UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS

FTLTROS DE CONVOLUçÃO PASSA BAIXAS
NO REALCE TONAL DE IMAGENS

Fábio Cardinale Branco

Orientador: Prof. Dr, Teodoro lsnard Ribeiro de Almeida

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO
Programa de Pós-Graduaçäo em Recursos Minerais

)

SÃO PAULO
1998

e

Hidrogeologia

UNIVERSIDADE DE SA O PAULO
I NSTITUTo DE GEoCIÉrucms

FILTROS DE CONVOLUçÃO pAssA BATXAS
NO
REALGE TONAL DE IMAGENS

rNErc CARDINALE

BRAA/CO

orientador: prof. Dr. Teodoro rsnard Ribeiro
de Armeida

DtssERrnçno

DE MESTRADO
.

coMlssÂo

¡ul-cADoRA

't''

1 ¿ t'z'1 '
,
t'

Nome

Assinatura

Presidente: Prof' Dr' Teodoro lsnard R. de Almei d^ /6J-Examinadores: Prof. Dr. cartos Roberto de souza

Fitho

Prof. Dr. Raimundo Almeida Filho

sÃo pRur_o
1

998

'- à / - L ,# C'Wlln" i ¡ /-, il.'g
(

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULC
INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS

FTLTROS DE CONVOLUçAO PASSA BAIXAS
NO REALCE TONAL DE IMAGENS

Fábio Cardtnale Branco

Orientador: Prof, Dr. Teodoro lsnard Ribeiro de Almeida

DISSERTAÇAO

Programa de Pós-Graduaçåo em

I

llllll llilllililtililtil ilil

ilililil]til

ilil

30900004649

SÃO PAULO
1998

tilt ilililt

Sumário:
Sumário

Sumário de Figuras

Resu mo

vlt

Abstract

vtlt

Agradecimentos

I Introdução

II

Localização e Geologia da Área de Testes

ILI

III

e Obietivos

Esboço da geologia regional

Trabalhos Anteriores

8

III.1 Filtragem por convolução

t1

IfI.2 Filtros passa baixas

12

III.3 Filtros

15

passa altas

IIL3.1. Método da subtração da imagem:

16

Itr,3.2. Métodos derivativos:

t7

IV Materiais e Métodos
IV,l Método parâ

a geração dos filtros isotrópicos passa altas

IV.2 Método para a geração dos filtros isotrópicos passa baixas

23

23
27

fV.3 Ensaios realiz¿dos

29

W.3.1 'Iestes em imagem didática

30

IV.3.2 Aplicação na área de testes

32

lV.4 Produção do mapa fotogeológico

V Resultados Obtidos

33

34

V.1 Verificação das premissas básicas

34

V.2 Testes quantitativos

34

V.2.1 Análise de correlação

34

V.2,2 Perfis de DNs

38

V.3 Testes qualitativos
V.3.1 Imagem didática
V.3,1.1 Filtros passa baixas

42
42
42

a)

Aumento linear de contraste

42

b)

Aumento logarítmico de contraste

44

c)

Aumento exponencial de contraste

46

d)

Aumento d€ contraste por normalização de histogramâ

47

e)

Aumento de contraste por equalizaçâo de histograma

49

V.3.1.2 Filtros passa altas

5l

V.3.2 Aplicação nâ área de testes

53

VI. Análise do Mapa Fotogeológico

66

Wl Limitações

WII

do Enfoque proposto

Conclusões

IX Referências Bibliográficas
Anexos

70

73

74

Índice de figuras:
No da

figura Título

1
2
3

rla

figura

página

testes
Mapa geológico da área de testes
Localização da área de

4
6

Decomposição do perfil de variações tonais de uma imagem

genérica

g

em curvas senoidais

4

e

9

da

12

Comparação entre os efeitos produzidos por filtragens passa altas
passa baixas em uma seqüência de dados unidimensional

5

Exemplo de uma série unidimensional de dados, mostrando o efeito
aplicação de um filtro passa baixas de média móvel de 3 células

6
7
8

Exemplo de operador unidimensional passa baixas, de média
Exemplos de operadores passa

móvel

baixas

13

ru

Exemplo de uma série de dados unidimensional, mostrando o efeito

da

16

aplicação de um filtro passa altas de 3 células

9
10

Exemplo de operador

unidimensional

U

passa

17

DNs

1g

operador

Z0

Obtenção de um operador passa altas a partir de um operador
baixas de média móvel

11

Exemplo de soma vetorial para cálculo da primeira derivada dos
em função da posição em uma imagem

12

Operador Laplaciano calculado segundo Mather (1995), e o
passa altas "imagem menos Laplaciano,'

13
14
15
16

altas
Modelo para cálculo do operador proporcional
Exemplos de operadores passa

Operador calculado de forma proporcional às distá¡cias do

20
23

centro

Sentido de crescimento dos valores (em módulo) em um

operador

24
24

proporcional de l3xl3 células

17
18

Valores calculados para um operador de 13 por 13

células

25

um

27

o fator de

2g

de

36

Cálculo de um operador proporcional passa baixas a partir de
operador proporcional passa altas

19

Obtenção do operador passa baixas proporcional sem
escalamento

20

Gráfico relacionando o número de células do operador e o grau
correlação entre a imagem filtrada e a imagem original

v

No da

figura Título da

21

figura

Diagramas de dispersão mostrando

página

a

a

conelação existente entre

37

imagem TM3 e a mesma imagem filtrada com operadores passa baixas
de 31x31 e de 255x255 células
22

Diagramas de dispersão mostrando

a

correlação existente entre

a

37

imagem PC4 e a mesma imagem filtrada com operadores passa baixas
de 31x31 e de 101x101 células
23

perfis de DNs da banda TM4 filtrada com operador passa baixas

de

39

65x65 células e original
24

Perfis de DNs da primeira componente principal

40

25

Perfis de DNs da quarta componente principal

4t

26

Imagens da chama de uma vela com e sem a aplicação de filtro passa

43

baixas proporcional, todas com aumento linear de contraste
27

Imagens da chama de uma vela com e sem a aplicação de filtro passa

44

baixas proporcional, todas com aumento logarítmico de contraste
28

Ampliação da frgrxa 27 na porção do topo da chama

29

Imagens da chama de uma vela com e sem a aplicação de

45

filtro

passa

47

Imagens da chama de uma vela com e sem a aplicação de filtro passa

48

baixas proporcional, todas com aumento exponencial de contraste
30

baixas proporcional, todas com aumento de contraste por normalização
de histograma

3l

Imagens da chama de uma vela com e sem a aplicação de filtro passa

49

baixas proporcional, todas com aumento de contraste por equalização
de histograma

chama
da figura 31 na porção da base da chama

32

Ampliação da figura 31 na porção do topo da

50

33

Ampliação

5l

34

Imagens da chama de uma vela com a aplicação de

filtro

passa

altas

52

proporcional, todas com aumento de contraste por equalização de
histograma

35
36
37

Ampliação dafrgura34 na porção do topo da chama

53

Imagens dos arredores das minas do Camaquã

54

Imagens da banda TM4 dos arredores da Mina do Camaquã

55

N'da figura Título da figura

38
39

página

TM4 dos anedores da Mina do Camaquã, com e sem 56
a aplicação de filtros passa baixas
Imagens da banda

Composição TM4R/TM3GÆM7B da área de testes, sem

filtragens,

60

com adição da primeira componente principal no canal de intensidade

40

de

Composição TM4R/TM3GÆM7B da Ínea de tesres com aplicação

6l

filtros passa baixas de 65x65 células nas três bandas, com adição da
primeira componente principal, sem filtragem, no canal de intensidade

4l

Composição PCIRÆC2G,æC4B da fuea de testes, sem filtragens,

com

63

de

64

adição da prímeira componente principal no canal de intensidade

42

-

Composição PC lRÆC2GÆC 4B da fuea de testes com aplicação

filtros passa baixas de 31x31 células nas três bandas, com adição da
primeira componente principal, sem filtragem, no canal de intensidade

43

Composrção PCIR/PC2G/PC4B

filtros

passa baixas

da írea de testes com aplicação

de

65

de l0l x 101 células nas três bandas, com adição da

primeira componente principal, sem filtragem, no canal de intensidade

44
45

Mapa

lotogeológico

Relação entre

o

número de células do operador

processamento necessário

69

eo

tempo

de

7l

vlt

Resumo
O trabalho apresenta os resultados de estudo metodológico, com o desenvolvimento de filtros
de
convolução do tipo passa baixas para o realce de informações tonais de imagens de uma forma

geral ou, especifìcamente, de imagens de sensoriamento remoto óptico, onde as informações
tonais relacionam-se às respostas espectrais dos materiais superficiais.

A técnica baseia-se no conceito de que, considerando que uma filtragem passa altas exclui a
informação tonal da imagem, esta deve estar presente no resíduo da filtragem passa altas,
ou
seja, deve estar relacionada às baixas freqüências, podendo ser realçada por filtros passa
baixas.
lnicialmente foram desenvolvidos filtros do tipo passa altas, cujos valores atribuÍdos à células
do
operador são ponderados em função da distância de cada célula ao centro do operador. A partir

dos filtros assim elaborados (denominados "filtros passa altas ponderados"),

foram

desenvolvidos os filtros passa baixas.

Ambos filtros foram aplicados inicialmente em uma imagem didítica, de extrema simplicidade,
para avaliat os efeitos obtidos e relacioná-los às feições de borda (passa altas) ou às informações
tonais (passa baixas).

A imagem escolhida para tais

testes

foi a fotografia digitalizada da chama de uma vela, a qual

apresenta os atributos básicos para uma avaliação objetiva dos filtros.

Finalmente, os filtros foram aplicados a uma imagem TM-Landsat, o que permitiu avalia¡
o
comportamento das filtragens em um caso prático de aplicação de sensoriamento remoto voltado
ás geociências.

Para ral,

foi

escolhida a imagem da região das Minas do camaquã, RS, área previamente

trabalhada com sucesso por meio de sensoriamento remoto orbital, acompanhada de extenso
controle de campo, fornecendo elementos seguros para avaliar a metodologia empregada.

considerando que o presente trabalho não apresenta como objetivo refazer o mapeamento
da
região das Minas do camaquã, não foram feitos trabalhos de campo, mas apenas comparados
os
resultados obtidos pela interpretação das imagens previamente tratadas com
proposta com os trabalþs de mapeamento

já realizados na

utilizarum como ponto de partida imagens TM-Landsat.

a metodologia

ârea, em especial com aqueles que

Abstract
The present work presents the results

ofa methodological study, which led to the development of
convolution filters of the "low pass" type. Such filters enable the enhancement of the tonal
information of an image which, in the more specific case of optical remote sensing images,
is
related to spectral responses from superfìcial materials.

The technique

is

based on the concept that, since "high pass" filtering excludes the tonal
information of an image, it must remain in the "high pass" filtering residue, that is, it must be
related to low frequencies and may be enhanced by ,.low pass', filters.

Initially, filters ofthe "high pass" type were developed whose values, assigned to operator cells,
were weighted as a function of the distance of each cell to the operator center. From filters
thus
elaborated (named weighted "high pass" filters), ..low pass,' filters were developed.
Both filteis were initially applied to an extremely simple sample image, to evaluate the resulting
effects and relate them to edge features ("high pass") or to tonal ("low pass',) information. The
chosen image for such tests was the digitalized photograph of a candle light, which contains
all
the necessary attributes for an objective evaluation

ofthe filters.

The behavior of the filters was evaluated using a practical example of remote sensing applied
to
geosciences. A TM-Landsat image of the camaquã Mines region, Rio Grande do
sul (Southem
Brazil), was chosen for the study. The area had been previously processed wíth success by means

of orbital remote sensing aided by intense field control. Very sound elements thus obtained
helped evaluate the employed methodology.

Field work was not carried out for the present work, once it was not intended to repeat the
Camaquã Mines mapping. Therefore, the results obtained by interpreting the images previously
treated using the proposed methodology were compared with the existing maps, in special those
that have been generated by TM-Landsat images.
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I. Introdução e Objetivos

As filtragens por

convolução constituem uma técnica comumente utilizada no
processamento digital de imagens, não apenas por repfesentarem uma prática
de fìicil
compreensão e implementação, mas também por fornecerem resultados bastante satisfatónos
no

realce textural e de feições lineares. São ainda utilizados na eliminação ou minoração
de ruídos
comumente presentes em imagens de sensoriamento remoto.
Embora sejam descritas em todos os livros-texto que tratam do processamento digital
de
imagens, são poucos os trabalhos publicados nos últimos anos que tratam do tema
de forma
aprofundada, ou que fornecem algum aporte realmente novo sobre o assunto.
Esta técnica, baseada apenas em operações matemáticas simples, utiliza intensamente
os

recursos de processamento do sistema devido à enorme quantidade de cálculos necessários para
processar uma imagem. A aplicação de um filtro de lOlxi01 células, por exemplo,
implica na
execução de 20 402 operações para cada pixel da imagem o que, considerando uma
área de
1024x1024 pixels, corresponde

a

13.852.468 352 operações aritméticas, exigindo um tempo de

processamento muito grande, quando se utilizam computadores pessoais

(pcs), mesmo os mais

nipidos encontrados atualmente no mercado. possivelmente seja este o motivo pelo qual
são
raros os trabalhos que utilizam filtragens por convolução com a aplicação de filtros de grandes
dimensões, embora seja conhecido o fato de que as dimensões das feições realçadas por
um

filtro

passa altas, por exemplo, são diretamente proporcionais às dimensões do operadorr
utilizado.

Quanto às aplicações, praticamente não foram encontradas citações do uso de filtros de
convolução para realce da informação tonal de qualquer tipo de imagem, ou em especial,
da
ínformação espectral de imagens de sensoriamento remoto. Embora seja conhecido que

filtros

- utilizados para realce de bordas ou para o realce textural - excluem as informações
tonais, não há menção sobre o caráter desta inlormação excluída ou de sua utilização.
o
passa altas

"resíduo" de uma filtragem passa altas, assim, possui a informação tonal da imagem, que
pode
ser utilizado como método de realce daquele tipo de informação.
Esta aplicação, entretanto, não é feita, pois os filtros passa baixas são utilizados apenas
para a eliminação de ruídos. Entre os filtros passa baixas, os mais utilizados são
os filhos de
média, constituiudo-se em uma técnica menos explorada do que os passa altas.
I

'

Diversos Îêm sido os termos utilizados para designar as matrizes de convolução. Dentre
eles, consideramos como
mais- apropriada a designação de "operador", por tratâr-se de uma matriz nuré.i"u qu"
int"rog"

lop;"¡
pixels da imagem de forma diversa das operaçõès matriciais tal como são descritas no âmbito
da riatem*ática.

.o,

o.

2

A

única citação encontrada sobre realce tonal de imagens de sensoriamento remoto
através de fìlnagem passa baixas corresponde a um exemplo dado por Mather (1995), no qual
são comparadas imagens obtidas pela aplicação de

imagem Landsat-4 MSS do Arizona.

o

filtros passa altas e passa baixas sobre uma
autor comenta que, surpreendentemente (sIC) uma

estrutura geológica circular, centrada na confluência entre os rios Colorado e San Juan, é mais

evidente na imagern obtida pela filtragem passa baixas do que na passa altas, porém não são
tecidas maiores considerações acerca das causas que teriam gerado tal diferenciação entre as
duas imagens.

observe-se ainda, que Mather (1995) desenvolve o tema "filtragens por convolução',
mais extensivamente que outros livros-texlo, razão pela qual é citado com maior freqüência neste

capítulo.

.

