficas (SIG, do inglês Geographyc Information
System). Segundo Rocha (2003), o SIG é um sistema baseado em computador que
permite ao usuário coletar, manusear e analisar dados georreferenciados. Há
programas que consideram, além das informações georreferenciadas, a capacidade
de processar e manipular imagens de satélite como, por exemplo, o Sistema de
Processamento de Informações Georreferenciadas (SPRING), desenvolvido pelo
Instituto Nacional de Pesquisas Espacial (INPE) e a Divisão de Processamento de
Imagens (DPI).
Um dos fatores de identificação dos objetos presentes nas imagens é a
resolução. Esta pode ser de quatro tipos: espacial, espectral, radiométrica e
temporal. A resolução espacial é a menor dimensão que o sensor é capaz de
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distinguir. A resolução espectral é definida como a menor porção do espectro
eletromagnético que um sistema sensor é capaz de segmentar. A discriminação das
intensidades de energia refletida ou emitida é chamada de resolução radiométrica.
E, por fim, a temporal é o tempo de revisita de um sensor para imageamento de uma
mesma área.
2.1.3.1 Resolução espacial
Os detalhes dos objetos presentes na imagem são determinados pela
capacidade de o sensor distinguir a menor dimensão da superfície imageada.
Segundo Florenzano (2008), a capacidade que o sensor tem de discriminar objetos
em função do tamanho destes é denominada resolução espacial. Cada detector do
sensor realiza a medição da energia da menor unidade de área no terreno, sendo
que a energia refletida por todos os objetos dentro desta unidade de área é
ponderada e um único valor é registrado – reflectância média (CENTENO, 2004).
Quando a imagem possui uma grande quantidade de pixels, representando
uma área da superfície observada e com dimensões cada vez menores, a
visualização dos objetos contidos na imagem será de grande qualidade, pois quanto
menor a dimensão do pixel mais ele se “dedica” à representação de um objeto
individual. Segundo Jensen (2009), resolução espacial é uma medida da menor
separação angular ou linear entre dois objetos que pode ser determinada pelo
sensoriamento remoto. Partindo deste conceito, é possível compreender que os
objetos fora da capacidade de “percepção” do sensor não serão identificáveis nas
imagens (Figura 05).

Figura 05 – Resolução espacial do sensor
Fonte: Centeno (2004)
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Na Figura 05, observa-se que as dimensões dos pixels são fundamentais
para o reconhecimento da forma do objeto observado. Quando se trata de imagens
orbitais com alta resolução espacial, os mapas criados a partir delas constituem uma
importante fonte de informação, permitindo a identificação de informações
submétricas e uma cobertura detalhada (ALMEIDA, 2007).
Desta forma, é possível compreender que o nível de informação em uma
imagem aumenta em função da capacidade de percepção do sensor. No entanto, a
identificação das feições presentes nas imagens, também, está associada à
resolução espectral.
2.1.3.2 Resolução espectral
A largura de uma faixa espectral e o número de bandas utilizadas no
imageamento de uma dada superfície é determinante quando o assunto de interesse
é a resolução espectral.

As faixas espectrais correspondem aos intervalos de

comprimento de onda nos quais os sensores operam (CENTENO, 2004). Tomando
como fundamento de conhecimento o comportamento espectral dos alvos, o usuário
que observa uma imagem gerada pelo sensor em faixas espectrais curtas e
diferentes terá uma rica fonte de informação espacial.
Segundo Centeno (2004), as imagens utilizadas em sensoriamento remoto
podem ser de dois tipos, em função do número de bandas: multiespectrais e
hiperspectrais. A primeira é gerada da utilização de várias bandas do espectro
eletromagnético, geralmente 05 faixas espectrais. Já as imagens hiperspectrais
utilizam uma quantidade elevada de canais espectrais, como, por exemplo, o sensor
AVIRIS, que funciona em 200 canais diferentes. Outra propriedade importante em
uma imagem de sensoriamento remoto é a resolução radiométrica.
2.1.3.3 Resolução radiométrica
Em função de números dos dígitos binários (bits), as imagens podem ser de
alta ou baixa resolução radiométrica. As medidas de intensidades, pelos sensores,
são representadas, em sua grande maioria, em níveis de cinza, que são associados
aos pixels presentes nas imagens. Quanto maior o número de bits, maior é a
resolução radiométrica (CRÓSTA, 1992), conforme Figura 06.
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Figura 06 – Imagem com 1 bit (à esquerda). Imagem com 5 bits (à direita)
Fonte: Crósta (1992)