Os objetivos desta pesquisa podem ser resumidos nas seguintes proposições:

1)

uma nova forma para a ponderação dos pesos atribuídos às células do operador,

excluindo o desbalanceamento inerente aos filtros tradicionalmente utilizados;

2)

um programa para a geração de filtros proporcionais de dimensões compreendidas

no intervalo de 3x3 a255x255;

3)
4)

a utllização de filtros de grandes dimensões para o realce de feições amplas;

a utilização de filtros

passa baixas de grandes dimensões para

o realce tonal

de

imagens de sensoriamento remoto em geologia, bem como o programa para a sua geração

5)
6)

um ensaio de método de aplicação;
testar os métodos propostos em área de geologia conhecida (região das minas do

Camaquã, RS) e previamente trabalhada com sucesso em sensoriamento remoto. Nos testes
apresentados, foram utilizados os mesmos produtos de sensoriamento remoto e as mesmas
técnicas de processamento digital de imagens descritos nos trabalhos efetuados na região,
acrescendo-se as técnicas em questão no presente projeto,

aplicabilidade do método ora proposto;

o que permite uma avaliação

da

IL Localização
A área-teste para

e Geologia da

Área de Testes

a aplicação da metodologia proposta corresponde à região estudada por

silva Filho, 1997 (região das Minas do camaquã), localizada na porção central do Escudo SulRiograndense (folhas topográficas sH.22-y-A-v-3 e SH.22-y-A-v-4, em escala l:50.000), nas
proximidades do município de santana da Boa vista, RS entre as coordenadas 30.50'33,' e
31'00'00" de latitude sul e 53"27'03" e 53.10,30,'de longitude oeste (figura l),

foi escolhida principalmente por ser uma área excepcionalmente propícia à
avaliação geológica por imagens TM-Landsat, quando comparada a outras áreas em clima
Esta área

tropical/subtropical do país, pois os solos são pouco profundos, a influência do substrato rochoso
na cobertura vegetal é intensa e não existe ocupação antrópica intensiva atualmente.

II.1 Esboço da geologia regional
O esboço geral da geologia da região das Minas de Camaquã aqui apresentado não abarca

a complexidade da geologia da área, uma vez qùe não é objetivo deste trabalho e que poderia
prejudicar a análise das imagens TM-Landsat apresentadas, já que estas não podem fornecer

o

volume de informações obtido nos diversos estudos feitos anteriormente, como associações
faciológicas, alterações na direção de fluxo de correntes, das áreas-fonte etc.

A geologia da região

de Camaquã vem gerando uma grande controvérsia desde o século

passado, começando pelo trabalho de Gorceix em 1875 (apud Fambrini,l ggg) até os nosso
dias

(silva Filho, 1997; Fambrini, 1998, entre outros), com diferentes interpretações de ambientes e
associações sedimentares e, principalmente, da estratigrafia regional. No atual estrlgio do
conhecimento pode-se dividir o arcabouço geológico do Escudo Gaúcho, na região das Minas do
Camaquã em cinco unidades

-

(figra

2) do topo para a base (Silva Filho, 1997):

Andesitos Rodeio Velho, Eopaleozóico não definido, intrusivo na Formação Guaritas
inferior).
Formaçào Cuaritas superror
Formação Gu¿ritas inferior,
Formação Santa Bárbara, e

ComplexoPorongos(Neoproterozóico)
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Complexo Porongos, embasamento regional, compreende basicamente terrenos
metamórficos de baixo a médio grau, cujas litologias (granitos miloníticos, clorita xistos,
quartzo-clorita xistos, quartzo milonitos e mármores) são encontradas na porção leste da área de
testes.

O Grupo Camaquã, que compreende as acima citadas formações Santa Bfubara, Guaritas

inferior e Guaritas superior abrange a maior parte da imagem, distribuindo-se desde o extremo
oeste até o contato com as litologias do complexo Porongos ao leste. As ocorrências do Grupo

Camaquã situam-se entre os terrenos proterozóicos do Escudo Gaúcho no Estado do Rio Grande
do Sul, tendo sido sua história relacionada à instalação e reativação de zonas de cisalhamento de
direção NE-SW (Fambrini, 1998).

A

FormaçZio Santa Bárbara (Silva

Filho, 1997; Fragoso Cesar et a/., no prelo) ocorre na

base do Grupo Camaquã e pode ser dividida em três estágios de evolução tectono-sedimentar. O

primeiro estágio consiste em uma seqüência de turbiditos areno-pelíticos. O segundo estiigio
conesponde a depósitos em urna grande bacia contínua, onde são encontrados depósitos de

leques deltaicos na base e, no topo, ocorrem arenitos conglomeráticos

e

conglomerados

relacionados a um sistema fluvial de planície deltaica. Na imagem estudada, a Formação santa
Bárbara está presente na sua porção oeste, nas þroximidades das minas de camaquã. Apesar
dessa formação ser de fácil delimitação na imagem, não é possível distinguir claramente os
estágios citados.

A

Formação Guaritas inferior corresponde

a um pacote

sedimentar que apresenta

interdigitação de fácies aluviais e eólicas, tendo sido interpretado como pertencente a um sistema

composto predominantemente por arenitos eólicos, representando ainda

a

continentalização

definitiva da região. Nas proximidades da falha Tapera-Emiliano aumenta a contribuição aluvial,
apresentando clastos bem arredondados da Fm. Santa Bârbara, aflorante no

Alto

das Minas do

camaquã. Esta formação preenche grande parte da área central, centroleste e noroeste da
imagem estudada.

A Formação Guaritas superior, por

sua vez, caracteriza-se pela instalação de um sistema

fluvial entrelaçado, com intercalações deltaicas na parte central e meridional"

apresentando

clastos bem arredondados, de litologia ganítica, possivelmente retrabalhados da Fm. Santa
Báxbara, tida como a principal área-fonte. Essa unidade pode ser encontrada na imagem estudada
em parles das porçôes central e superior.
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Silva Filho (1997) divide a Formação Guaritas em seis associações faciológicas distintas,
correspondendo as três primeiras à Formação Guaritas inferior, e as três últimas à Formação
Guaritas superior, as quais não serão discutidas no momento, uma. vez que tais associações são

determinadas por estudos de estratigafia de seqüências, considerando que
associações

é feita com base em características

a separação das
que não são passiveis de análise em

sensoriamento remoto, tais como ambiente de sedimentação, gênese etc.
Fragoso césar et al. (no prelo) levantam a hipótese da Formação Guaritas guardar uma

a Bacia do paraná do que com a Bacia do
angular superior a 15o que marca o contâto entre a

relação muito mais próxima com

camaquã,

considerando a discordância

Formação

Guaritas e o Grupo Camaquã, em contraposição à discord^ância erosiva suavemente angular

(menor que 3o) com relação ao Grupo Tubarão, sobreposto. Desse modo, seria razoável
considerar a Formação Guaritas como o primeiro evento deposicional da Bacia do paraná na
região, excluindo-a do Escudo Gaúcho.

As

rochas.

da Formação Guaritas estão em contato com rochas metamórficas

do

embasamento proterozóico (complexo porongos), com rochas ígneas (andesitos Rodeio velho)
e

com rochas sedimentares de diversas unidades do Grupo Camaquã.

Embora as drversas litologias presentes tanto na Fm. Guaritas quanto nas demais
unidades sedimentares sejam semelhantes, as respostas espectrais observadas em imagens TM-

Landsat (ohara, 1982; Ribeiro de Almeida et

al., 1997; silva Filho, 1997 e Fambrini, 199s)

permitem uma clara discriminação das unidades principais. Outra caracteristica que permite tal
diferenciação refere-se ao caráter textural, extremamente variado nas imagens, e que guarda
estreita relação com a geologia local.

III. Trabalhos Anteriores
Uma característica das imagens de sensoriamento remoto é o parâmetro denominado
freqùência espacial, definido por Jensen (1986) como sendo o número de mudanças no brilho por
unidade de distância em uma dada porção da imagem. segundo este autor, áreas que apresentam

um pequeno número de mudanças em uma determinada direção são consideradas como áreas de
baixa freqüência, enquanto onde tais mudanças ocorrem em maior número são ditas de alta
freqüência espacial.

uma definição diversa, porém não menos correta é dada por Lillesand & Kiefer (1994),
que considera a freqüência espacial relacionada com a rugosidade causada pela variação tonal
que ocone na imagem, de forma que, se em uma determinada área os tons de cjnza (DN ou

Digital Number) variam de forma abrupta, diz-se que esta apresenta uma alta freqúência de
variação tonal. No caso inverso, ou seja, em uma área onde tais variações ocorïem de forma
gradaliva, a variação é considerada como de baixa freqüência.
Segundo crósta (1993), a plotagem em um gráfico das variações tonais em uma imagem

de sensoriamento remoto produz uma cuwa geralmente complexa, a qual pode ser decomposta
em um conjunto de senóides de diferentes freqüências e amplitudes (figura 3).

Distônc¡o
Perfil

de umo imogem genérico

PerFll

decomposto em curvos seno¡dols

Figura 3: decomposição do perfil de variações tonais de uma imagem genérica em curvas
senoidais (modificado de Crósta, 1993).

Este mesmo autor considera que os padrões cuja variação tonal é lenta podem ser vistos

como urna senóide com grande comprimento de onda, ou baixa freqüência, de forma que um
filtro capaz de separar esta componente do restante da informação presente em uma imagem é

9

denorninado pd'çsu huixtts. Contrariamcnte, os dctalhes, cujos tons variam mais rapidamente são
representados por senóides com pequeno cornpnmento de onda, ou alta freqüência. Os fìltros que
ressaltam este tipo de informação são denominados passu altas (figura 4).

^z

250

I

zoo

Ë

tso

o¡

100

(ú

'õ
!t

Dado orioinal
-1

,

Média mórel

ll
I
I

Eso

o
l-

I

0

010203040

50

Distância (pixets)

zo
aú

N

450

250

.g

50

o,

-150

o

!,
E

o

t--

-

-350
-550

,_

t'

.l-_

Dacto orioinarll

Passa

altas

li

_.-

20 30

40

Distância (pixels)

Figura 4: comparação entre os efèitos produzidos por filtragens passa altas e passa baixas
ern uma seqüêncra de dados unidimensional (mod. de Mather, lg95).

Pode-se observar, no exemplo acima, que o realce das baixas freqüências implica em uma

atenuação das altas freqüências. No caso do realce das altas freqriências dá-se

o inverso,

surgindo valores superiores ao máximo presente nos dados originais, ou inferiores ao mínimo
(Mather, 1995)
Estruturas lineares, sejam naturais, corrìo juntas e falhas, ou antrópicas, como estradas,
normalmente aparecem nas imagens como fèições de alta freqtiência, pois apresentam limites
bem definidos, estando representadas por variações tonais bruscas. O estudo de tais estruturas
representa urna importante contribuição para os trabalhos relacionados às geociências. Segundo

Moore &'Waltz (1983), falhas e juntas em rochas podem servir como guias na localização de
ocorrências de água subterrânea, minérios e petróleo.
Baseado neste mesmo princípio, Leite ( l99S) realizou um estudo voltado à localização e
caractenzação de fèições estruturais relacionadas ao potencial em águas subterrâneas da região
de Taiuá, no Estado do Ceará, para o qual utilizou-sc dc imagens TM-Landsat. Naquele estudo, o

l0

autor aplicou filtros isotrópicos e direoionais para

o

realce das estruturas potencialmente

promissoras, obtendo resultados bastante satisfatórios.

como exernplos da importância do mapeamento estrutural por meio de imagens de
sensoriamento remoto pode-se citar ainda a prospecção de fluoriø em cruzamento de falhas
normais e transconentes (Feneira

& Ribeiro de Almeida,

ou descontinuidades geológicas (Krishnamurthy et

-1989), aqiiferos em zonas fraturadas

al., 1992), ouro em zonas de cisalhamento

(Prado & Crósta, 1997), entre outros.

A localização, padrões e densidade de tais estruturas (no caso destas conesponderem

a

fraturas ou falhamentos) são também importantes para a análise de ameaças geológicas, tais

como teffemotos, escorregamentos, estabilidade de represas, integridade de fundações

e

susceptibilidade da água subterrânea à poluição e contaminação (Moore & Waltz, 19g3),

segundo wood ¿¡

al

(1989) através da remoção das baixas freqüências em uma imagem

pode'se realçar as informações mais importantes do ponto de vista de interpret¿ção, relacionadas
às altas freqüências, destacando-se o realce das informações texturais.

Entretanto,

o

realce das altas freqüências implica necessariamente na atenuação ou
eliminação da informação tonal da imagem. No caso de imagens de sensoriamento remoto, a
informação tonal estrl intimamente relacionada à forma como cada tipo de material superficial
interage com

a

radiação eletromagnética, refletindo assim, as características espectrais da

imagem relacionadas ao tipo de material existente no terreno (vegetação, litologia etc.).
Desse modo, a aplicação de fìltros passa altas pode comprometer uma análise da ímagem

de um outro ponto de vista que não o de texturas e estruturas, como por exemplo, para o
mapeamento litológico por comportamento espectral.

Existem basicamente dois métodos complementares, baseados em técnicas
processamento digital de imagens, destinados a realçar uma faixa de lreqüências presente

de
na

imagem, excluindo as demais (Mather, 1995).

o

primeiro destes métodos, baseado nas transformadas de Fourier, trabalha no

denominado "domínio de freqúências" e o segundo, filtragem por convolução, opera no domínio
espacial (Drury, 1993, entre outros).

A maior

parte dos trabalhos recentes relacionados a filtragem em imagens utilizam as

Transformadas de Fourier, as quais, embora sejam de implemenøção mais complexa do que as

filtragens por convolução, permitem, segundo Mather (1995), a geração de filtros para supressão,

n
atenuação ou amplificação de qualquer grupo de freqùências espaciais. Exemplos de aplicação

de tais técnicas são encontrados em Pavlidis (1980), Niño et al.(1993), souza Filho
(

&

Diniss

1997) entre outros.
Os filtros de convolução, (Drury, op. cll.), são encontrados na grande maioria (senão na

totalidade) dos sistemas de processamento de imagens, urna vez que utilizam procedimentos
matemáticos mais simples e de flicil compreensão. Possivelmente por estes motivos os filtros de

convolução tomaram-se mais populares em trabalhos aplicados, nos quais

o processamento
digital de imagens entra apenas como uma fenamenta, utilizada por usuiírios pouco
especializados.

Mather (1995) considera que exìste geralmente uma conespondência direta (um-a-um)
entre filtros do domínio espacial e de freqüências, de modo que filtros específìcos podem ser
mais fliceis de projetar no domínio de freqüências (transformada de Fourier), embora possam ser
aplicados de forma mais eficiente no domínio espacial (convolução).

III.1. Filtragem por convolução
conforme comentado anteriormente, as filtragens por convolução são descritas em
detalhe na maioria dos livros-texto de processamento digital de imagens voltados a usuários não
especializados (Colwell, 1983, Jensen, 1986; Gupta, 1991; Crósta, 1993; Drury, 1993; Lillesand

& Kiefer, 1994,

en'ue outros) além de trabalhos específicos, figurando ainda como uma técnica

importante em trabalhos aplicados.

O conceito.geral destes filtros foi desenvolvido inicialmente para aplicação em dados
geofisicos, com a finalidade de separar os sinais a serem analisados dos ruídos inerentes ao
processo de medição, a partir do início da revolução digital, com a formação de um grupo de
pesquisa no

MIT (Massachusetts Institute of rechnology), na década de 1960 (webster,

197g).

Posteriormente, com a popularização das imagens digitais, esta mesma técnica passou a ser

utilizada em seu processamento. são, entretanto, pouco freqüentes os trabalhos que abordam
especificamente a técnica, como por exemplo, Paradella

Moore & Waltz (1983), Dutra

&

&

& Lim
He & Wang

Dutra (1930), Peli

Mascarenhas (1984), Wood et al. (1989),

Krishnamurthy et al. (1992), Drewniok (1994) e Stricktand & Aly (1985).