Na Figura 06, é possível perceber a diferença na quantidade de informação
que pode ser extraída da comparação visual entre as imagens. Desta forma, podese concluir que a resolução radiométrica, também, é muito importante no processo
de extração de informações. As Imagens CBERS, por exemplo, apresentam uma
resolução radiométrica de 8 bits, ou seja, 256 níveis de cinza podem ser associados
aos pixels.
Através dos softwares de processamento de imagens é possível manipulá-las,
analisar o conjunto dos elementos que as constituem – os pixels – e alterar a sua
distribuição ao longo do intervalo de nível de cinza, que, por sua vez, varia de
acordo com o número de bits disponível na imagem. O histograma, como esta
distribuição dos pixels também pode ser chamada, não contém nenhuma informação
espacial sobre a imagem, por exemplo, onde se encontra um pixel em relação a
outro elemento vizinho, entretanto, é muito importante em processamento digital de
imagens.
2.1.3.4 Histograma dos pixels
O pixel (picture element) de uma imagem representa a menor dimensão do
objeto correspondente na superfície imageada. Cada pixel possui uma localização
na imagem determinada por um sistema de coordenadas do tipo linha e coluna,
representados por x e y. Eles possuem um atributo z que representa o nível de cinza
ou o número digital (DN – digital number). Este atributo representa a energia
refletida ou emitida pelo objeto imageado, dependendo do número de bits da
imagem, que no caso de uma imagem de 8 bits a variação é de 0 – 255, ou seja,
essa variação está associada à resolução radiométrica do sensor.
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Os valores atribuídos aos pixels são utilizados em processamento de imagens
para a análise do histograma e posterior tratamento. O histograma é uma das
formas mais comuns de representar a distribuição dos números digitais de uma
imagem, e, possivelmente, a mais útil em processamento digital de imagens
(CRÓSTA, 1992). Este tipo de representação tem a função de informar sobre
quantos pixels possuem cada valor possível de número digital ou, de forma
equivalente, qual a proporção da imagem que corresponde a cada número digital.
Outras nomenclaturas para o histograma são distribuições de intensidades e função
de densidade de probabilidade (PDF). A nomenclatura PDF advém do fato de o
histograma representar a probabilidade de se achar um DN de um dado valor na
imagem. Um histograma pode ser uni-dimensional ou bi-modal (CRÓSTA, 1992).
O histograma uni-dimensional ou de apenas uma banda apresenta uma
representação por uma tabela ou gráfico, que contém o número de pixels atribuído a
cada um dos valores dos possíveis DN. A representação de DN por um histograma
pode ser em relação a uma imagem completa ou para uma área limitada da imagem,
o que pode apenas ser realizado caso o software em uso disponibilizar a opção de
recorte. É necessário destacar que, uma vez delimitada uma área, o seu histograma
será diferente do histograma da imagem original devido à delimitação, também, do
número de pixel.
Além de o histograma dar uma noção das características da imagem, fornece
a intensidade média e espalhamento dos valores de DN, sendo o espalhamento
controlado pela operação de contraste: quanto maior o espalhamento ao longo do
eixo de DN, maior terá sido o contraste aplicado a uma imagem. A Figura 07 mostra
a distribuição dos pixels ao longo do intervalo de nível de cinza, na qual a inclinação
da reta é determinante para a saída do novo histograma – representado pela cor
lilás. A forma do histograma apresenta as características espectrais da imagem, mas
não possibilita a informação espacial, ou seja, localização dos objetos imageados.

Figura 07 – Histograma unidimensional - distribuição de DN na banda 2 do sensor CCD
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Para uma imagem que apresenta solo exposto e corpos d’água, por exemplo,
o seu histograma vai ser bi-modal. Os pixels correspondentes à água aparecerão
mais próximos à origem e os correspondentes ao solo aparecerão, por sua vez, mais
distantes

da

origem,

resultando

em

uma

visualização

escura

e

clara,

respectivamente, conforme Figura 08, resultando em um histograma bi-modal
(Figura 09). Uma imagem mais homogênea (uma monocultura em terreno plano, por
exemplo) com baixo contraste, vai produzir um histograma com um único e
proeminente pico. Por outro lado, imagens com diferentes culturas ou coberturas
superficiais mostrarão picos múltiplos, e, se tiverem diferenças significativas em
seus valores médios de resposta espectral, serão certamente separados no
histograma.

Figura 08 – Pixels em áreas de corpos d’água (à esquerda) e de solo (à direita)

Figura 09 – Histograma bi-modal de representação de valores para água e solo

Através do histograma é possível identificar uma má ou boa distribuição dos
pixels no intervalo de nível de cinza, levando sempre em consideração as
características espectrais dos objetos imageados. Quando os pixels apresentam
uma alta concentração em um intervalo restrito de nível de cinza, é necessário
aplicar o contraste para obter um maior espalhamento destes valores, aproveitando
melhor o intervalo disponível.
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2.1.3.5 Contraste de imagens
A técnica de contraste é provavelmente uma das ferramentas mais poderosas
para extração de informações de imagens de sensoriamento remoto. O sistema
visual humano apenas consegue discriminar aproximadamente 30 tons de cinza,
levando em consideração que eles precisam estar bastante espalhados entre o preto
e o branco para serem identificados em conjunto de forma satisfatória. Para que as
informações contidas nas imagens possam ser extraídas por um analista humano, o
seu histograma comprimido tem então que ser expandido para ocupar todo o
intervalo disponível (CRÓSTA, 1992). A esse conceito dá-se o nome de aumento de
contraste. O aumento de contraste nunca poderá revelar uma nova informação que
não esteja já contida na imagem original.
A função desta técnica é apresentar a mesma informação contida nos dados
brutos, porém de uma forma mais clara ao intérprete. O contraste é uma medida do
espalhamento dos níveis de intensidade que ocorrem na imagem (Figura 10). A
partir deste princípio é possível entender que quanto maior o espalhamento, maior o
contraste da imagem. O intervalo de espalhamento é sempre positivo e limitado por
valores de mínimo e máximo.

Figura 10 – Espalhamento dos pixels em um intervalo

O contraste é de fundamental importância na preparação de composições
coloridas, uma vez que uma boa distribuição de cores neste tipo de composição
depende da aplicação de contrastes aumentados.
Quando se aplica o contraste a uma imagem, o histograma final apresenta
uma forma distinta da original, sendo essa relação estabelecida pela função de
transferência de contraste. Esta função é, em geral, uma curva plotada em relação a
dois eixos (x e y), representando as intensidades da imagem original e modificada. A

27
ação da função de transferência de contraste não depende das intensidades dos
pixels ao redor do pixel considerado, por isso, a operação é denominada de
operação pontual (CRÓSTA, 1992).
Como apresentado, os intervalos de espalhamento são limitados por valores
mínimos e máximos, fato este que influenciará nas restrições da função de
transferência, ou seja, o formato da função tem que obedecer a algumas limitações
impostas pelo número de bits utilizados. Quanto maior o número de bits, maior o
intervalo de espalhamento. O histograma resultante (sobre o eixo y) vai depender da
inclinação da função (sobre o eixo x). Se a inclinação for maior do que 45º o
contraste será expandido, caso contrário, comprimido (Figura 11).