(1982),
(1991),

l2

III.2. Filtros

passa baixas

Para melhor compreensão do processo de filtragem por convolução, Mather (1995)
considera iniciafmente uma séne de dados com distribuição unidimensional (figura 5).
þ
5

4

ôo
2
1

0

Figura 5: exemplo de uma série unidimensional de dados, mostrando o efeito da
aplicação de um filtro passa baixas de rnédia móvel de 3 células (mod. de Mather, 1995).

Neste exernplo, baseado em Mather (1995), para obter o realce das baixas freqüências na
série de dados filtrada foi efetuada a rnédia de três pontos consecutivos da relação origínal de
dados. Esse tipo de

filtro

é denominado de "média

móvel" uma vez que para a obtenção de cada

novo valor é calculada a média entre o valor original conespondente e seus vizinhos. Assim,
atribuindo-se à distância o índice.7 e denominando os valores de DN para cada pontoT de "rr7, ternse, para a aplicação de um

filtro unidimensional de cinco células, por exemplo, os valores

y7

calculados segundo a expressão:

y¡

:

(xrz 'r xj-t t x.j

r

xrt

¡ t x¡.r.)/5 (l)

A fórmula acima exemplifica o que ocorre na aplicação de um filtro de média móvel de 5
células. No caso da figura 4, que exemplifica a aplicação de urn filtro de média rnóvel de

3

células, para o cálculo de cada y¡ é feita a média entre apenas três valores de x (x¡,t; x¡ a x¡+t), o

mesmo oconendo para qualquer número de células que forern considerados. Deve-se notar,
entretanto, que

o número de células do filtro deve ser necessariarnente impar, e que

serão

perdidos os n valores iniciais e os n valores finais dos dados originais, sendo o valor n igual à
metade do número de células do filtro menos 0,5 (Mather, 1995). A perda dos valores iniciais e

finais da seqüência de dados é denominada "efeito de bordas', (Crósta, 1993).

O tnesmo filtro descrito pela expressão
(operador) presente na figura 6, a seguir.

l,

poderia ser apresentado sob a fonna do vetor

115

X

I

I

ou

t/5

t/s

1/s

l/5

t/5

Figura 6: exemplo de operador unidimensional
passa baixas, de média móvel

No caso de uma rmagem, onde os dados distribuem-se de forma bidimensional,
operadores devem obedecer ao mesmo princípio, de modo que um operador destinado

os

a realjzat

uma filtragem de média móvel equivalente à exemplifìcada acima seria uma matriz de 5x5
células, onde todos os valores seriam igtais a 1/25 (Mather, 1995).
Neste caso, tem-se um

filtro

passa baixas, uma vez que as variações de alta freqüência

são excluídas devido ao cálculo da média móvel (Mather, 1995). As referências encontradas
na

literatura a respeito destes filtros são geralmente relacionadas à eliminação de ruídos, feições de
alta freqüência eventualmente presentes em imagens de sensoriamento remoto.
Souza Filho

&

Diniss (1997) comparam diversas técnicas destinadas à eliminação de

ruídos, entre as quais encontram-se as filtragens por convolução com filtros passa baixas. Neste
caso, segundo os autores, os testes feitos em imagens contendo ruídos periódicos e randômicos
mostram que esse tipo de filtro permite suprimir parte do ruído randômico causando, por outro
lado, a perda da informação de alta freqüência, relacionada às feições topográficas, por exemplo.

P(i¡),

Matematicamente (segundo Drury, 1993) pode-se representar uma imagem pela função
onde i e são respectivamente as coordenadas de linha e coluna de um dado pixel. o

j

operador, neste caso, seria uma matiz de dimensões 2M+1 línhas por
cada célula tem um valor
ke

I

21y'+

c. o operador pode ser expresso, portanto, por uma

são as coordenadas de

linha e coluna na matriz. A imagem resultante

1 colunas, na qual
função

o(ij)

c(k,l), onde

pode ser obtida a

partir da seguinte expressão:
MN

o(i,j)= | frli+ k,j+t)*C(k+M +1,/+N+1)
k=-M l=-N

(2t

Na aplicação de filtragens de convolução em imagens bidimensionais ocorre o mesmo
efeito de bordas descrito para a hltragem unidimensional, ou seja, as bordas da imagem perdem

t4

as primeiras

M

linhas e

N

colunas, pois além destes limites não existem pixels vizinhos

suficientes na imagem original para que se possa efetuar o cálculo (Crósta, 1993).

os

operadores mais comumente utilizados para produzir filtragens passa baixas

apresentam todos os valores das células positivos. Na aplicação do

filtro, o DN de

cada pixel da

imagem original é substituído pela soma dos produtos dos DNs dos pixels vizinhos pelas células

correspondentes

no

operador. considerando que em sensoriamento remoto normalmente

trabalha-se com imagens de 8 bits (máximo de 256 tons de cinza), e que a imagem gerada terá,
normalmente, uma grande quantidade de DNs maiores que 255, é necessário reescalonar os DNs
gerados para o lntervalo de 0 a 255, Esse reescalonamento pode ser feito pela simples divisão do

valor de DN gerado pela soma dos valores de todas as células do operador (Drury, 1993, entre
outros).
Desse modo, pode-se considerar que cada DN na imagem gerada conesponde a uma

média entre o DN original e seus vizinhos, ponderada pelos valores do operador. Assim, ao
efetuar a filtragem, os valores discrepantes, por vezes relacionados a ruidos, desaparecem ou têm
seu efeito minimizado. Da mesma forma as feições de alta freqüência presentes são suavizadas,

pois ao invés de uma mudança brusca dos DNs obtém-se uma passagem gradativa de uma área
clara a oulra mais escura. Exemplos de operadores passa baixas são apresentados na figura 7.

1/9 x

l116 x

f,;ET;

o"

Ivnl',nl',nl
tltl
I tpl t,nl t,nl
tltl
Figxa 7: exemplos
A aplicação

de operadores passa baixas (Marion, 1991, entre outros)
de tais filtros, a exemplo do que ocorre com os filtros de média móvel, gera,

além da diminuição dos ruídos de alta freqüência, um efeito, por vezes indesejável, semelhante à
perda do foco de um srstema óptico, gerando uma imagem de menor nitidez do que a original

devido à retirada das altas freqüências da imagem original (schowengerdt, 1983). Este efeito,

I5

segundo

o mesÍlo autor, será tanto mais acentuado quanto maiores forem as dimensões

do
operador utilizado, e pode ser minimizado através do incremento no valor da célula central
do
operador, que eqüivale à adição, parcial ou total, da imagem original.
Souza Filho

& Diniss (1997),

referindo-se aos filtros de convolução passa baixas para

remoção de ruídos de alta freqüência, ressaltam que uma vez dominada a técnica básica
de
fìltragem por convolução, o problema passa a ser o eno,'ne número de operadores disponíveis.

Neste sentido, os autores afirmam que

a

questão

a ser respondida é ,'como escolher

apropriadamente os pesos a serem atribuídos às células do operador a fim de se obter a remoção
de ruído desejada?"

lII.3. Filtros

passa altas

Segundo Mather (1995),
espalhamento

o

processo de imageamento do terreno envolve

um

certo

da radiação, no qual as altas freqüências são suprimidas em relação

às

componentes de baixa frequência da imagem. Segundo o autor, é intuitivo que a qualidade visual

de uma imagem pode ser melhorada aumentando-se seletivamente a contribuição de

suas

componentes de alta freqüència.

A imagem resultante

da aplicação de um

filtro do tipo

passa altas apresenta um realce de

bordas em relação à imagem original, devido à remoção das feições de baixa freqùência. Este
¡ealce de bordas toma mais evidentes as variações tonais de alta freqüência presentes na
imagem

original, que correspondem, muitas vezes, a estruturas do terreno (Gupta, l99l
)
Para o estudo dos filtros passa altas, será tomado por base um gráfico semelha¡te ao
apresentado anterioffnente, para os filtros de média móvel (figura g). Neste caso, será aplicado,
como operador passa altas, o vetor

-1

2

-I

Nota-se, neste exemplo, que ao contrário do que ocone com os filtros passa baixas
(figura 5), não se pode reconhecer a baixa freqüência presente na série de dados original,
mas
apenas as altas freqüências, com grande realce.
Quanto ao efeito de bordas, este é idêntico àquele

presente no caso dos filtros passa baixas.

Figura 8: exemplo de uma série de dados unidimensional, mostrando
aplicação de urn filtro passa altas de 3 células (baseado err Mather, 1995)

o efeito

da

Assim, a obtenção de um filtro de convolução que realce as altas freqüências em
detrirnento das baixas freqüências pode ser feita de duas formas distintas, basicamente.

III.3.1, Método da subtração da imagem
Conforme comentado anteriormente, os filtros passa altas destinam-se

a retirar

da

imagern as informações referentes às baixas freqüências, tornando mais evidentes aquelas
relacionadas às altas freqüências. Assim, segundo Schowengerdt (19g3), Jensen (19g6) e Mather

(1995), subtraindo o resultado de una filtragem passa baixas da imagem original, tem-se como
resultado uma imagem apenas coln as altas freqüências, eqüivalendo a uma filtragern passa altas,

Em uma série de dados unidirnensional, o cálculo, baseado na equação 1, seria o seguinte
(equação 3):

: xj- yj : x¡ - (x¡z't- xj.t + xj + x,+¡ + x¡)/5
z¡: x¡- (st¡z t' xjt * xj )- xjl t + t+z)/S
z¡: (5x¡- x¡+ - xj-r - xj - x¡+t - x¡+)/5
z¡ : (4x¡ - x¡z - x¡-t - x¡+t - xi+)/5
(3)
zj

Onde:

: valor do pixel x no ponto/
yj : valor do pixel fitrado por filtro de rnédia móvel /
"r7

zj

:

no ponto/
valor do pixel filtrado por filtro passa altas z no ponto,/

O cálculo do operador (vetor, se unidirnensional ou matriz, bidipensional) pode

ser

efetuado considerando-se um pixel de valor unitário em uma imagem e subtraindo dele um filtro
passa baixas (de média móvel, por exemplo).
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Desse modo, o operador unidimensional gerado poderia ser expresso sob a forma do

vetor apresentado na figura 9.

l/5x

t

4

I

I

4/s

I/5

-l/s

C)u

t/5

-t /5

Figura 9: exemplo de operador unidimensional
passa altas

Efetuando-se agora o mesmo cálculo para um operador bidimensional pode-se obter a
seguinte eipressão (figura 10):

0

0

0
0

0

0

l19

t/9

U9

-1/9

-l/9

-t /9

0

t/9

It9

t/9

-1t9

819

-1t9

0

I19

1/9

t/9

-1/9

-t/9

-1/9

Ou, o operador passa altas

ser escnto como sendo:
I

I

I

I

I

I

Figura l0: obtenção de um operador passa altas a partir de um operador passa baixas de
média móvel.

III.3.2. Métodos derivativos
Outro método para a obtenção de filtragens passa altas é baseado no conceito matemático
de derivadas.

segundo Mather (1995) a derivada de uma função contínr¡a pode ser definida como
sendo a taxa de variação da função em um determinado ponto.

Por exemplo, a primeira derivada da posição de um objeto em movimento escalar linear

em função do tempo é a velocidade, ou seja, a velocidade representa a taxa de variação da
posição do objeto, num determinado momento, ao longo da sua trajetória.

l8

Da mesma forma, a primeira derivada da velocidade de um objeto em movimento escalar

linear acelerado em função do tempo conesponde à sua aceleração, Assim, pode-se considerar
que a aoeleração do objeto em movimento escalar linear acelerado é a segunda derivada da
posição do objeto em função do tempo (derivada da velocidade ou derivada da derivada da
posição do objeto).
Aquele autor faz uma analogia entre o que ocorre com a velocidade e aceleração de um

objeto no espaço ao longo do tempo e o que oco¡re com a variação tonal em uma imagem.
segundo o autor, pode-se considerar que a taxa de variação dos tons de cinza (ap) em uma
imagem corresponde à velocidade, no exemplo anterior. Em uma imagem, entretanto, a variação

tonal pode ser tomada com respeito a dois eixos (-r e y). Assim, a derivada da variação tonal em
uma imagem corresponde à soma vetorial das duas derivadas parciais (ax e Ây - figura 11), de

modo que o valor da derivada geral (axy) da variação tonal em função da posição em uma
imagem corresponde à raiz quadrada da soma dos quadrados das derivadas parciais.

Ly p\¡rl
{

[Á, pr,rr]' + ILy p<,¡l')

(6)

i

Àr p1¡¡ -- p¡i¡ -

pqi-r,¡1

Ay p<¡Ð: p(;.¡) - pr¡;-rt

(4)
(s)

Figura

I 1 : exemplo de soma vetorial para cálculo da primeira derivada dos DNs em
função da posição em uma imagem (baseado em Mather, 1995).

o

mesmo autor considera ainda que essas três derivadas (em função de

¡,

de

y e geral,

também denominada de primeira derivada ou gradiente no ponto considerado) podem ser
calculadas para qualquer ponto da imagem indicando, para esse ponto, a taxa de variação tonal
na direção x, a taxa de variação tonal na direção y, a máxima taxa de variação tonal em qualquer

direção e a direção dessa taxa máxima. Assim, em uma áiea absolutamente homogênea, os três
valores serão iguais a zero; se a área for praticamente homogênea, os três valores serão pequenos

l9
e, em uma área onde haja uma variação rápida nos tons de cinza (uma feição linear), o gradiente

terá um valor elevado, Essa feição, cujo gradiente é alto pode ser considerada como uma feição

de alta freqüência, segundo a definição apresentada por Lillesand

& Kiefer (1994). Assim,

a

primeira derivada (ou gradiente) de uma imagem identifica as porções de alta freqúência da
rmagem ( Mather, I 995 ).

Drury (1993) considera que de forma anâloga ao que ocone com o gradiente de uma
imagem, mudanças neste gadiente relacionam-se também às bordas e limites presentes, podendo
ser calculadas através da segunda derivada, a qual indicará, segundo Mather (1995) as áreas onde

o gradiente é constante (segunda derivada igual a zero) ou variável, permitindo localizar

os

limites das feições de alta freqüência presentes.
Calcula-se agora a segunda derivada (Lxz p<¡¡¡, Lyz pt¡n e Lxyz p<¡t), com base nas
equações (a), (5) e (6) (segundo Marher, 1995):

Lxzpt¡¡¡: [Àx
Lxz Pr¡Ð:

r¡] - [4,

pr,rt]

[pr,-i¡ - pr,;l] - [pr¡,,1 - pt¡-r;>]

pr¡¡l: pç,

Axz

pr,.

t¡1+ p1i.t¡ - 2 pçi¡

(71

Pr¡¡: pli¡, n + pçi¡,4 - 2 p1,¡¡

(8)

analogamente,
LYz

e, segundo o mesmo autor, a função de segunda derivada (denominada de "operador de
Laplace"), seria definida por:

Lry' pt,¡:

Ar2 p(¡;l

A"f

pçr¡=

[Pr¡*¡,,1

+ P(,-ij) - 2p1¡r1f + fpç¡nt¡+ pç¡-4-2p¡¡1]

Lxyz

pç¡:

[p¡;*r,,r

+ pç-1¡+

+

Ly2 p<¡tl

[p1,;.,.4

+ pç¡-of -

4p<¡¡

(9)

Mather (1995) ressalta que o operador de Laplace deve ser subtraído da imagem original
a

fim de gerar o realce

däs feições de alta freqüência, elimínando o espalhamento deconente do

processo de imageamento.

Desse modo, o operador Laplaciano pode ser aplicado através da utilização.da matríz
apresentada na figura 12.

0

I

0

0

I

-4

I

I

5

0

I

0

0

I

0

0

Operador Laplaciano
Laplaciano

Imagem menos operador
Laplaciano
Figura 12, operador Laplaciano calculado segundo Mather (1995), e o operador passa
altas "imagem menos Laplaciano".

já foram propostos a fim de gerar filtragens passa altas (Gumey,
Peli &. Lim, 1982; Colwell, 1983; Moore & Waltz, 1983; Strickland & Aly,

Diversos operadores
1980; Lee, 1980;

1985; Jensen, 1986; Wood et al., 1989; Gupta, 1991; Crósta, 1993; Drury, 1993; Drewniok,
1994; Lillesand

& Kiefer,

1994)

Como no caso dos filtros passa baixas, a técnica baseia-se no cálculo de uma média
ponderada. Porém, nos operadores passa altas, às células vízinhas do centro são atribuídos

valores negativos e à célula central é atribuído um valor positivo maior ou igual à soma (em
módulo) dos demais, conforme apresentado na figura 13.

Figura l3: exemplos de operadores passa altas (Strickland & Aly, 1985 e Drury, 1993)

Segundo Young

&

Fu (1986), com a aplicação de um filtro Laplaciano, os paels da

imagem são levados aos extremos claro ou escuro (0 ou 255, no caso de imagens de 8 bits). Este

efeito pode ser controlado através da variação do valor da célula central do operador. Caso o
valor da célula central seja igual à soma dos demais (figura 13a e l3b), toda a informação tonal

da imagem será perdida, enquanto que incrementando esse valor, uma porcentagem
informação tonal original estará sendo adicionada à imagem resultante (figuras 13c e l3d).

da

2t

Assim, considerando-se que:
O

:

imagem original;

:

imagern de baixas freqüências (ou imagem sobre a qual foi aplicado um filho passa

AF

:

imagem de altas lreqüências

c:

constante

BF
baixas);

>I

Pode-se escrever a seguinte expressão:

o*O-BF:AF

(10)

Variando o valor de c pode-se controlar a quantidade da informação tonal original que
estará sendo preservada na imagem de altas freqüências.

As dimensões do operador podem variar em função da área em que será aplicada a
filtragem ou das dimensões das feições que se pretende realçar. A maioria dos autores utilizam

por3 células,5 por5,7por7ou9 porg (Gurney, 1980; Lee, 1980; Shanmugan
& Paul, 1982; Moore & Waltz, 1983; Strickland & Aly, 1985; Jensen, 1986; young & Fu, 1986;
operadores de 3

westin, 1990 e Drewniok, 1994). são pouco freqùentes na literatura trabalhos que apresentem
operadores de dimensões maiores, como em Peli

& Lim,

1982 (17 por 17), Colwell, 1983 e

Schowengerdt, 1983 (de 31 por 31 a 101 por l0l ) e Wood et at., 1989 (de 101 por 101 a 301 por
301).
Segundo Schowengerdt (1983), com o aumento das dímensões do operador em um

filtro

passa altas, um número menor de componentes de baixa freqüência é excluido da imagem

original, sendo mantida na imagem filtrada uma parcela maior de freqúências. Neste sentido, o
autor afirma que operadores passa altas muito grandes (como 101x101, por exemplo) podem ser

utilizados para remover as freqüências mais baixas de uma imagem.
Nos exemplos anteríores os operadores apresentam uma distribuição de pesos sjmétrica
em todas as direções, o que gera um realce isotrópico d¿s altas freqüências na imagem. Os
desta natureza são denominados

filtros

filtros isotrópicos. Pode-se notar ainda, que os pesos atribuídos

às células do operador podem ser constantes ou não. Neste

último caso, é simples de se imaginar

que os pr.rels mais próximos do centro do operador têm uma importância maior, devido à maior

probabilidade de conter uma informação conelacionável com aquela presente no pixel que terá

't'l
seu

DN alterado. Assim,

as células mais

maiores (em valores absolutos)

próximas do centro do operador devem apresentar pesos

do que aquelas que se situam a

grandes distâncias,

principalmente no caso de estarem sendo utilizados operadores de grandes dimensões.
Entretanto, nos operadores Laplacianos, a distribuição dos pesos no operador não é
exatamente proporcional,

o que não

represent¿ muito em se tratando de operadores de 3x3

células.

Na literatura são citados, habitualmente, operadores com dimensões maiores que 3x3
tendo o valor -1 em todas as células, com exceção da central, o que implica em um
desbalanceamento que aumenta proporcionalmente às dimensões do operador.

IV. Materiais

e Nlétodos

As pesquisas que compõem este trabalho foram desenvolvidas em microcomputadores do

tipo PC-Pentium particulares ou pertencentes ao LIG
Instituto de Geocjências da uSP.

o

- Laboratório de Informática Geológica do

programa utilizado para processâr as imagens

foi o

ER-

Mapper, em ambiente Windows 95 ou Windows NT e os programas desenvolvidos para a
geração dos filtros foram escritos em linguagem Pascal (anexos I e 2). A listagem desses
programas em Pascal podem ser encontradas em anexo, no final do volume.

A seguir, será descrita a metodologia empregada para a

geração dos

filtros de convolução

utilizados neste trabalho (aqui denominados de "filtros de convolução proporcionais"), bem
como os testes preliminares efetuados para sua avaliação.

Conforme mencionado anteriormente, Souza Filho

dos principais problemas relacionados

à

escolha

& Diniss (1997) comentam

que um

do operador a ser utilizado para uma

determinada finalidade diz respeito à "escolha" dos pesos a serem atribuidos a cada célula do
operador.

Na grande maioria dos filtros passa altas de 3x3 células utilizados na bibliografia existe
uma forte tendência a se atribuírem valores maiores (em módulo) às células vizinhas ao centro
do operador do que àquelas que encontram-se a distâncias maiores (exemplos: figuras

1l e 13),

conforme comentado anteriormente. Nesse sentido, procurou-se produzir filtragens nas quais o
peso atribuído a cada célula do operador fosse inversamente proporcional à distância desta célula

em relação ao centro do mesmo.

IV.l Método para a geração dos filtros isotrópicos
A técnica proposta para

a elaboração de

passa alfas

filtros isotrópicos baseia-se, portanto, no cálculo

da distância efetiva de cada célula do operador à célula central.

Inicialmente, considera-se o seguinte operador (figura 14):

A,

Ar

A)

Ar

X

Ar

Ar

A

Ar

Figura 14. modelo para cálculo do operador proporcional
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Adotando-se a distância de X a A¡ (X-A ¡) como sendo 1, e calculando a distància (X-A2),
tem-se a expressão:

(x-A,)=J4x-A,f

-J,

(ll)

Como o valor das células deve ser proporcional ao inverso da distância ao centro, resulta
o operador que se segue (figura

*11J,

l5):

-lJ,

I

-0,7071

6,828

-lJ,

I

-lJ,

I

-0,7071
6.828

-0,7071

-0,7071

Figura 15: operador calculado de forma proporcional às distâncias do centro

No caso de um operador de 3X3, a diferença é representada apenas pelo fato do valor das
células mais distantes do centro não ser nulo. Entretanto, aplicando a mesma técnica a um filtro

de 5X5 ou maior, nota-se que o operador proposto apresenta uma geometria própria, distinta
daquela encontrada em qualquer outro operador descrito na literatura, conforme mostrado na

figura 16, para um setor de um operador de 13x13 células.

A'o

A

A¡I

Ar¿

A¡

Arr

Ar

Ar

A"^

A'¡

4,,

Aq

Aro

Arr

Ar

A

Ar

A¡

Ar

A'

Arr

At¡

A¿

As

A"

A,

Ars

Aro

Ar

Ar

A,

4.,

A

Ar¿

Ar.)

X

Ar

At¿

s

A¡
A" A"
Arr
Figura l6: sentido de crescimento dos valores (em módulo) em um operador proporcional
de 13x13 células. A linha tracejada une dois elementos de mesmo valor (A¡j) e mesma distância
em relação ao centro (X) do operador.

25

Considerando que

o valor de cada

célula deve ser inversamente proporcional

à

sua

distância ao centro, podem-se calcular os valores de cada célula no filtro proposto (l3xl3),
obtendo o operador apresentado na Figura 17.
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-0.164

-0, t58

-0, I 86

-0,224

-0,277

-0,447

-0,500

-0,447

-0,3 54

-0,271

-0,224
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-0. I 58
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-0.200
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-0,3
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-0.333

-0,316

-0,277

-0.236

-0,200 -0.171

-0.149

-0,139 -0, I 56

-0.177

-0.200

-0,224

-0,243

-0,250
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-0,224

-0,200

-0,t77 -0, I 56 -0,139
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-0, t 71
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-0,196 -0,200
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-0, I 86

-0,l7t
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-0, I 28
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-0, r 28

-0, I

-0. I 28
-0, I

l8

-0.

1

-0,3 54

-0,50Q -a
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Figura 17: valores calculados para um operador de 13 por 13 células, de acordo com o
rnodelo descrito anteriormente.

O cálculo para se obter operadores proporcionais, portanto pode ser efetuado conforme
mostrado a seguir.
Considerando um operador deZM+l linhas por 21/+l colunas, e calculando o valor a ser

atribuído a cada célula (C 0,,), verifica-se que:

(t2\

Dr.t =
onde l)0,,

:

distância da célula (l r,, ao centro do operador.
É: indicador da coluna (-M < ¿ > +M)
/: indicador da linha (-N < i > +N)

Aplicando o conceito de que o valor de cada célula (exceto para a célula central) deve ser
negativo e inversamente proporcional à sua distância em relação ao centro do operador, verificase que:

-

-l
-1
k't Dr.,
Jk\r

(13)

26

Esta última equação (13) é válida para o cálculo de todas as células exceto a célula
central, cujo valor será a soma dos valores absolutos das demais células, calculado segundo a
expressão:

C.= Z¿
t \/) /1/l,)

,)

(14)

t--u t= ¡/ 1K- +l-

substituindo as equações (13) e (1a) na equação da convolução (2) conforme expressada
por Drury (1993), obtém-se a seguinte equação:

()

(ls)

Note-se a necessidade de expressar a equação da convolução sob a forma de uma soma de
três funções a fim de calcular separadamente o produto da célula central do operador pelo pixel
de interesse e a soma dos produtos das demais células do operador pelos pixets vizinhos ao

pixel

de ínteresse.

Neste trabalho foi desenvolvido, em linguagem pascal, um pequeno algoritmo que pode

ser utjlizado para

a

geração de operadores passa altas proporcionais.

por uma questão de

praticidade, o algoritmo desenvolvido gera um iìltro compatível com o programa ER-Mapper, o
qual foi utilizado para o desenvolvimentos desta pesquisa.
Para a aplicação dos fìltros descritos, optou-se por adotar o valor da célula central como

sendo a soma das demais células do operador sem adicionar a informação original, afim de

permitir uma avaliação o mais precisa possível dos resultados obtidos. Após a aplicação,

os

valores das células geradas assumem valores muito além dos aceitos em uma imagem de g bits
(superiores a255 ou inferiores a 0). Esses valores são, então, reescalonados para o espaço de 256
níveis de cinza através de técnicas de manipulação de histogramas.

IV.2 Método parâ a geração dos filtros isotrópicos passa baixas
Sabe-se que se uma determinada imagem

ê

tratada com

um filtro passa altas, a

informação referente às baixas freqüências é excluída. Desse modo, subtraindo essa imagem
filtrada (á com os valores

dos

pixels redistribuídos nos 256 níveis de cinza) da imagem original

que a gerou (também reescalonada pafa 256 níveis de cinza), obtém-se como resultado apenas as

baixas freqüências presentes originalmente.

Assim, pode-se obter um filtro passa baixas a partir de um passa altas através da
subtração, conforme exposto no item

iII.3.l

porém, neste caso, deve-se inicialmente dividir o

operador passa altas pelo valor do seu ponto central. Assim, a subtração fomecerá como
resultado um operador passa baixas de média ponderada em função da distância à célula central

(figura l8),

I

-0,'70't

-o,707

6,828

-0.1035

"

-0,1035

-0.t464

-0,1464

116,828 =

.0.707

-0,70'7

-o,1464

-0,1035

-0,1464

-0, r 035

Para a subtração, temos:
0

0

0

0

0

Imagem
rrtrdËçrll

0

-0, 1035

0

-0,1464

0

-0, 1035

-

-0,t464

-0,1464

.0,103 5

0,

t035

0,1464

0.1035

-0.1464

0.146

0

0,1464

-0,103 5

0, I03 5

0,1464

0,1035

rassa
Passa alüts
altas

=

Passa baixas
rassa
oalxas

Figura 18: cálculo de um operador proporcional passa baixas a partir de um operador
proporcional pâssa altas. Para efeito de cálculo, é considerado apenas 1 pixel da imagem, com
valor unitário.

Souza Filho &" Diniss (1997) ressaltam que

o

uso de fatores de

escalamento

(multiplicador dos valores das células) nos operadores deve ser evitado, posto que modificam a
integridade estatística dos dados, assim, para eliminar o fator de escalamento basta multiplicar
novamente o operador gerado pelo valor utilizado na divisão do operador passa altas (no caso da
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figura 18, esse valor era de 6,828) Assim, obtém-se o operador passa baixas proporcional
exposto a seguir (figura l9),

0,103 5

0,146

0.1035

0,t464 0,1035
0

o 70'7

0,t464

o,t464 0,r035

Figwa 19. obtenção do operador

0,707

0.70't
0

I

I

0,70"1

passa baixas proporcional sem o fator de escalamento

Note-se que o operador passa baixas apresenta o valor do ponto central nulo, o que não
representa problema, posto que o objetivo desse

tipo de operador é exatamente remover as altas

freqüências, ou seja, remover as informações pontuais da imagem, ressaltando aquelas de
expressão mais ampla. Em outras palavras, o

pixel original

será substituído, ponderadamente,

pelos valores dos suas vizinhanças, "regionalizando" a informação. Quanto aos valores das
demais células, estes atendem ao mesmo critério exposto para os operadores passa altas, qual
seja, aumentam na razão inversa da distância da célula ao centro do operador, porém neste caso
todas as células têm valores positivos.

Assim, pode-se calcular diretamente o valor de qualquer célula de um operador de 2M+l
linhas por 2N+ 1 colunas (exceto da célula central, cujo valor será nulo) através da equação:
I
""_l_
Do., Jkr+t,

onde: Co.,

:

(16)

peso atribuído à célula do operador na coluna È,

Ã : indicador da coluna (-M < ¿ > +M)
/ : indicador da linha (-N < / > +N)

A

linha/

equação de convolução que permite realizar a filtragem passa baixas proporcional

seria, portanto:

t>
t'r'-*rrl)

f*=u t-u

O =lt

"

li:,,''=^¡04¡

I f r--¡ r-ru p .i+/ì I
l+l S \. "t+¿

)

I

lr?_:^,,4,.t[\r ]

(17)
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Um problema enfrentado na remoção das altas freqüências de uma imagem (ou

na

obtenção de imagens de baixas freqüências), conforme exposto anteriormente, é que a imagem
resultante não apresenta informações texturais (albedo), resultando em uma imagem de dificil
interpretação, uma vez que é muito
estradas,

dificil localizar-se na ausência de informações tais como
rios, estruturas e texturas. Além disto, o olho humano é apto a discriminar feições de

borda e em sua ausência a interpretação é custosa, ou mesmo, impraticável.