Figura 11 – Contraste aplicado aos pixels

Há várias operações de contraste como, por exemplo: aumento linear,
bilinear, não-linear; entretanto, para fins deste trabalho utilizou-se apenas o aumento
linear de contraste.
No aumento linear de contraste, a função de transferência é uma reta, através
da qual 2 parâmetros são considerados: a inclinação e o ponto de intersecção com o
eixo x (Figura 12). A inclinação é responsável pelo aumento de contraste e o ponto
de intersecção controla a intensidade média da imagem final. A característica
principal do aumento linear de contraste é que as barras que formam o histograma
da imagem de saída são igualmente espaçadas, uma vez que a função de
transferência é uma reta (CRÓSTA, 1992). A forma do histograma de saída é
idêntica a do histograma de entrada, mas o valor médio e o espalhamento serão
diferentes.
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Figura 12 – Aumento linear de contraste.

A Figura 12 mostra que a inclinação elevada da função de transferência
produziu um espalhamento dos valores dos pixels ao longo do intervalo do nível de
cinza. É importante salientar que o espalhamento não trará à tona uma nova
informação, ao contrário, mostrará apenas as informações que já estavam presentes
na imagem. As dimensões dos alvos imageados são discriminadas em função da
resolução espacial.
Um outro aspecto importante em relação às imagens é o de registro ou
georreferenciamento, através do qual há um ajuste das imagens ao sistema de
referência geodésico utilizado, uma vez que quando obtidos, esses dados precisam
passar por alguma transformação polinomial para a sobreposição de dados de
diferentes fontes.
2.1.4 Registro de imagens
O registro de imagens compreende uma transformação geométrica ou
polinomial que relaciona as coordenadas da imagem com as de um determinado
sistema de referência. Essas transformações podem ser do 10, 20 ou 30 graus. O
registro ou georreferenciamento garante a possibilidade de associar mapas distintos,
entretanto, é necessário atenção para que a sobreposição dos níveis de informação,
oriundos de fontes diferentes, seja realizada da maneira correta (PINA, 2000).
A relação entre as coordenadas da imagem e as do sistema de referência é
determinada através dos chamados pontos de controle, cuja escolha deve ser
baseada em feições reconhecíveis tanto na imagem quanto no terreno.
Cruzamentos de estradas, pistas de aeroportos e confluência de rios são exemplos
naturais de pontos de controle.
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A determinação dos parâmetros de relação entre as coordenadas da imagem
e do sistema de referência é definida pela resolução de um sistema de equações
(LOPES, 2005), conforme as equações 3, 4, 5 e 6:
a) Primeiro grau:
Xr= a1x + b1y + d1

(3)

Yr= a2x + b2y + d2

(4)

b) Segundo grau:
Xr= a0 + a1x + a2y + a3xy + a4x2 + a5y2

(5)

Yr= b0 + b1x + b2y + b3xy + b4x2 + b5y2

(6)

Uma vez determinados os n pontos de controle e selecionada a
transformação polinomial, um sistema de 2n equações é montado para resolver 6,
12 ou 20 parâmetros, dependendo do polinômio ser de 10, 20 ou 30 graus
(INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS, 2006). Logo, pode-se
perceber que o número mínimo de pontos de controle é 3 para um polinômio de 1 0, 6
para o polinômio de 20, e 10 para o polinômio de 30. A representação gráfica da
transformação polinomial é dada pela Figura 13.

Figura 13 – Georreferenciamento da imagem
Fonte: Crosta (1992)

O número mínimo de pontos de controle representa a situação de um sistema
de equações, no qual o número de equações coincide com o número de incógnitas a
calcular. É importante destacar a necessidade de determinar um número de pontos
de controle maior que o número mínimo, uma vez que os pontos de controle estão
sujeitos a erros. Assim, trabalha-se com um sistema de coordenadas que tem mais
equações do que incógnitas, possibilitando tratar e distribuir erros de medição dos
pontos de controle.
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A manipulação das imagens de satélite para as devidas análises requer que
elas sejam, além de georreferenciadas, processadas através das técnicas de
tratamento digital de imagens. Por meio das técnicas de processamento é possível
realizar operações como: aplicação de cores às imagens, análise da distribuição dos
pixels em função dos níveis de cinza (histograma); contraste, classificação e outras
técnicas. Entretanto, para fins deste trabalho serão apresentas apenas conceitos de
interesse desta pesquisa.
2.2 A COR E O SISTEMA VISUAL HUMANO
O sistema visual humano consegue distinguir aproximadamente 30 diferentes
níveis de cinza. Entretanto, em se tratando de distinção entre cores, o mesmo
sistema visual identifica algumas dezenas de milhares de cores diferentes
(CRÓSTA, 1992). Desta forma, uma vez que algumas imagens de sensoriamento
remoto apresentam características multiespectrais, ou seja, registram energia em
diferentes regiões do espectro eletromagnético, a composição colorida é um recurso
de suma importância para a extração de diferentes informações.
A composição colorida é uma das técnicas de processamento digital de
imagens mais usuais na identificação dos objetos observados pelos sensores, sendo
que eles apresentam propriedades utilizadas na interpretação de imagens, como,
por exemplo: tonalidade, textura e contexto. A tonalidade se refere à cor ou brilho
dos objetos que compõem a cena; a textura pode ser entendida como a freqüência
da variação tonal da imagem, produzida pelo efeito conjunto das pequenas feições
de uma área da imagem; o contexto está associado a como os detalhes de tons,
texturas e padrões estão localizados em relação a atributos conhecidos do terreno
(CRÓSTA, 1992). Para se fazer um melhor uso da composição colorida é necessário
entender alguns conceitos básicos da teoria das cores, tais como modelos de cores
RGB e IHS.
2.2.1 Modelo de cores
O propósito do modelo de cores é facilitar a especificação das cores em
alguma forma padrão e de aceite geral. De uma forma mais específica, um modelo
de cores é representado por um sistema de coordenadas tridimensionais e um
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subespaço dentro deste sistema, em que cada cor é simbolizada por um único ponto
(GONZALEZ, 2000). Há mais de um modelo de cores que podem ser aplicados no
processamento, entretanto, neste trabalho foram utilizados apenas os modelos RGB
e IHS.
2.2.1.1 Modelo de cores RGB
No modelo RGB, cada cor aparece nos seus componentes espectrais
primários do vermelho, verde e azul. Este modelo é caracterizado por um sistema
de coordenadas cartesianas e pelo seu subespaço, que é um cubo, conforme Figura
14. No subespaço, os valores RGB estão nos três cantos; ciano, magenta e amarelo
localizam-se nos outros três cantos; o preto está na origem; e o branco está no
canto mais distante da origem. Ao longo da linha que liga o preto ao branco estendese a escala de cinza, e os pontos sobre ou dentro dos cubos são as cores. Por
conveniência, assume-se que os valores de cor foram normalizados de modo que o
cubo é unitário, ou seja, os valores de R, G e B estão dentro do intervalo 0-1
(GONZALEZ, 2000).

Figura 14 – Cubo unitário do subespaço RGB
Fonte: Gonzalez (2000)

As imagens do modelo RGB consistem de três planos independentes, ou
seja, um para cada cor primária. A partir de um monitor RGB, essas três imagens
combinam-se sobre a tela fosfórea para produzir uma imagem de cores compostas
(GONZALEZ, 2000).
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Os eixos do espaço de cores RGB são linhas de cores primárias puras, que
aumentam em intensidade com a distância da origem. A origem desses eixos (preto)
apresenta os valores mínimos (zero), enquanto que os valores máximos (um) são do
lado exatamente oposto à origem. De acordo com as quantidades de cores primárias
que forem misturadas, diferentes tonalidades serão produzidas, cuja intensidade vai
variar do preto ao branco. A diagonal que liga a origem do cubo ao seu lado oposto
é denominada de eixo cinza ou acromático (CRÓSTA, 1992). Segundo o mesmo
autor, matematicamente, uma dada cor C é dada pela equação 7:

C = r.R + g.G + b.B

(7)

Onde
R, G, B são as três cores primárias;
r, g, b são os coeficientes de mistura, os quais são geralmente limitados ao intervalo
0<=(r, g , b)<=1.
Assim, a cor C pode ser plotada no subespaço RGB usando-se os
coeficientes de mistura r, g, b como coordenadas, resultando na composição
colorida RGB.
A forma mais comum para a combinação de 3 bandas espectrais é obtida por
meio da técnica de composição colorida falsa-cor. Para produzir uma composição
falsa-cor, é necessária a utilização de três bandas, que serão associadas às cores
RGB, individualmente. Por exemplo, a composição das bandas 3R4G2B, do sensor
CBERS 2B, conforme Figura 15. Através desta Figura é possível perceber que as
cores não são apresentadas nas cores reais, ou seja, como exatamente
apresentam-se ao sistema visual humano. Dessa maneira, distingue-se uma
composição falsa-cor de uma composição colorida real, pois esta apresenta a forma
como é vista pelo sistema visual humano.
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Figura 15 – Composição colorida falsa-cor do sensor CCD – CBERS 2B

Um conceito importante no contexto de cores é o de diagrama de
cromaticidade, que mostra a composição das cores como uma função de x
(vermelho) e y (verde). Para qualquer valor de x e y, o correspondente valor de z
(azul) é obtido, uma vez que os valores das três variáveis estão dentro do intervalo
de 0-1, e a soma dos valores é definida pela equação 8 (GONZALEZ, 2000):
x+y+z=1

(8)

O diagrama de cromaticidade é delimitado pelas componentes x, y, conforme
a Figura 16.

Figura 16 – O diagrama de cromaticidade
Fonte: Gonzalez (2000)
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É possível perceber que o diagrama apresenta uma forma de “língua”, na qual
as várias cores do espectro, do violeta ao vermelho, são indicadas no seu contorno.
Qualquer ponto fora da fronteira, mas dentro do contorno representa alguma mistura
do espectro. O ponto de energia igual, mostrado na Figura 16, corresponde a
frações iguais das três cores primárias.
Como foi citado, há um outro modelo de cores utilizado na compreensão do
processamento das imagens: o modelo IHS.
2.2.1.2 Modelo de cores IHS
O modelo de cores IHS caracteriza-se por utilizar um sistema de coordenadas
cilíndricas polares que representa as cores, em vez de coordenadas cartesianas
como o sistema RGB (CRÓSTA, 1992). A saturação se refere à pureza relativa ou
quantidade de luz branca misturada com o matiz. O matiz é representado pela cor
dominante, que é identificada pelo observador, ou seja, o comprimento de onda
dominante em uma mistura de ondas de luz. E, finalmente, a intensidade incorpora a
noção de brilho da imagem.
Conforme apresentado anteriormente, o modelo RGB é definido tomando-se
como base um cubo unitário, já os componentes do modelo IHS de cores, matiz e
saturação, são definidos, respectivamente, ao triângulo de cores, de acordo com a
Figura 17. Nesta Figura, nota-se que o matiz H do ponto de cor P é o ângulo do
vetor, mostrado com respeito ao eixo vermelho. Assim, quando H=00, a cor é
vermelha, quando H=600, a cor é amarela, e assim por diante (GONZALEZ, 2000). A
saturação do ponto P é a sua distância do centro do triângulo.

Figura 17 – Triângulo de representação matiz/saturação
Fonte: Gonzalez (2000)
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A intensidade do modelo IHS é medida com respeito a uma linha
perpendicular ao triângulo (matiz e saturação), passando pelo seu centro. As
intensidades ao longo dessa linha que ficam abaixo do triângulo tendem do escuro
até ao preto. Por outro lado, as intensidades acima do triângulo tendem do claro ao
branco. A combinação do matiz com a saturação e a intensidade resultará no
subespaço de estrutura piramidal de três lados, conforme mostrado na Figura 18.