De modo a solucionar este problema é necessário adicionar novamente a informação
referente ao albedo presente na imagem original em uma proporção que permita visualizar as
informações de alta freqüência necessárias, mas ainda mantendo um forte realce da informação
de baixas freqùências de interesse.
Neste trabalho, foram estudadas três altemativas que permitem estabelecer a relação ideal
entre altas e baixas freqüências:

1)

a cada banda da composição

2)

cada banda da composição colorida

colorida foi adicionada uma fração da imagem original;

foi multiplicada por uma imagem notadamente

rica em albedo (no caso, foi utilizada a pnmeira componente principal de uma análise
de principais componentes feita com base nas cinco bandas TM-Landsat do espectro
refl etido disponíveis),

3)

além de adicionar uma fração da imagem original, foram montadas composições com
a

primeira componente principal no canal de intensidade, sem filtragem;

1V.3. Ensaios realizados
Foram seguidas três abordagens para analisar o funcionamento dos filtros propostos.

Na primeira, verificou-se a premissa básica da pesquisa, qual seja, a exclusão da
informação tonal por uma filtragem passa altas e seu inverso, ou seja, a exclusão na mesma
medida da informação de bordas por uma filtragem passa baixas. Caso a premissa fosse correta,
seria possível obter uma imagem integralmente correlacionável com a imagem original através

da soma de imagens filtradas com operadores passa altas e passa baixas de iguais dimensões.
Este teste

foi feito, em imagem TM-Landsat com a aplicação de operadores de 31x31 células

e

de 127x127 células, em um segmento de 350x350 pixels da banda TM4, para fornecer segurança
em uma aplicação de sensoriamento remoto.
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A

segunda

foi uma abordagem quantitativa, na qual foram verifìcadas as conelações

numéricas e gráficas (matriz de correlação e diagramas de dispersão) existentes entre imagem

origrnal e filtradas com operadores de diversas dimensões, bem como obtidos perfís de DNs
neste conjunto de imagens, para se verificar o efeito do processamento a nível de pixel.

Ainda nesta abordagem quantitativa, foram testados mais profundamente os filtros passa

altas, pois estes servjram de base para

o

cálculo dos passa bajxas, conforme exposto

anteriormente.

Como teste para este tipo de filtro

foi

escolhida a banda TM4. Nesta banda foram

aplicados 28 filtros de dimensões variando desde 3x3 até 255x255. Posteriormente foi calculado

o grau de correlação que cada imagem gerada apresentava quando comparada à imagem TM4

original

e

traçada uma curva do g¡au de correlação que as várias imagens produzidas

apresentaram com relação à imagem original.

Num terceiro enfoque, visando analisar visualmente o funcionamento dos filtros passa
baixas no realce tonal (e, secundariamente, dos filtros passa altas para o realce de bordas) foram

feitos testes com operadores de diversas dimensões em duas imagens distintas. Uma primeira,
simples e didática, prestou-se a uma primeira análise dos métodos propostos, enquanto a outra
representa sua aplicação em uma imagem orbital da área de testes, consistindo em um exemplo
de aplicação prática do método proposto.

1V.3.1 Testes em imagem didática
Neste último enfoque, para fomecer informações precisas do funcionamento dos filtros,
estes foram aplicados à imagem de uma chama de vela, com

filtros de diversas dimensões. Tal

imagem é bastante didática, considerando-se ser de conhecimento geral a subdivisão interna da
chama em regiões com temperaturas e, consequentemente, colorações diferentes. Considerandose a hipótese de que os

filtros passa baixas ressaltam a informação tonal, tais variações devem

ser mais nitidamente notadas nas imagens filtradas do que na

onginal. Variando-se as dimensões

do filtro, pode-se analisar ainda a relação entre o tamanho do operador e das feições passíveis de
serem realçadas.

foi utilizada a chama de uma vela, a qual foi inicialmente fotogralada
com filme Fujicolor de ASA 100, de granularidade 9 e sensibilidade de 100 pares de linhas por
Para estes testes

centímetro.

A fotografia obtida foi

então digitalizada em um scanner HP Scanjet 4p, a uma

3l
resolução de 400 pontos por polegada (DPI) em 3 canais (vermelho, verde e azul) de 8 bits, de

modo a produzir uma imagem digital no formato JPEG (posteriormente convertida para o
formato do programa ER-Mapper) de boa resolução espacial, na qual as feições presentes fossem
óbvias e não muito grandes, permitindo testar filtros de dimensões relativamente pequenas para o
realce tonal, o que reduz consideravelmente o tempo de filtragem, como será visto mais adiante.
Para o teste dos

filtros passa baixas foram utilizados operadores de diversas dimensões,

tendo sido escolhidas quatro das imagens, obtidas pelos operadores de 45x45,65x65,

l01xl0l

e

201x201 células, consideradas suficientes para exemplificar os resultados de aplicação de filtros
de diferentes dimensões.

Na montagem de cada imagem foi sempre utilizado um mesmo operador para cada canal,

pois o objetivo deste ensaio foi o de comparar as composições coloridas, e não cada canal em
separado.

Após a aplicação dos filtros em cada um dos canais (vermelho, verde e azul) os níveis de

cinza presentes foram reescalonados para a faixa de 0 a 255. Posteriormente foram aplicados os
cinco tipos mais comuns de aumento de contraste (linear, equalização de histograma, gaussiano,
logarítmico e exponencial), a fim de permitir uma comparação o mais completa possível entre a
imagem odgrnal e cada uma das imagens obtidas por filtragem.
Aumentos bi-lineares ou multi-lineares de contraste não foram utilizados, por não existir
uma forma de "padronizar" sua aplicação, de modo que todas as imagens fossem tratadas com os

mesmos parâmetros, tomando-se portanto mais

dificil e menos confiável a comparação dos

resultados.

No aumento linear de contraste os tons de cinza originais são redistribuídos para o espaço
de 256 tons segundo uma curva de transferência linear, recebendo todos os pxels da imagem o
mesmo grau de realce, à exceção de uma porcentagem, pré-determinada pelo operador, dos tons

muito claros ou escuros. Para a aplicação deste tipo de aumento de contraste, foi desprezado 1%
da informação tonal presente em cada uma das imagens, provocando

tm overflow

de 0,5% no

nível de cinza 255 (branco) e de 0,5Yo no nível de cinza 0 (negro), de forma a produzir o miíximo
realce possível, perdendo o mínimo de informação devido ao ove(low.

Já no aumento logarítmico de contraste, a curva de transferência é logarítmica,
comprimindo a informação referente às áreas mais escuras da imagem e realçando ao máximo as
áreas mais claras, ao contrário do que ocorre no caso do aumento exponencial, onde'se tem um
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realce mais bem marcado nas porções da imagem que apresentam tonalidades mais escuras, com
uma compressão da informação correspondente aos tons mais claros.

No realce de contraste por normalização de histograma (tambérn denominado aumento
gaussiano de contraste), produz-se nova imagem cujo histograma corresponde a uma curva de

distribuição normal, considerando, na transformação, um número predeterminado de desvios
padrão além e aquém da média do histograma original. Os tons de cinza mais realçados serão
aqueles que estiverem fora dos limites desta faixa, ou seja, as áreas mais claras e escuras da
imagem.

Finalmente, na equalização de histograma os tons de cinza que aparecem com maior
freqüência na imagem recebem um realce maior, de forma que as informações mais freqüentes
fiquem mais contrastadas. Nesse tipo de realce, procura-se que todos os tons de cinza presentes
na imagem apareçam com igual freqüência (Crósta, 1993).

Para os filtros passa altas, foram utilizados os mesmos experimentos que para os passa
baixas, entretanto as dimensões de operadores utilizadas foram outras. Estes filtros prestam-se ao
realce de bordas, feições que se fazem notar por varíações tonais locais, menos amplas do que as
feições espectrais que limitam, de modo que as dimensões dos operadores passa altas devem ser

necessarianente menores do que as dimensões dos passa baixas utilizados no realce tonal. No
realce de contraste foi aplicado apenas o método de equalização de histograma, que apresentou
os melhores resultados no universo testado.

IV.3.2 Aplicação na área de testes

Em uma segunda eÎ¿pa dos testes foram aplicados diversos filtros passa altas e

passa

baixas a uma área de 1096 x 836 pixels da imagem TM-Landsat (WRS 222181 de 20108/1988) da
região das Minas do Camaquã.
Para os flrltros passa altas foram analisadas as imagens filtradas isoladamente e montadas
composições coloridas com imagens filtradas e não filtradas a fim de verificar o realce de bordas
produzido.

No caso dos filtros

passa baixas, foram aplicados operadores de diversas dimensões a

todas as bandas disponíveis (neste caso, as bandas TM2, TM3, TM4, TM5 e TM7 e nas imagens
geradas por análise de principais componentes das bandas TM). Uma vez obtidas as imagens

filtradas, foram montadas composições coloridas, as quais foram comparadas com composições
das bandas originais (sem aplicação de

filtro).

IV.4. Produção do mapa fotogeológico
Para a produção do mapa fotogeológico optou-se pela aplicação da mesma composição

utilizada por silva Filho (1997), qual seja a montagem de um triplete com três componentes
principais (PCL1PC2/PC4 em RGB), porém com

a

aplicação de filtragens passa baixas com

operador de 101x101 céhfas (anexo 3), de modo a gerar um produto comparável com aquele em
que

foi baseado o trabalho citado.
Considerando a necessidade de adição de altas freqüências e do princípio de realce da

informação tonal original, a cada um dos canais foi somada a imagem original correspondente

(PCl no vermelho, PC2 no verde e PC4 no azul), sendo que os canaís verde e azul foram ainda
multiplicados pela PC

1.

Uma vez impressa a composição em escala 1:50 000, a mesma foi interpretada em mesa
de luz.

o

mapa assim obtido foi então digitalizado, vetorizado e tratado para produzir o mapa

fotogeológico apresentado (ftgxa 44).
De modo a avaliar a qualidade do produto obtido, o mesmo foi comparado visualmente
com os mapas geológicos da região elaborados por Silva Filho (1992) e Fambrini (1998)

Além da imagem apresentada no anexo 3, foi produzida uma segunda imagem (anexo 4)
com as bandas TM41rM3/TM7 em RGB, com aplicação de filtro passa baixas proporcional de

65x65 células, com adição de 1,5 vezes
componente

a imagem original para cada banda e a primeira
principal no canal de intensidade, a qual foi discutida comparativamente com

relação à anteriormente citada (anexo 3).

V Resultados Obtidos e Discussão
Para a apresentação dos resultados dos testes citados, este capítulo será dividido em três

itens, referindo-se às diferentes abordagens descritas na metodologia

V.1 Verificação das premissas básicas

Foi testada a premissa de que uma imagem submetida a um {iltro passa altas de
dimensões n x n excluiria uma informação tonal, a qual estaria presente na imagem filtrada por
passa baixas de iguais dimensões. Assim, a soma destas duas imagens filtradas teria, idealmente,

100% de correlação com a imagem original, fato que foi constatado com grande precisão nos
testes efetuados, mantendo uma correlação total entre a imagem original e a soma das imagens

filtradas até a terceira casa decimal. Esta operação fbrnece segurança tanto na elaboração dos

fìltros propostos - pois indica que não estão introduzindo distorções, e que a geometria dos
operadores é válida - quanto nas discussões deste capitulo.

V.2 Testes quantitativos
Os testes qualitativos foram feitos segundo dois enfoques distintos, quais sejam a análise

do grau de conelação entre imagens filtradas e a imagem original, feito através do cálculo da
matriz de correlação, e perfis de DNs, confonne descrito a seguir.

V.2.1 Análises de correlação

Inicialmente

foi feita a análise do grau de

correlação que cada imagem gerada por

filtragens passa altas apresenta quando comparada à ímagem original, produzindo os dados
apresentados na tabela

L

Para esta análise

foi utilizada

a banda

TM4 da área de testes.

Dimensõés do f¡ltro

Número de células

CotTelação com TM4

3x3

9

0,528

5x5

25

0,636

9x9

81

0,753

13x1 3

169

o,414

x17

289

0,850

21Y21

44'l

0.875

25Y25

625

0,892

29Y29

841

0,905

33x33

1089

0,915

37x37

1

369

0,923

41x41

1681

0,929

45x45

2025

0,934

51x51

2601

0,941

57x57

3249

0,946

63x63

3969

0,951

ti9x69

4761

0,955

77x77

5929

0,959

85x85

I ¿¿C

0,963

93x93

8649

0,966

0609

0,969

13225

o,972

129x129

16641

0.975

145x145

21025

0,978

163x163

26569

0.981

183x183

33489

0,983

205x2O5

42025

0,985

229y229

52441

0,987

255>t255

65025

0,989

17

103x103
1

15x'1 15

1

Tabela I ; comparativo do grau de correlação entre as imagens processadas com o
de células dos diversos filtros passa altas e a imagem original da banda TM4

Pode-se observarl portanto, que

o grau de correlação aumenta rapidamente conforme

aumentam as dimensões do operador, fato que, embora seja previsivel, indica que os filtros não
estão introduzindo distorções ou gerando artefatos de forma significativa na imagem processada.
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A partir desses dados foi possível produzir o gráfico apresentado a seguir, que relaciona o
grau de conelação de cada imagem gerada comparada à imagem original com as dimensões do
operador (figura 20).
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Figura 20 gráfico relacionando o número de células do operador e o grau de correlação
entre a imagem filtrada e a imagem original
Testes efetuados em outras áreas e com outras bandas produzem sempre o mesmo tipo de

curva, cuja equação infelizmente não pôde ser calculada neste trabalho. Caso a equação tivesse
sido extraída, seria possível prever com maior segurança as dimensões ideais do operador a ser
aplicado em u¡na determinada imagem, tendo em vista o tipo de informação que se pretende
obter ou eliminar.

No caso de filtragens passa baixas, a curva comparativa do grau de conelação é oposta,

pois a informação que é excluída em uma filtragem passa altas é integralmente mantida na
filtragem passa baixas correspondente e vice versa, conforme comprovado no item V.1. Assim,
espera-se que a correlação entre uma imagem de sensoriamento remoto filtrada com

filtro

passa

baixas proporcional seja sempre baixa tendendo a diminuir com o aumento das dimensões do
operador.
Este fato pode ser verificado através da analise dos diagramas de dispersão apresentados
a seguir (figura 21) que conelacionam a imagem filtrada com operador proporcional de

3lx3l

células e de 255x255 células com a imagem que a gerou (banda TM3 da área de testes). Pode-se

notar que

o

diagrama de dispersão da filtragem com operador de 31x31 celulas apresenta

dispersão e ângulo do eixo pnncipal menores que no caso da filtragem com operador de 255yJ55
células, o que indica a menor correlação da imagem filtrada com a origjnal no segundo caso do
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que no primeiro. Em termos puramente numéricos, para a banda TM3, na área de testes essas
correlaçõessãode 63,60/0paraooperadorde3lx3lcélulascontraapenas

4},gyoparaooperador

de 255x255 células.

DN=

l

råz
úl¡rT
ti¡!

,Ëå

is

3N

grãã

ioD

ts

DN=

llå

ts.ã

-¡
ls

tm

DN=

I

DN= I

m

TM3 orignal

DN=

2s1æ0

ijs],

1m
DN=

TM3

origjnal

DN=

25a

Figura 21 : diagramas de dispersão mostrando a correlação existente entre a imagem TM3
e a mesma imagem fìltrada com operadores passa baixas de 3 I x3 I e de 255x255 células.

Este tipo de análise, entretanto, varia de acordo com o dado original. O mesmo tipo de

análise feito para a quarta componente principal, na mesma ârea, mostra que, neste caso, a
correlação é consideravelmente menor que a observada paraa banda TM3, conforme pode ser
viso na figura22.
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Figura 22: diagramas de dispersão mostrando a correlação existente entre a imagem pC4
e a mesma imagem filtrada com operadores passa baixas de

3lx3l

e de

l0lxl0l

células.
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Numericamente, a correlação entre a imagem original e as imagens filtradas, no caso da
PC4, é de 29,4o/o para a filtragem com operador de 31;3

I

células e de 23,3% para o operador de

101x101. O fato do grau de correlação ser mais baixo na análise feita para a quarta componente

pnncipal do que para a TM3 pode ser explicado pela grande quantidade de ruído existente na
PC4. Conforme comentado antenormente, ruidos são feições de alta freqüência, que tendem a
ser eliminadas quando aplicadas filtragens do tipo passa baixas. Desse modo, é esperado que
uma imagem que apresenta grande quantidade de ruído, quando tratada oom filtro passa baixas,
gere um dado menos correlacionável com o original do que partindo-se de uma imagem com
pouco ou nenhum ruído.