Figura 18 – Estrutura piramidal intensidade/matiz/saturação
Fonte: Gonzalez (2000)

Qualquer ponto na superfície desta estrutura representa uma cor saturada. O
matiz desta cor é determinado por seu ângulo com respeito ao eixo vermelho e sua
intensidade por sua distância perpendicular ao ponto preto.
A quantidade de cada componente é obtida a partir das equações 9, 10 e 11
(GONZALEZ, 2000):

•

I = [(1/3)*(R+G+B)] ;

•

S= {1 – (3/(R+G+B))*[min(R,G,B)]} ;

(10)

•

H= (1/cos)*{[(1/2)*(R - G + R – B)]/[(R – G)2 + (R – B)*(G – B)]1/2}

(11)

(9)

Onde:
I, H e S são obtidas a partir das quantidades de R, G e B.
No processamento de imagens, os sistemas RGB e IHS interagem através de
uma técnica denominada Transformação IHS. Segundo Fonseca et al. (2000), tal
processamento pode ser utilizado visando melhorar a resolução espacial. Uma das
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aplicações desta transformação está associada ao processo de fusão de imagens de
diferentes resoluções espaciais (CENTENO, 2004). Ou seja, a fusão visa ao
aumento do nível de informação das imagens para facilitar a interpretação das
feições presentes nas mesmas.
Interpretar imagem é dar um significado aos objetos nela representados e
identificados. Cada objeto da superfície terrestre presente nas imagens possui
propriedades físicas que ajudam o intérprete a classificar as imagens. Além destas
propriedades, a assinatura espectral e a composição colorida também auxiliam a
interpretação.
2.3 INTERPRETAÇÃO DE IMAGENS
A identificação de objetos em imagens de satélite mediante interpretação
visual é eficaz quando o interesse é acessar as características geométricas e a
aparência geral dos objetos. As feições presentes nos dados digitais são
identificadas por elementos denominados elementos de interpretação, que são:
tonalidade/cor,

textura

(rugosidade),

tamanho,

forma,

sombra,

padrão

(FLORENZANO, 2008). Outro aspecto importante para interpretação dos alvos é a
sua assinatura espectral. Como já foi apresentado no item 2.1.2, cada objeto
apresenta um fenômeno específico de interação com a radiação eletromagnética,
dependendo das suas propriedades físico-químicas.
O imageamento da superfície terrestre não é realizado de forma seletiva, os
seja, diferentes informações - como, por exemplo, uso e ocupação do solo, redes de
drenagem, tipos de vegetação – são apresentadas, sendo necessária à classificação
das imagens para a geração de mapas temáticos. Esta técnica pode ser realizada
com base nos valores digitais – classificação digital - ou a partir dos elementos de
interpretação. Segundo Reis et al. (2009), os métodos de classificação são usados
para mapear áreas da superfície terrestre, delimitando porções que apresentam um
mesmo significado (ou resposta) em imagens de sensoriamento remoto.
Para realização da classificação digital é utilizado um conjunto de instruções
(algoritmos) que, também, são denominados classificadores, sendo estes divididos
em classificadores “pixel a pixel” e classificadores “por regiões”. Os classificadores
“pixel a pixel” utilizam a informação espectral dos pixels para definir regiões
homogêneas e se fundamentam em métodos estatísticos ou em métodos
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determinísticos, enquanto que os classificadores “por regiões” utilizam a informação
espectral de cada elemento da imagem e a posição espacial dos respectivos
elementos (PONZONI, 2007). A classificação por meio dos classificadores “pixel a
pixel” é denominada supervisionada, uma vez que o intérprete coleta amostras na
imagem para a classificação. Já a que é realizada através dos classificadores “por
regiões” é denominada não-supervisionada, pois, neste caso, o computador realiza
as análises e agrupamento dos pixels.
A classificação com base nos elementos de interpretação permite a
vetorização das feições de interesse, dando autonomia ao intérprete para a reunião
dos objetos com características semelhantes. Por exemplo, uma área de cultivo de
algum produto agrícola, geralmente, apresenta uma forma bastante regular quando
comparada com uma área natural. Outro exemplo seria a distinção entre solo e água
por meio de uma imagem gerada por um sensor que capta a energia na faixa do
infravermelho, na qual o solo reflete a radiação e a água absorve.
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3 MATERIAIS E MÉTODOS
3.1 ÁREA DE ESTUDO
A área de estudo limita-se a uma parte do Município de Piancó, na
mesorregião do sertão paraibano. Para realização deste trabalho foi utilizado o
referencial planimétrico SAD 69 e definido um retângulo envolvente com as
seguintes coordenadas UTM: E1: 608.000,0 m, N1: 9.172.000,0 m; E2: 660.000,0 m,
N2: 9.228.000,0 m. Nesta região há predominância da vegetação de caatinga, e o
clima caracteriza-se por ser quente e úmido, com chuvas de verão e outono.
A disponibilidade de imagens sem uma grande cobertura de nuvens para os
sensores utilizados neste trabalho, CCD e HRC, foram determinantes para a escolha
da região do Piancó.
3.2 MATERIAIS UTILIZADOS
Para a aplicação dos conceitos apresentados foram utilizados softwares
específicos e equipamentos com capacidade considerável de processamento e
armazenamento, além de dados adequados ao interesse da pesquisa. Tendo em
vista essas considerações, foram utilizados os seguintes materiais:
•

Imagens CBERS:
 Sensor CCD: bandas 2, 3 e 4; data: 24/07/08; órbita/ponto:
149/108
 Sensor HRC: banda pancromática, data: 25/07/08; órbita/ponto:
149/108

•

Dado vetorial: arquivo no formato “dwg” (rios, estradas e açudes);

•

Softwares:
 SPRING versão 4.3.3 português;
 AutoCad 2006.

3.3 MÉTODOS
3.3.1 Coleta de dados
A obtenção dos dados vetoriais foi realizada junto à Agência Executiva de
Gestão das Águas do Estado da Paraíba (AESA). Os dados vetoriais foram obtidos
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no formato .dwg, que é um tipo de arquivo do AutoCad 2006. Entretanto, para
trabalhar com esses dados no ambiente Spring 4.3.3, foi realizada a sua
transformação para um formato compatível com o do Spring 4.3.3 (dxf R12). A
Figura 19 mostra as feições dos dados vetoriais empregadas no trabalho.

Figura 19 – Dados vetoriais.

Na Figura 19, os corpos hídricos (azul), estradas não pavimentadas (branco)
e estradas pavimentadas (vermelho) foram utilizadas como base para a
sobreposição e registro das imagens.
Os dados matriciais foram adquiridos no catálogo de imagens CBERS, no site
do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), a partir dos sensores CCD,
com uma resolução espacial de 20 metros, e HRC, com resolução espacial de 2,5
metros, no formato tiff. As imagens do CCD foram recortadas no módulo IMPIMA,
utilizando como referência de recorte a imagem do HRC. Uma vez recortadas as
imagens, as mesmas foram salvas no formato grib.
3.3.2 Georreferenciamento das imagens
Uma vez recortadas as imagens, foi utilizado o módulo SPRING para
execução do registro das imagens, através de um sistema de referência geodésico –
SAD 69 – com coordenadas UTM, retângulo envolvente com coordenadas E1:
608.000.0, N1: 9.172.000.0; E2: 660.000.0, N2: 9.228.000.0; zona 24; e da utilização
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de 8 (oito) pontos de controle com uma transformação polinomial do 1º grau. Os
pontos de controle foram determinados a partir dos corpos hídricos e estradas,
representados pelos dados obtidos junto à AESA, pois como eles possuem uma
estrutura vetorial as intersecções entre as linhas que os representam são adequadas
para a determinação dos pontos. O processo de registro foi aplicado a cada uma das
imagens dos sensores CCD e HRC, a partir dos mesmos pontos de controle,
visando à sobreposição.
3.3.3 Obtenção da Composição Colorida
Após o registro das imagens, foi aplicada a técnica de processamento para a
obtenção da composição colorida - 3R4G2B do sensor CCD - com a finalidade de
identificar, eficazmente, os objetos da superfície terrestre que foram imageados,
uma vez que as bandas tomadas isoladamente não facilitavam a identificação dos
objetos, pois devido à resolução espacial do sensor CCD (20 m) a distinção entre
algumas regiões estava comprometida, influenciando negativamente a interpretação
do usuário, conforme a Figura 20.

Figura 20 – Interferência da resolução espacial – malha urbana do município de Piancó – banda 4 do
sensor CCD

Os pontos de amostra da Figura 20 foram adquiridos de forma aleatória
porque a resolução espacial da imagem não apresenta um nível de detalhe
considerável para a malha urbana, prejudicando a interpretação dos objetos
presentes neste recorte. A obtenção destas amostras precedeu a aplicação do
aumento linear de contraste à imagem original como forma de teste para a finalidade
do trabalho.
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3.3.4 Aplicação da Transformação IHS e do aumento linear de contraste
Durante o processamento das imagens foi possível perceber que mesmo
após a formação da composição 3R4G2B os pixels apresentavam confusão quanto
à distinção entre os alvos devido à resolução do sensor CCD. Diante disto, a técnica
da Transformação IHS foi introduzida no processo para integrar as imagens de
diferentes resoluções espaciais e aumentar a possibilidade de extração de
informações. As quantidades e os planos das componentes I, H e S foram
determinados a partir das quantidades de R, G e B, de acordo com a Figura 21 e as
fórmulas apresentadas no ítem 2.2.1.2.

Figura 21 – Componentes I, H e S a partir das quantidades de R, G e B

No momento de obtenção das componentes I, H e S há uma melhor utilização
do subespaço de cores, uma vez que acontece a interação entre os modelos RGB e
IHS. Como parte do processo, foi aplicada a operação de aumento linear de
contraste às componentes H e S, e à imagem pancromática do sensor HRC,
utilizada para substituir a componente I. É válido destacar que a imagem
pancromática deste sensor possui uma resolução espacial de 2,5 m, proporcionando
um efeito qualitativo nos resultados.
Obtidos os planos de I, H e S, e aplicados os devidos contrastes, realizou-se
a fusão das imagens, sendo que não mais se utilizou a componente I, mas em seu
lugar, a imagem pancromática contrastada, com a finalidade de associá-la às
componentes H e S, que também sofreram o contraste (Figura 22). Na substituição
da componente I pela imagem HRC, a informação de brilho da primeira, extraída da
imagem CCD com resolução espacial de 20 m, dá lugar à informação de brilho da
segunda, que possui uma resolução de 2,5 m.
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Figura 22 – Retorno do modelo IHS para o RGB

Para efeito de comparação de resultados aplicou-se o aumento linear de
contraste às imagens originais das bandas 3, 4 e 2 do sensor CCD e,
posteriormente, realizou-se o mesmo processo de fusão das imagens, a partir das
imagens contrastadas.
É importante ressaltar que os cálculos envolvidos neste processo são
realizados pelos algoritmos do software de forma implícita, ou seja, o usuário, a
princípio, não observa os valores numéricos das componentes, tem-se apenas o
aspecto visual.
3.3.5 Classificação das imagens
Às imagens obtidas antes e após o processamento foi aplicada a técnica de
classificação de imagens - com base nos elementos de interpretação, assinatura
espectral dos alvos e composição colorida - para separação em classes temáticas
dos objetos imageados. As classes foram divididas em três temas: área urbana, solo
exposto, vegetação. Estes temas foram escolhidos pelo fato de terem sido os que
mais melhoraram o seu aspecto visual na imagem após todo o processamento
realizado. As feições de vegetação e solo exposto foram analisadas e classificadas,
primeiramente, a partir da composição colorida das imagens CCD com o objetivo de
extrair, ao máximo, informações desses dois temas para que, posteriormente,
pudessem ser comparadas à classificação das imagens fundidas.
Dentre as imagens CCD, a que possibilitou uma maior identificação - mesmo
em nível de cinza - dos objetos foi a banda 4 (infravermelho próximo). Entretanto, as
imagens foram submetidas à formação de uma composição colorida 3R4G2B, para
a obtenção de uma classificação mais eficiente, uma vez que o sistema visual
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humano distingue melhor as variações de cores, fato que facilitou a classificação dos
alvos.
Uma observação a ser feita é que a visita a campo, que é muito importante
para a realização dos trabalhos de geoprocessamento, não pôde ser realizada por
motivos de logística do IFPB - visto que a instituição conduziria os pesquisadores
envolvidos neste trabalho ao município de Piancó. Para comparar as alterações
entre composição original e os resultados da fusão das imagens, após a
Transformação IHS realizou-se uma medida das classes vegetação e solo exposto.
Desta forma, foi possível analisar as diferenças de nível de informação e comparar
as classes obtidas a partir da composição 3R4G2B, do sensor CCD, com as do
resultado de todo o processamento.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES
A manipulação das imagens, desde o georrefenciamento até a aplicação da
Transformação IHS e fusão das imagens, produziu resultados satisfatórios, tendo
em vista o que realmente era previsto: a alteração da resolução espacial, permitindo
um maior nível de detalhamento. Vale ressaltar que a intenção deste trabalho não foi
de buscar uma precisão para realização de medição de distâncias, fato este que
exigiria uma maior rigidez quanto à precisão cartográfica. Entretanto, a finalidade a
que este trabalho se propôs: busca de um maior nível de informação, ou seja,
aumento da resolução espacial; foi alcançado com êxito.
O registro das imagens, tanto do CCD quanto do HRC, foi obtido com a
determinação de 8 (oito) pontos de controle – os mesmos para as duas imagens - e
uma transformação polinomial do 1º grau, conforme Figura 23.