V.2.2 Perfis de DNs
Para este tipo de análise foram feitos perfis de DNs em diversas bandas

componentes

da imagem da ârea de testes, tendo sido

TM e principars

selecionadas algumas das mais

significativas para serem discutidas. Para efeito de comparação, todos os perfìs referem-se às
mesmas coordenadas da imagem. Os valores de DNs dos perfis encontram-se reescalonados para

256 tons de cinza, o que não implica em distorções na análise, posto que o reescalonamento foi

feito de forma linear e o objetivo do ensaio é avaliar as variações de freqüência e não os valores
de DN gerados pelas filtragens.

A figura 23 apresenta dois perfis de DNs, sendo o inferior da banda TM4 original,

sem

filtragem, e o superior, da mesma banda com a aplicação de filtragem com operador de 65x65
células.

Inicialmente pode-se observar a grande redução das freqüências de variação tonal mais
altas, restando apenas âs baixas, com a aplicação do

filtro. Estas, por sua vez,

encontram

correspondência no perfil da imagem original, indicando não haverem distorções sigrificativas
onundas do processo de filtragem.

As feições de baixa freqüência presentes são de dificil visualização na imagem original,
mas podem ser observadas com facilidade na filtrada, inclusive com gradientes mais altos de
variação, o que indica a presença de realce de tais feições.
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Figura 23: perfis de DNs da banda TM4 filtrada com operador passa baixas de 65x65
células (acima) e original (abaixo).

Na análise do comportamento dos filtros sobre imagens de componentes principais,
foram encontrados dois comportamentos consideravelmente distintos, sendo um, mais coerente,
:

iipresentado pela

PCI (figura 24) e outro, que

apresenta problemas

de

interpretação,

representado pela PC4 (figura 25),

Na primeira (figra 24) pode-se observar basicamente os mesmos fenômenos de
eliminação das altas freqüências e realce das baixas descritos para a figura 23 porém, como a
primeira componente principal corresponde fundamental¡nente ao albedo, onde as variações de
alta freqüência são mais intensas, os resultados das filtragens passa baixas são mais nítidos.

Note-se ainda que a aplicação de filtragens com operadores de diferentes dimensões
resulta na atenuação ou eliminação de diferentes faixas de freqüência, sendo que, feições que
apresentam comportamento de baixa freqùência de variação tonal frente a um operador de 31x31

células comportam-se como de alta freqúência quando aplicado o operador de 101x101 células
(destaque

M figura24).
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Figura24: perfis de DNs da primeira componente principal, mostrando a imagem original
(acima), e as filtradas com operadores passa baixas de 31x31 células (intermediriLria) e de
101xl01 células (abaixo). Em destaque, diferença entre as filtragens com operadores de 31x31 e
de 101x101 células.

Na figura 25, por sua vez, são apresentados perfis da quafa componente principal, com
aplicação dos mesmos filtros que na figura 24, porém a correlação entre os perhs da imagem

original

e das imagens

filtradas é consideravelmente mais díficil de ser notada. Este fato deve-se,

provavelmente à grande quantidade de ruidos presente na imagem original, o que mascara a
presença das baixas freqüências. Conforme comentado anteriormente,

a conelaçãir da

PC4

4t

original com suas filtragens passa baixas é muito pequena, pois os ruídos são associados às altas
freqüências de variação tonal.
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Figura 25: perfis de DNs da quarta componente principal, mostrando a imagem original
(acima), e as fìltradas com operadores passa baixas de 31x31 células (intermediária) e de
10lx i0l células (abaixo),
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V.3 Testes qualitativos
Conforme exposto no capítulo anterior (materiais e métodos), os estudos do ponto de
vista qualitativo, visual, foram feitos sobre duas imagens de natureza distinta, sendo a primeira,

uma imagem simples e didática, enquanto que a segunda representa um exemplo de aplicação
prática na área de sensoriamento remoto voltado às geociências.

V.3,1 Imagem didática
Para tipo de análise

foi utilizada a fotografia da chama de uma vela, a qual foi tratada

com filtros passa baixas e passa altas, fornecendo os resultados expostos a seguir.

V.3.1,1 Filtros passa baixas
Para o estudo do comportamento dos

filtros passa baixas foram utilizados operadores de

quatro dimensões diferentes e cinco tipos de aumento de contraste diferentes. Este item será
subdividido segundo os tipos de aumento de contraste, de modo a permitir a comparação dos
produtos obtidos com os diferentes operadores mantendo sempre os demais parâmetros idênticos
para cada conjunto de imagens.

a) Aumento

linear de contraste

A figura 2ó mostra os resultados obtidos com esse tipo de aumento de contraste.
Nesta figura observa-se inicialmente que esse tipo de aumento de contraste é bastante
suave, não permitindo a clara visualização do zoneamento de cores presente.

Pode-se notar, entretânto, que a porção basal da chama apresenta uma gradação de cores
que vai desde o vermelho até o branco, passando por diversos tons de amarelo (obtido da soma,
em diferentes proporções, entre vermelho e verde). Ao comparar a imagem

imagens

I

(sem filtro) com as

2 (filtro de 45x45 células) e 3 (filtro de 65x65 células), nota-se que nas

imagens

filtradas a intensidade das cores é maior o que indica que a informação tonal encontra-se mais
realçada, conforme era esperado.
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Figura 26: imagens da chama de uma vela com e sem a aplicação de
proporcional, todas com aumento linear de contraste, sendo:
I - imagem original
2 - após a aplicação de filtro de 45x45 células
3 - após a aplicação de filtro de 65x65 células
4 - após a aplicação de filho de l0lxl0l células
5 - após a aplicação de filtro de 20lx20l células

filtro passa baixas

No caso da imagem 4 (filtro de 10lxl0l células), o fenômeno de "desfocagem" da
imagem é muito forte, devido às dimensões do operador utilizado, podendo-se observar que
embora a informaçilo de cor esteja realçada, como nas imagens 2 e 3, as bordas presentes não são

nítidas, prejudicando a interpretação. Da mesma forma, a faixa amarela central da chama,
presente de forma muito tênue na imagem

l,

ligeiramente realçada na 2, e atenuada na 3,

desaparece por completo agora, na imagem 4.

A

imagem 5 (frlho de 20lx20l células), por sua vez, apresenta as feições internas e o

contorno externo da chama visíveis, mas distorcidos a ponto de modificar significativamente a

forma destas feições, devido às dimensões do operador serem muito grandes, incluindo, no
cálculo de cada pixel, valores de pontos que não apresentam nenhuma correlação com o píxel

original. Pode-se notar, por exemplo, que o contorno inferior da chama, originalmente côncavo,
torna-se convexo, devido ao fato de que no processo de convolução, para o cálculo dosplxe/s das
porções mais estreitas (dois bicos laterais da base da chama), a maior parte das células utilizadas
contém informações do fundo, e não da chama.
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b) Aumento logarítmico de contraste
Pode-se observar na figura

27 que a ârea central (de maior energia) da chama ficou

demasiado clara, conforme esperado com a aplicação do aumento logarítmico de contraste, não

permitindo a visualização de qualquer feição que porventura estivesse presente. Entretanto, a
base da chama apresenta um bom nível de realce, permitindo a visualização bastante nítida da

variação de cores ali presente.

Figura 27: imagens da chama de uma vela com e sem a aplicação de
proporcional, todas com aumento logarítmico de contraste, sendo:
I - imagem original
2 - após a aplicação de filtro de 45x45 células
3 - após a aplicação de filtro de 65x65 células
4 - após a aplicação de filtro de 101x101 células
5 - após a aplicação de filtro de 20lx20l células

Neste sentido, comparando-se agora

a imagem original

(l)

filtro passa baixas

com as demais, pode-se

verificar um sensível realce das feições que aparecem em vermelho e amarelo em todas

as

imagens filtradas, sendo que na imagem 5 (na qual
células), e com menor intensidade

foi aplicado o maior filtro, de 20lx20l
na 4 (filtro de lOlxlOl células), tais feições sofreram uma

distorção, conforme observado no caso do aumento linear de contraste.

A figura a seguir (28)traz

as mesmas imagens mostradas na figura 27,porém ampliando

a porção de topo da chama. Pode-se observar que nesta região existe uma feição em amarelo,
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com uma pequena borda em vermelho, que aparece bem marcada ainda na imagem original (A).

Na imagem filtrada com operador de 45x45 células (B), nota-se que a borda em vermelho
aparece fortemente realçada, enquanto que a área amarela, além de um nítido realce, apresenta

ainda pelo menos duas subdivisões. Outro fato notável neste exemplo é que, quando se processa

a filtragem, há uma perda de informação no ponto mais alto da chama, perda essa que cresce
com o aumento das dimensões do frltro aplicado. No caso da imagem B, essa perda é da ordem
de 9 pixels, passando para 14 pixels na imagem C, 24 na imagem D e chegando a 57 pixels na
imagem E. Esse fenômeno pode ser explicado devido ao fato de que, quando os pixels mais altos

da chama estão sendo recalculados durante o processo de convolução, a maioria dos píxels
utilizados no cálculo pertencem ao fundo, e não à chama propriamente dita. Desse modo pode-se

dizer que este processo de filtragem reduz a dimensão espacial do objeto, intensificando sua
informação tonal.

Figura 28: ampliação da frgura 27 naporção do topo da chama.
A - imagem original
B - após a aplicação de filtro de 45x45 células
C - após a aplicação de filho de 65x65 células
D - após a aplicação de filho de l0lxl0l células
E - após a aplicação de filtro de 20lx20l células
F - imagem E deslocada,para, melhor visualização
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No caso da imagem C, obtida através da aplicação de um filtro de 65x65 células, observase os mesmos fenômenos descritos para a imagem

B, porém o realce das tonalidades presentes é

ainda maior, e a subdivisão da área amarela em áreas distintas se faz notar com maior nitidez.
Já na imagem D (101x101 células) a borda em vermelho

já não aparece com a mesma

intensidade que na imagem C, e a área amarela apresenta uma tonalidade mais esmaecida e uma
quantidade maior de subdivisões, as quais não se pode ahrmar que representem feições naturais,
pois a variação tonal é muito discreta e a forma, demasiado regular e paralela à borda da chama,
sugerindo representar artefatos gerados pelo processo de filtragem.

A imagem E, por sua vez, mostra bem a perda dos pixels da parte mais alta da chama, que
aqui chega a 57 ptxels em relação à imagem original (A), por esse motivo foi incluída a imagem

F, obtida da mesnra forma que a imagem E, entretanto com um deslocamento para cima, para
que possam ser analisados os demais efeitos de uma filtragem com operador de 201x201 pixets.
Neste caso observa-se que a informação tonal da chama encontra-se ainda mais misturada com a

do fundo do que na imagem D, produzindo tons ainda mais mistos, desaparecendo por completo
a borda vermelha e fazendo com que surjam subdivisões mais bem marcadas e com alternâ¡cia
de tons que não podem corresponder a variações de temperatura. Assim, pode-se afirmar serem

artefatos gerados pelo processo de filtragem com operador de dimensões impróprias para o
realce das feições originalmente existentes.

c) Aumento exponencial de contrâste

Neste caso (ftgura 29), obserya-se claramente que com

o

aumento exponencial de

contraste as imagens filtradas apresentam uma intensificação da informação tonal, quando
comparadas com a imagem original (1), além do fenômeno de redução das dimensões da chama,

descrito para o realce logaritmico. Quando se obserya a imagem 2 e, aínda mais, a imagem 3,
percebe-se que toda a informação relativa à matiz presente encontra-se fortemente realçada, seja
para as feições presentes na borda da chama, seja para a informação tonal do interior da chama.

Na base da chama, por exempio, pode-se verificar que as faixas presentes em tonalidades
de vermelho e amarelo aparecem mais homogeneizadas nas imagens 2 e 3 do que na imagem

l.

Pode-se verificar, ainda, que as duas "pontas" presentes são mais visíveis, apresentando-se mais
contrastadas com relação ao fundo nas imagens 2 e 3 do que na original.
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Figura 29: imagens da chama de uma vela com e sem a aplicação de filtro passa baixas
proporcional, todas com aumento exponencial
I - imagem original
2 - após a aplicação de filtro
3 - após a aplicação de filtro
4 - após a aplicaçÍlo de filtro
5 - após a aplicação de filho

de contraste, sendo:
de 45x45 células
de 65x65 células

de

l0lxl0t

de

20lx20l células

células

As duas rireas laterais em branco, presentes na porçilo mediana da chama,

também

aparecem mais nitidamente nas imagens filtradas.

Quanto às imagens 4 e 5, pode-se verificar, como nos exemplos anteriores, que estas
dimensões de operador são impróprias para a imagem tomada como exemplo, por apresentarem
dimensões muito grandes, reduzindo o tamanho do objeto e distorcendo a forma das feições mais
finas presentes na imagem original (as duas pontas presentes na base, por exemplo).

d) Aumento de contraste por normalização de histograma
Pode-se verificar na imagem

I

da frgura 30 que com a normalização do histograma o

fi¡ndo e as bordas da chama sofreram realce, sendo possível notar a presença de uma faixa em
tonalidades pardas ao longo de toda a borda da chama. A porção mais interior da chama também
apr¡rece com um discreto realce na imagem

anteriores.

l,

quando comparada com a imagem

I

das figuras
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Observando-se as imagens frltradas nota-se que a borda lateral da chama desaparece
mesmo quando é aplicado o filtro de 45x45 células (imagem 2). Quanto à área parda da base da
chama, esta aparece bem definida na imagem original, mas apresenta realce de feições internas e
pode ser delimitada com maior facilidade nas imagens filtradas 2

e3. Esta feição também está
presente também na imagem 4, embora distorcida, e na imagem 5 já aparece de forma tênue e
bastante deformada.

Figura 30: imagens da chama de uma vela com e sem a aplicação de filtro passa baixas
proporcional, todas com aumento de contraste
I - imagem original
2 - após a aplicação de filtro
3 - após a aplicação de filtro
4 - após a aplicação de filtro
5 - após a aplicação de filtro

por normalização de histograma, sendo:
de 45x45 células
de 65x65 células

de

l0lxl0l

de

20lx20l

células
células

Na porção central da chama, observa-se uma área com contomos mal definidos
imagem original, dividida em tons de azul e vermelho. Nas imagens filtradas

na

2,3 e 4 tal área

aparece com os contornos bem marcados e com uma clara diferenciação de suas subdivisões em

vermelho, anlJ e amarelo, sendo que na imagem 2 a forma aprìrece mais defînida que nas demais,
nas quais diminui de tamanho ao ponto de aparecer como uma pequena mancha clara na imagem

5. Este exemplo, em particular, pode ser tomado como um exemplo claro do realce tonal obtido
pela frltragem passa baixa.
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e) Aumento de contraste por equalização de histograma

Este foi considerado o melhor procedimento para o aumento de contraste da imagem em

questão.

Na figura 3l podem ser

observar praticamente todos

os fenômenos

descritos

anteriormente para as imagens filtradas, porém com maior clareza.

Figura 3l: imagens da chama de uma vela com e sem a aplicação de filtro passa baixas
proporcional, todas com aumento de contraste por equalização de histograma, sendo:
I - imagem original
2 - após a aplicação de filtro de 45x45 células
3 - após a aplicação de filtro de 65x65 células
4 - após a aplicação de filtro de l0lxlOl células
5 - após a aplicação de filtro de 20lx20l células

Observando-se, por exemplo, a porção de topo da chama (figura 32), verifica-se que as

diferentes subdivisões da porção de topo da chama, pouco nítidas na imagem original (A)
tornam-se claramente visíveis nas imagens filtradas B, C e até mesmo D, embora a pequena

borda negra que aparece na imagem

A tenha sido mesclada com o fundo parcial (B) ou

totalmente (C, D e E) quando da aplicação dos filtros. Na imagem E ocorrem evidentes artefatos.
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Figura 32: ampliação da figura 3l na porção do topo da chama.
A - imagem original
B - após a aplicação de filtro de 45x45 células
C - após a aplicação de filtro de 65x65 células
D - após a aplicação de filtro de l0lxl0l células
E - após a aplicação de filtro de 201x201 células

Na porção de base da chama, por sua vez, como pode-se observar na frgura 33, verificase que os diversos níveis presentes aparecem bastante realçados nas imagens B, C e

neste último caso

a forma já

D, embora

esteja bastante distorcida devido, conforme comentado

anteriormente, às dimensões impróprias do operador. Um caso extremo, devido a tal distorção,

pode ser observado na imagem E, na qual a forma originalmente côncava da base da chama
torna-se convexa devido à filtragem imprópria. Nesta mesma imagem (E), pode-se observar que

o zoneamento interno de cores presente na base da chama é também deformado, tornando-se

r

também convexo, como o contorno externo. Este exemplo mostra claramente a necessidade de se

'\0

adequar

F

pretende obter realce.

N

\

o tamanho do operador a ser utilizado às dimensões das feições sobre as quais

se

Com base nos exemplos expostos (frguras 26 a 33), pode-se concluir que a aplicação de

filtros passa baixas pode produzir realce da informação tonal contida na imagem.

A análise em grandes ampliações das imagens
efetivamente

presentes nesses exemplos permite contar

o número de pixels que compõem cada uma das feições

possível estimar que um operador passa baixas

é

presentes. Assim, foi

capaz de realçar feições que possuam pelo

menos a metade das suas dimensões (em termos de píxels). Ou seja, o operador de 45x45 permite

o realce de feições que tenham dimensões iguais ou superiores a 22 x 22 pixels, enquanto que o
operador de 65x65 permite realçar feições de 32 x 32 pixels ou mais.
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Figura 33: ampliação da figura

3l

na porçeo ¿a Uase da chama.

A - imagem original
B - após a aplicação
C - após a aplicação
D - após a aplicaçÍio
E - após a aplicação

Pode-se concluir ainda que

de filtro
de filtro
de frltro
de filtro

de 45x45 células
de 65x65 células

de

lOlxl0l

células

de20lx20l células

a aplicação de filtros

paf¡sa baixas altera

a forma e

as

dimensões das feições presentes na imagem em uma relação direta com as dimensões do
operador.

V.3.1.2 Filtros passa altas
Neste caso, serão apresentadas aperuls as imagens obtidas com aumento de contraste por
equalização de histograma" técnica que forneceu melhores resultados, como no item anterior.

A figura 34 mostra quatro

imagens filftadas com operadores passa altas com dimensões

l5xl5 (imagem B), 3lx3l
imagem original não foi colocada ao lado das

de 7x7 (imagem A),

(imagem C) e

6lx6l (imagem D) células. A

imagens filbadas pois

o tipo de informação
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realçada refere-se principalmente às feições de borda da chama, não necessitando de muitas
comparações, entretanto caso seja necessário, a mesma pode ser encontrada na figura 31.

Note-se que a informação tonal originalmente presente na imagem da chama desaparece
quando da aplicação dos menores filtros passa altas (imagens

A e B), pois,

resolução da imagem em questão e dimensões de operadores entre 7x7

considerando-se a

e 15x15,

esse

tipo

de

informação relaciona-se às baixas freqüências de variação tonal. Quando aplicados operadores
maiores (imagens C e D), a informação espectral referente às diferentes feições tonais presentes
na base da chama começa a aparecer na imagem C (operador de

3lx3l

células), apresentando-se

já bem visível na imagem D (operador de 6lx6l células). A imagem D demonstra visualmente
que, com o aumento do operador, aumenta a correlação com a imagem original, já que aumenta
progressivamente o número de feições consideradas na filtragem como de alta freqüência.

Figura 34: imagens da chama de uma vela com a aplicação de filtro passa altas
proporcional, todas com aumento de contraste por equalização de histograma, sendo:
A - após a aplicação de filtro de 7x7 células
B - após a aplicação de filtro de l5xl5 células
C - após a aplicação de filtro de 3lx3l células
D - após a aplicação de frltro de 6lx6l células
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Quanto à borda da chama, esta encontra-se realçada nas quatro imagens expostas, porém
sua espessura varia de acordo com as dimensões do operador utilizado, tomando-se mais espessa

nas imagens C e D, respectivamente. Pode-se notar ainda que, na porção de topo da chama

(figura 35), as feições de borda descritas na discussão dos filtros passa baixas aparecem com um
grande realce nas imagens C e D, e com realce menor na imagem B. Isso deve-se ao fato de que

tais feições possuem espessura (medida empixels) demasiado grande para o operador de7x7,
estando no limite da sensibilidade do operador de

l5xl5

células.

Figura 35: ampliação da figura 34 na porção do topo da chama.
A - após a aplicação de filtro de 7x7 células
B - após a aplicação de filtro de 15x15 células
C - após a aplicação de filtro de 3lx3l células
D - após a aplicação de ñltro de 61x61 células

V.3,2 Aplicação na área de testes
Quanto à análise visual dos produtos gerados são apresentadas, na figura 36, três imagens

da área localizada imediatamente ao sul das minas do Camaquã, sendo que a primeira (figura

36A) corresponde à banda TM4, sem fìltragem, apenas com aumento de conhaste por
equalização de histograma. Nas imagens 368 e 36C são apresentadas filtragens passa altas e
passa baixas, respectivamente, ambas com operador de 77x77 células, aplicadas sobre a mesma
área e banda da imagem 36A.

A escala gráfica da figura vale para as três imagens.

Figura 36: imagens dos arredores das minas do Camaquã, apresentando a banda TM4
original, sem filtragem (A), a mesma imagem com aplicação de filtro passa altas de 7jx77
células (B) e com aplicagão de filtro passa baixas de 77x77 células (C).

Note-se que grande pafte informação tonal presente na imagem 364, que permite a
separação de unidades fotogeológicas é perdida quando aplicado

o filtro passa altas (imagem

368). Em contrapartida, a informação textural presente na imagem 364 encontra-se fortemente
realçada na imagem 368, apresentando um padrão radial de drenagem fortemente marcado, de

difícil

observação na imagem não filtrada

(364).

A

imagem 36C, por sua vez, contém a

informagão tonal que havia sido perdida na filtragem passa altas, porém não apresenta os

elementos

de textura

(relacionados

às altas

freqüências) necessários

à

interpretação

fotogeológica. Assim sendo, toma-se necessário adicionar informação de albedo para a
interpretação da imagem filtrada com operadores passa baixas.

Verifica-se, assim, que a premissa na qual esta pesquisa é baseada, a de que a informação

tonal, que representa

a

resposta espectral dos materiais superficiais

em imagens de

sensoriamento remoto, relaciona-se às baixas freqüências, podendo ser realçada por filtros passa
baixas, está essencialmente correta.

Na figura 37 são apresentados cinco exemplos de filtragens passa altas efetuadas sobre a

374,81, C, D e E conespondem a filhagens com operadores de 5x5,
l7xl7,93x93, 183x183 e 255x255 células, respectivamente, enquanto que na imagem 37F é

banda TM4. As imagens

apresentada a banda original

(TM4), sem filtragens, para efeito de comparação com as demais,

Em todas as imagens da figura 37 foi aplicado o aumento de contraste por equalização de
histograma. A escala gráfica da figura vale para as três imagens.
Inicialmente, pode-se notar que a diferença entre as imagens A e B é bastante acentuada,
considerando-se um aumento nas dimensões do operador relativamente pequeno, em relação à
diferença que pode ser vista entre as imagens B e E, cujo incremento nas dimensões do operador
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é muito maior.

Esse tipo de observação

é

esperada, considerando-se

a curya do grau

de

correlação entre a imagem original e imagens fìltradas com operadores passa altas, apresentada
na figura 20. observando-se a tabela de dados que deu origem à citada curva (tabela

l)

pode-se

verificar que a correlação com a imagem original de uma filhagem com operador de 5x5 células
é da ordem de 64%o, passando para 85o/o quando aplicado o operador de 17x17, o que representa

uma diferença considerâvel (da ordem de 20%), para um incremento de I 1,6 vezes no número de

células do operador. Já a diferença do grau de conelação entre as filhagens que utilizam
operadores de 17xI7 e de255x255 células é de apenas l4o/o para um incremento

de225 vezesno

número de células do operador.

DEoÌ:*'lîF
Figura 37: imagens da banda TM4 dos arredores da Mina do Camaquã, com a aplicação
de filtros passa altas de 5x5

(A), 17x17 (B), 93x93 (C), 183x183 (D) e 255x255 (E). A imagem F

coresponde à banda original, sem filtragem.

Analisando-se as imagens separadamente, pode-se observar que

o

operador de 5x5

células (figura 374) realça fortemente a microtextura presente na imagem. Feições de alta
freqüência de variação tonal de dimensões da ordem de-2 a

realce. Já

o

3

pixels podem ser vistas com grande

operador de 17x17 células (figura 37B), embora ainda realce feições bastante
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delgadas, preserva feições maiores e permite o reconhecimento parcial de padrões texturais, os
quais, entretanto, podem ser mais claramente visualizados nas f,rguras
e

37c,D e E. As imagens D

Ejá mantém parte da informação tonal original (apresentada na imagem F).
A figura 38 apresenta exemplos de filtragens

conespondendo a imagem

passa baixas aplicadas sobre a banda TM4,

A à banda TM4 original, a imagem D à primeira componente

principal, cuja informação relaciona-se basicamente ao albedo, a imagem B à banda TM4 com a
aplicação de filtragem passa baixas de 255x255 células, a imagem

c

à banda TM4 com

a

aplicação de f,rltragem passa baixas de 255x255 células e adição de 1,5 vezes a primeira
componente princþal (D), a imagem E à banda TM4 com a aplicação de filhagem passa baixas
de 31x31 células, a imagem F à banda TM4 com a aplicação de filtragem passa baixas de

3lx3l

células e adigão de 1,5 vezes a primeira componente princþal.

D

E o:?r,

F

Figura 38: imagens da banda TM4 dos arredores da Mina do Camaquã, com e sem a
aplicação de filtros passa baixas, sendo:
A - imagem da banda TM4 original, sem filtragem
B - imagem A, com a aplicação de filtragem com operador de 255x255 células
C - imagem A, com a aplicação de filtragem com operador de 255x255 células e soma de
1,5 vezes a primeira componente principal (D)
D - primeira componente principal (albedo)
E - imagem A, com a aplicação de filtragem com operador de 3lx3l células
F - imagem A, com a aplicação de filtragem com operador de 31x31 células e soma de
1,5 vezes a primeira componente principal (D)
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Na comparação entre as imagens 388 e 388 pode-se observar que o filtro de 255x255
células, nesta área específica, é demasiado grande para o realce da feição mais clara presente na
área central da imagem. Tal feição, embora apresente-se com um grande realce da informação

tonal, aparece com forma arredondada na imagem B, enquanto que, aplicado um filtro menor
(31x31 células - imagem E), os limites de tal feição aparecem mais bem definídos, respeitando a

forma original, e apresentando-se também com grande realce da informação tonal. Feições
menores tais como as duas áreas mais escuras presentes na porção superior, bem como o rio,
localizado na porção inferior das imagens, aparecem com grande destaque na imagem E, sendo

já mais dificilmente localizadas

na imagem B.

uma vez adicionada a informação de albedo (imagens c e F), entretanto, grande parte das
distorções _geradas pela aplicação de um operador de dimensões impróprias para a imagem
considerada desaparecem ou são minimizadas (imagem C), mantendo-se ainda o realce tonal que
se buscava, embora a filtragem com operador menor (imagem F) apresente ainda vantagens em

relação à imagem C.

Conforme comentado anteriormente, observa-se a necessidade de adição de informação

textural (albedo
(imagens

-

imagem D) para a análise de imagens geradas por filtragens passa baixas

B e E), de forma a obter, além de um realce tonal importante, uma quantidade de

textura suficiente à interpretação (imagens C e F).

A

aplicação de todos estes filtros permite tecer algumas considerações a respeito do

funcionamento dos filtros passa altas e passa baixas e do que representam as freqüências de
variação lonal em uma imagem de sensoriamento remoto.

Vale observar, inicialmente, que o fato da correlação entre a imagem filhada e a imagem

original aumentar com o aumento das dimensões do operador, no caso de operadores passa altas,
é devida ao fato de que um filtro de pequenas dimensões (entre 3x3 e 13x13) ressalta feições

muito delgadas mas elímina feições tonais relativamente homogêneas de dimensões maiores que
metade das dimensões do operador. consequentemente, operadores pequenos cortam um volume
de informação proporcionalmente maior.

Filtros de dimensões intermediárias (entre 17x17 e 69x69, grosso modo)

ressaltam

feições maíores, notadamånte o aspecto textural da imagem, considerando-se uma imagem TMLandsat.
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Já os filtros de grandes dimensões realçam feições progressivamente maiores,
produzindo, entretanto, um realce muito leve, chegando a ser quase imperceptível quando
utilizados operadores excessivamente grandes.
Este fato é conseqüência direta da área de abrangência do filtro, posto que as operações
efetuadas com um operador de 3x3 células abrange apenas 9 paels da imagem por vez, enquanto

que um operador de 255x255 células utiliza 65025 células para o cálculo de um único ptxel da
imagem. Assim, uma determinada feição de borda que tenha uma espessura de, por exemplo, 5

pixels, terít um comportamento de feição de baixa freqüência quando aplicado um filtro de 3x3
células, perdendo realce ou mesmo sendo eliminada, enquanto que na aplicação de um filtro de

l5x 15 células, a mesma feição será realçada como feição de alta freqüência.
Com base nestes dados, verifica-se que a utilização de um fìltro dito "passa altas" não

implica na eliminação de lodas as baixas freqüências da imagem, pois a variávely'eqüência com
a

qual os elementos aparecem nas imagens é uma variável contínua e não discreta, não existindo,

na prâlica, um limite flsico que determine o que é uma alla ou baixa freqùência.

Desse modo, conclui-se que os valores de freqüência filtrados dependem não apenas da
arquitetura do operador, mas também das suas dimensões e da relação entre a resolução espacial
ea

"rugosidade" ou textura da imagem.
Enquanto um filtro passa altas cujo operador tem apenas 3x3 células elimina 47,2o/o da

informação original, o mesmo tipo de filtro, mas agora com um operador de 29x29 células
elimina apenas 9,5Vo, ou seja, grande parte da informação considerada de "baixa freqüência" na
aplicação de um operador de 3x3 é censiderada como de "alta freqúência" quando o operador
utilizado é de 29x29 células.

Verifica-se assim que um filtro passa altas elímina amplitudes maiores do que um
determinado valor, pois a amplitude pode ser medida em unidades de distância @ixels), enquanto

que a unidade de freqúência seria a variação tonal por unidade de distância. Desse modo, os
termos utilizados para defìnir os filtros deveriam ser baseados em valores de amplitudes das
feições filtradas (ou eliminadas), e não em freqùências baixas ou altas.

Na literatura básica de sensonamento remoto este aspecto é considerado, já que se afirma
que um determinado filtro passa altas realça estruturas de dimensões menores ou iguais à metade
das dimensões do seu operador (Drury, 1993).