Figura 23 – Pontos de controle na imagem pancromática do sensor HRC

Na determinação e cálculo dos pontos de controle foi obtido um erro de 0.623
e 0.711 pixels, nas imagens dos sensores CCD e HRC, respectivamente,
caracterizando, desta forma, uma boa distribuição dos pontos de controle, tendo em
vista a finalidade deste trabalho.
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Através do georreferenciamento foi possível realizar a sobreposição das
imagens do sensor CCD, com o objetivo de obter uma composição colorida a partir
do modelo de cores RGB. Para composição foram utilizadas as imagens originais
das bandas 3, 4 e 2, nesta ordem. Através das cores RGB, a distinção de algumas
regiões é mais perceptível, quando comparado com a imagem de apenas uma
banda, em nível de cinza. Na imagem da banda 4 (infravermelho próximo) do sensor
CCD - Figura 24 -

a distinção dos alvos pode ser percebida quando são

consideradas a forma e as tonalidades das feições. Por exemplo, é possível
distinguir os corpos d’água, com base nas assinaturas espectrais dos alvos (a água
absorve mais energia nesta banda) e na sua forma, uma vez que, geralmente, os
cursos d’água apresentam uma forma irregular.

Figura 24 – Banda 4 do sensor CCD

Entretanto, a composição colorida 3R4G2B – Figura 25 – possibilita identificar
que nas áreas destacadas há uma coloração diferente das feições vizinhas.
Implicitamente, no subespaço RGB há uma utilização restrita das cores primárias e
das cores resultantes de suas misturas, uma vez que ainda não foi aplicada a
operação de contraste, que permite, além do espalhamento dos pixels ao longo de
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um intervalo de nível de cinza, um melhor aproveitamento da utilização do
subespaço RGB, juntamente com a Transformação IHS.

Figura 25 – Composição colorida 3R4G2B do sensor CCD

Através da comparação entre essas imagens é possível perceber que a
composição colorida aumentou o nível de informação, uma vez que as cores
diferentes indicam que há objetos distintos nas regiões destacadas. Entretanto, de
uma forma geral a qualidade da composição colorida ainda deixa muito a desejar, no
aspecto de resolução espacial.
Diante da dificuldade de extração de informação, as imagens foram
submetidas ao processamento digital através da Transformação IHS, obtendo-se,
desta forma, as componentes I, H e S – Figuras 26, 27 e 28. Vale lembrar que estas
componentes são calculadas a partir das quantidades de R, G e B que foram
associadas às imagens brutas, conforme as fórmulas apresentadas no ítem 2.2.1.2.
As imagens das componentes H e S representam distintamente a distribuição das
cores, em níveis de cinza, ou seja, cada cor será representada em tonalidades de
cinza diferentes. Já a imagem da componente I pode ser desacoplada das demais,
uma vez que, individualmente, está associada ao brilho das imagens, possibilitando,
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desta forma, a sua substituição por uma imagem com uma com resolução espacial
maior.

Figura 26 – A componente I (intensidade).

Figura 27 – A componente H(matiz).

Figura 28 – A componente S(saturação).
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A interação entre os Modelos RGB e IHS produz estas três imagens, sendo
que a independência da imagem de componente I das demais – H e S – permite
colocar em seu lugar a imagem do sensor HRC, com uma resolução de 2,5 m. Para
as componentes H e S, obteve-se como resultado da aplicação do aumento linear
um melhor espalhamento dos pixels ao longo do intervalo de distribuição (0 – 255),
contrastando as imagens, conforme Figuras 29, 30,31 e 32.

Figura 29 – Componente H antes do aumento linear de contraste

Figura 30 - Componente H após o aumento linear de contraste
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Figura 31 - Componente S antes do aumento linear de contraste

Figura 32 - Componente S após o aumento linear de contraste

A aplicação do aumento linear de contraste é uma preparação para a fusão
das imagens, através da Transformação IHS.
Depois de aplicado o contraste às imagens H e S, e substituída a componente
I pela imagem pancromática do sensor HRC, aplicou-se, novamente, a
Transformação IHS, agora retornando para o Modelo RGB, resultando na fusão das
imagens e melhorando de forma expressiva o seu aspecto visual, conforme é
possível perceber quando comparadas imagens originais e pós-processadas
(Figuras 33 e 34).
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Figura 33 – Composição colorida original 3R4G2B – malha urbana

Figura 34 – Composição colorida após a fusão das imagens – malha urbana

Após a aplicação da Transformação IHS e do aumento linear de contraste às
componentes H e S, e à imagem do sensor HRC, a percepção dos alvos foi
otimizada, de forma que a malha urbana do município passou a ser identificável na
composição final, sendo que na original – Figura 33 - sua identificação era
deficiente. Da mesma forma o solo exposto, às margens do curso d’água, passou a
ser mais presentes ao sistema visual humano, confirmando, assim, o êxito da
técnica.
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Ainda para efeito de comparação dos resultados, o aumento linear de
contraste foi aplicado às imagens originais das bandas 3, 4, 2, e, posteriormente,
realizado todo o processo de fusão, por meio da Transformação IHS. Entretanto, o
resultado não foi satisfatório, conforme é possível perceber na Figura 35, levando
em consideração o procedimento adotado nas literaturas que tratam deste assunto.

Figura 35 – Resultado da aplicação do aumento linear de contraste antes da Transformação IHS

Para a aplicação do contraste antes da transformação IHS, pode-se perceber
que as cores, quando se realiza o retorno IHS-RGB, apresentam um aspecto visual
muito inferior ao procedimento adotado no resultado da Figura 34, pois há um
espalhamento muito grande entre as cores, concluindo-se, então, que é de suma
importância a aplicação de contraste às componentes H e S após o processo de
obtenção destas componentes.
Após todo o processamento procedeu-se à técnica de classificação das
imagens originais e fusionadas, para verificar a diferença dos níveis de informação
dos temas estabelecidos. Como não foi possível realizar a visita à campo, devido às
impossibilidades do IFPB, uma vez que conduziria os pesquisadores envolvidos
neste trabalho até à área de estudo, a classificação foi realizada com base nos
elementos de interpretação. Para exemplificação, foram tomados os seguintes
temas: vegetação da composição colorida das imagens originais e vegetação da
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composição obtida após a aplicação da Transformação IHS e da fusão, conforme as
Figuras 36 e 37.

Figura 36 – Classificação da vegetação nos limites da malha urbana do município de Piancó a partir
das imagens originais do sensor CCD

Figura 37 – Classificação da vegetação nos limites da malha urbana do município de Piancó após a
fusão das imagens

Nas Figuras 36 e 37, as áreas em magenta representam a malha urbana do
município e, as áreas em verde, a vegetação. Para a confirmação da alteração do
nível de detalhamento após o processamento e fusão foi realizada uma medida de
classes das áreas de vegetação nos limites da malha urbana, resultando em uma
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área total de vegetação, na Figura 36, A1= 770.897,2 m 2 e, na Figura 37, uma área
de A2= 432.961,8 m2. Outras áreas como, por exemplo, as de solo exposto,
apresentaram uma melhora considerável, permitindo sua identificação. Na
composição original 3R4G2B – Figura 38 - a resolução espacial do sensor CCD
dificulta a interpretação das áreas de solo exposto influenciando diretamente na sua
classificação, assim como ocorreu na identificação da vegetação. O aumento da
resolução espacial é confirmado através da imagem na Figura 39.

Figura 38 – Solo exposto, no trecho do rio Piancó, a partir da composição original do sensor CCD

Figura 39 - Solo exposto, no trecho do rio Piancó, após fusão
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Nestas Figuras, também é possível perceber uma melhora significativa na
resolução espacial das imagens após a fusão. As áreas de solo exposto, no trecho
do rio Piancó, nas imagens originais e pós-processadas foram classificadas,
conforme Figuras 40 e 41, e quantificadas (medida de classes), obtendo-se valores
A3= 84.367,3 m2 e A4= 95.430,3 m2, respectivamente. Desta forma, pode-se
perceber que a distinção entre as feições aumentou, confirmando o êxito da
aplicação da Transformação IHS para a fusão de imagens de diferentes sensores e
resoluções espaciais.

Figura 40 – Classificação do solo exposto, no trecho do rio Piancó, a partir das imagens originais
CCD

Figura 41 – Classificação do solo exposto, no trecho do rio Piancó, após a fusão
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A resolução espacial de 20 m, observada nas imagens originais do sensor
CCD, e, consequentemente, na sua composição colorida, dificultava a identificação
dos alvos imageados. A utilização de imagens de diferentes sensores e resoluções
permitiram a fusão das imagens, através da Transformação IHS, e vários detalhes
das imagens ficaram perceptíveis ao sistema visual humano após o processamento.
A passagem do Modelo RGB para o IHS, e depois o retorno para o RGB, fez com
que houvesse uma melhor utilização do espaço de cores, otimizando, assim, a
visualização dos objetos na composição colorida pós-processada.
Neste trabalho, a classificação dos objetos, tomados como exemplos para
comparação, a partir das imagens utilizadas, confirmou a superioridade do nível de
informação das imagens fusionadas e classificadas, sendo confirmadas as alteração
pela medida de classes.
O procedimento de aplicação do aumento linear de contraste às componentes
H e S e à imagem pancromática do sensor HRC, também, foi fundamental para
alcançar o resultado final. É importante destacar este procedimento, uma vez que
através dele os objetos ficaram mais bem definidos na composição colorida após a
aplicação da Transformação IHS e da fusão, do que quando o aumento de contraste
foi aplicado às imagens originais do sensor CCD, antes da aplicação da
Transformação IHS.
Os resultados alcançados contribuíram para confirmar que a Transformação
IHS é uma técnica importantíssima para a fusão de imagens de diferentes sensores
e resoluções espaciais, contribuindo decisivamente para a extração de informações
com um maior grau de confiabilidade ao sistema visual humano e uma melhor
classificação dos objetos presentes nas imagens.
Considerando a finalidade a que este trabalho se propôs e os resultados
obtidos, a técnica de processamento digital de Transformação IHS para a fusão de
imagens, pode ser utilizada para a execução de pesquisas mais específicas, como,
por exemplo, estudo e ocupação do solo, dentre outras. É válido ressaltar que
existem outras técnicas para a realização da fusão de imagens e, provavelmente,
outros resultados, iguais ou até melhores do que os apresentados neste trabalho,
podem ser alcançados.
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