Outra análise feita na região das Minas do Camaquã foi baseada em composições
coloridas de bandas TM e de componentes principais (figuras 39 a 43), sempre comparando

59

composições com e sem aplicação de {iltros passa baixas, visando a avaliação dos resultados das

filtragens em tripletes. As imagens estão em escala de 1:130.000, todas com o mesmo realce de
contraste (equalização de histograma para todos os canais) e adição de um canal de intensidade,
onde foi colocada a primeira componente principal visando fornecer as informações de albedo à
composição.

As figuras 39 e 40 correspondem à composição TM4/TM31TM7, em RGB, sendo que na
primeira (figura 39) são apresentadas as bandas originais, sem aplicação de filtros, enquanto que

na segunda, as três bandas TM foram submetidas a filtragens passa baixas com operador de
65x65 células.
Embora a frgtra 39 jâ seja uma composição bastante boa, permitindo identifica¡ inúmeras
feições fotogeológicas, a produção de um mapa fotogeológico a partir desta composição é difìcil,

pois os limites entre as diversas unidades nem sempre aparecem muito bem marcados. Já na
imagem filtrada (figura 40), as características espectrais das diferentes unidades fotogeológicas
aparecem realçadas, podendo ser visualizadas e delimitadas com maíor facilidade.

Um bom exemplo disto é o embasamento, que abrange grande parte da iírea leste da
imagem, que pode ser visto tanto na figura 39 (em tons de azul e vermelho) quanto na 40 (em

tons de vermelho), porém, nesta última, aparece bom gande destaque e com seus timites bem
definidos.

Como era esperado, enfietanto, informações pontuais, de pequena expressão espacial,
tendem a ser perdidas quando da aplicação dos filtros passa baixas. Este fato pode ser claramente
observado na porção sudoeste da imagem, entre as Minas do Camaquã (em verde, na porção
centro-oeste das imagens) e o Rio Camaquã (que corta toda a porção sul das imagens, de leste a
oeste), onde pode-se observar uma unidade em tons de cinza bem claros na figura 40, e que

apresenta, na figura

39, pequenas manchas avermelhadas no seu interior. Esta

unidade

fotogeológica corresponde à Formação Santa Bárbara, a qual é composta, neste ponto, por
arenitos finos a médios, com uma pequena cobertura de arerutos grossos nos picos (Gelson Luís

Fambrini, informação verbal), que possivelmente correspondem às manchas vermelhas
observadas na fìgura 39.
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Figura39: Composição TM4R/TM3GÆM7B daârea de testes, sem filtragens, com adição da primeira componente principal no canal
de intensidade

13007000 1300 2600 39OOm
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Figura 40: Composição TM4R/TM3GÆM7B da ánea de testes com aplicação de filtros passa baixas de 65x65 celulas nas três bandas,
com adição da primeira componente principal, sem filtragem, no canal de intensidade

13007000 1300 2600 3900m
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As figuras

4l a43, por sua vez, correspondem

a

tripletes montados com base em imagens

selecionadas entre as componentes principais, conforme efetuado

por Silva Filho

(1997),

formando a composição PCI/PC2/PC4 em RGB. Na primeira destas figuras foram utilizadas as
imagens originais, sem filtragens; na segunda, as imagens foram submetidas a filtragens com
operadores passa baixas proporcionais de 31x31 células e, na terceira, os operadores foram de

l01xl01

células.

Inicialmente, pode-se observar que

a figura

4l

apresenta uma imagem de dificil

interpretação devido à enorme variabilidade de cores e pequenas feições, sendo as imagens
presentes nas figuras 42 e 43 mais homogeneizadas, como era esperado pela remoção das altas

freqüências, o que facilita em muito a delimitação de unidades mapeáveis em campo. Em
comparação com as figuras 39 e 40, as figuras 41 a 43 apresentam uma quantidade de feições

fotogeológicas consideravelmente maior, sendo possível nestas (em particular nas figuras 42 e

43) delimitar unidades dentro do embasamento, as quais não eram observadas com as bandas
TM.
Quanto à comparação entre as imagens filtradas (figuras 42 e 43), nota-se que diversas
feições, com dimensões mapeáveis, que podem ser vistas na figura 42, desaparecem quando da

aplicação do

filtro de 101x101 células (figura 43), indicando que este filtro já

apresenta

dimensões excessivamente grandes para a imagem em questão, como pode ser verificado na
porção central da imagem e no embasamento, por exemplo.

Por outro lado, feições de dificil delimitaçao na figura 42, tomam-se mais visíveis,
adquirindo maior expressão em termos de área na frgura 43, como por exemplo, a mancha
amarelada na porção norte-nordeste da área, de delimitação relativamente fácil na figura 43, mas

dificil de ser visualizada na anterior, devido ao padrão de cores variegado que apresenta. Tais
feições, entretanto, também podem corresponder a uma homogeneização exagerada devida à
filtragem com operadores muito grande. Áreas como essa necessitam ser analisadas em campo, a

fim de verificar se as variações observáveis na figura 42 têm significado geológico e se o
operador de 101x101 células, por abranger uma ií'rea muito grande, não reuniu sob um só padrão
tonal, elementos naturais diversos.

Figura 4l: Composição PCIRÆC2G|PC4B daâreade testes, sem filtragens, com adição da primeira componente principal no canal de
intensidade

13007000 1300 2600 3900m
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Figura 42: Composição PCIR/PC2G/PC4B daâreade testes com aplicação de filtros passa baixas de
com adição da primeira componente principal, sem filtragem, no canal de intensidade
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celulas nas três bandas,
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Figura 43: Composição PCIR/PC2G{PC4B da ârea de testes com aplicação de filtros passa baixas de
com adição da primeira componente principal, sem filtragem, no canal de intensidade
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VI Análise do Mapa Fotogeológico
Uma vez efetuados todos os testes prévios de aplicação de filtragens foi composto um

triplete da área de testes em escala l:50.000 (anexo 3), seguindo a metodologia proposta por

Silva Fitho (1997), porém com a aplicação das filtragens passa baixas conforme descrita
anteriormente. Desse modo é possível proceder a uma comparação entre o mapa fotogeológico

produzido com a metodologia proposta (figura 44) e o mapa geológico (figura 2), o qual partiu
da mesma composição de imagens TM-Landsat, sem a aplicação de filtros para realce tonal, mas
que foi produzido com intenso trabalho de campo.

Inicialmente, cabe ressaltar que a informação de campo é sempre baseada em dados
pontuais, sendo por vezes impraticável o acompanhamento de toda a extensão dos contatos

geológicos através de caminhamentos no terreno. Desse modo, espera-se que os contatos
fotogeológicos extraídos das imagens não correspondam exatamente àqueles traçados com base
em informações de campo.

Por outro lado, as informações referentes às litologias presentes são confiáveis apenas
quando devidamente verificadas em campo, pois a resposta dos materiais superficiais frente à
radiação eletromagnética é extremamente variada, ainda mais em se considerando fatores como
coberlura vegetal e ação antrópica. entre outros.

A

comparação

do mapa fotogeológico aqui produzido (figura 44) com os

mapas

geológicos de Silva Filho (1997) e Fambrini (1998) mostra claramente alguns dos aspectos já
discutidos em capítulos anteriores. Entre eles, a questão dos contatos fotogeológicos merece
destaque.

Pode-se observar, inicialmente, que

as unidades fotogeológicas que

apresentam

corelação no mapa geológico (Silva Filho, 1997) normalmente têm contomos diferentes
daqueles propostos no trabalho citado. Tais diferenças podem ser explicadas, em parte, pela
nafiJreza distinta dos dados, conforme comentado anteriormente.

Um exemplo típico deste tipo de discordância pode ser visto na área classificada por
Silva Filho (op. cit.) como Formação Guaritas Superior, cuja área de abrangência é restrita à
porção centro-norte e norte do mapa, enquanto que na imagem o mesmo padrão tonal e textural
estende-se para noroeste, além da falha Tapera-Emiliano. Antônio Romalino Santos Fragoso

Cesar (informação verbal) explica este fato considerando que uma pequena espessura dos
sedimentos da Formação Guaritas Superior pode ser encontrada recobrindo localmente áreas
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mapeadas como Formação Guaritas Inferior, pois ocorrem sobre grandes lajedos, onde o acesso

muitas vezes não é possível.
Outras discordâncias podem ser encontradas no tocante à presença de pequenas unidades

fotogeológicas que não encontram correspondência nos mapas geológicos, como uma pequena
iíLrea,

com comportamento tonal semelhante ao do Corpo Andesitico Rodeio Velho, presente

sobre a exposição da Formação Santa Bárbara localizada entre as Minas do Camaquã e o rio de

mesmo nome. Neste ponto, em particular, Gelson Luís Fambrini (informação verbal) comenta
haver um aumento da granulometria no topo da Fm. Santa Bárbara, sustentando o relevo

-

e

portanto gerando o padrão de drenagens radial ali presente -, mas de abrangência restrita, não
configurando uma outra unidade. Neste ponto, a aplicação de filtros passa baixas de grandes
dimensões

gerando uma "falsa unidade".
-seguramente aumentou a expressão espacial dos corpos,

Quanto à porção da área dominada pelo Grupo Porongos (embasamento), os mapas
tomados para comparação não tiveram como objetivo detalhar sua geologia, marcando-a como
uma unidade úníca, indivisa. Na imagem apresentada, entretanto podem-se separar diversas sub-

unidades que provavelmente encontram correspondência na geologia local, dados os padrões

tonais bastante diferenciados entre elas,

e a forma, em alguns

casos, sugerindo contatos

tectônicos como por exemplo na porção sudeste da imagem, pouco a norte do Rio Camaquã,
onde existe uma unidade fotogeológica praticamente norte-sul, limitada por falhamentos. Uma
vez que não foram encontrados mapas detalhados do Grupo Porongos nesta região, apenas após

checagem de campo seria possivel afirmar quais as unidades fotogeológicas que de fato
representam tenenos geologicamente distintos.

Na porção centro-oeste da imagem, pouco a nordeste das Minas do Camaquã, junto à
falha Tapera-Emiliano pode ser vista uma área com um padrão tonal diferente do restante da
imagem, com coloração acastanhada. Esta área não encontra correspondência nos mapas
geológicos citados, podendo representar uma outra unidade não mapeada ou um problema
relacionado à aplicação de filtros de grandes dimensões. Ocorre que nesta área existem diversas
pequenas exposições de corpos andesíticos correlatas ao Rodeio Velho. Com a aplicação de

filtros

passa baixas a média entre as respostas tonais dos pequenos corpos andesíticos e das suas

encaixantes pode ter gerado um padrão distinto das demais unidades.

Da comparação entre as imagens apresentadas nos anexos 3 e 4, pode-se observar
basicamente que, como

a

composição entre componentes principais filtradas produz uma

imagem com uma quantidade de processamentos distintos muito grande, perde-se parcialmente o
contato com o dado original, gerando problemas à interpretação de algumas áreas, como é o caso
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da área presente sobre a Formação Santa Bârbara,

já comentada anteriormente, que apresenta

comportamento tonal semelhante ao do Rodeio Velho, mas que na verdade conesponde a uma
variação localizada daqueles arenitos. No anexo 4 pode-se verificar que tal área não apresenta
diferenciação com relação às circunvizinhas. Outro exemplo sobre o qual, entretånto, não temos
os dados de campo, corresponde â área do embasamento.

Um ponto interessante a este respeito

é

a cobertura vegetal que ocorre sobre extensas áreas do embasamento, a qual pode ser verificada

no anexo 4 pois, em se tratando de uma composição de bandas TM, e sabendo-se que a
vegetação reflete fortemente a radiação correspondente à banda TM4 (infravermelho próximo),
pode-se sugerir que as áreas que aparecem em tons de vermelho estejam mais recobertas de
vegetação do que as demais. Assim sendo, não se pode afirmar, apenas com base nestas imagens,
se a diferenciação

verificada no embasamento representam de fato diferentes litologias ou apenas

mudanças rìa cobertura vegetal.

Quanto

à continuidade da formação Guaritas Superior para oeste da Falha

Tapera-

Emiliano, a composição entre bandas TM sugere a mesma interpretação, corroborando para a
hipótese levantada anteriormente.

No tocante à área de coloração acastanhada presente na porção centro oeste na imagem
do anexo 3, esta também aparece com um padrão claramente diferenciável na composição de
bandas TM do anexo 4, indicando a necessidade de verificação de campo nesta região.
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VII Limitações do Enfoque Proposto
A principal limitação encontrada para a aplicação da metodologia descrita até o mornento
refere-se ao tempo de processamento necessário para
dimensões.

a

aplicação de filtros de grandes

A seguir, encontra-se uma tabela que mostra o tempo necessário para

a aplicação de

28 filtros a uma imagem de 1090x1350 pixels em um microcomputador Pentium de 233 lvÍÍIz,
com 64 Mb de memória RAM, utilizando o programa ER-Mapper, em ambiente Windowsg5.

vp9rFoor \¡úmero de células

T€mpo (s)

Aplicår

Tempq

Selvar

Total

Total (h)
0,005833

JXJ

I

7
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5xs
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0,008611

9x9
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21Y21
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108
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29x29

625
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o,421667

3249
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922
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57x57
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Tabela2: tempo necessário para a aplicação dos filtros descritos
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2,108333
2.676111
3,3725
4,2075
5,283333
6,410556
46667
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Conro pode ser obscrvado na figura 45, o tempo de aplicação

<Jos

fìltros cresce quase

lineannente em relação ao número dc células do operador. Caloulando o númcro de operações
aritrnéticas necessárias à aplicação de um fìltro de 255x255 células na área ern questão, observa-

se serem necessárias

l9l

368 575.000 operações para

o processamento de toda a área, o

c¡ue

explica o ternpo de processamento neccssário.
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Figura 45. relação
o número de células clo operador e o tempo de processamento
necessário.

Estc problema, entretanto, não deve ser considerado corno impeditivo para a aplicação da

metodologia em cluestão" consiclerada

a

grande velocidade com que os equipamentos

cle

computação vêm evoluindo. Os testes fèitos utilizaram, conlorme citado, um computador pessoal
Pentium de 233 MHz. Atualmente já estão disponíveis no mercado processadores de 400 MHz (e
certamente no momento da leitura deste tcxto estarão disponíveis processadores mais rápidos),

além de placas e sistemas operacionais quc pennitern

a

utilização de até dois processadores

Pentium de 333 MHz ou quatro de 200 MIlz. Dessa forma, em breve será possível reduzir os

ternpos de processamento

a um quinto do que f'oi obtido, ou talvez menos,

utilizando

equipamentos de custo acessível.
Quanto à análise da geologia da região das minas do Camaquã efètuada neste trabalho, o

mapa f'otogeológico obtido não pode scr tomado como mapa geológico" pois não

foi feito o

controle de campo indispensável par¿ì a caracterização das unidacles fotogeológicas como
unidades litológicas e/ou estratigráfìcas, bern como do scus contatos. Embora o autor considere
que a conf-ecção de um mapa geológioo deve ser ohrigutrtrictmentc precedida de trabalhos de
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campo, deve ser realçado o fato de que este consiste em trabalho metodológico, não tendo por

objetivo refazet o mapeamento geológico da região das minas do Camaquã, mas sim, propor
uma metodologia de trat¿mento de imagens e testá-la para fins de fotogeologia através da
comparação com mapas e trabalhos previamente existentes, nos quais o controle de campo foi

feito com grande intensidade e abrangência.
Outra dificuldade encontrada, a qual não pode ser solucionada no presente trabalho, já foi

mencionada no texto, e refere-se ao cálculo da equação da curva que relaciona o número de
células do operador e o grau de conelação entre a imagem gerada por um filtro passa altas e a
imagem original;

\lII
L

- Conclusões

os testes efetuados indicam que a arquitetura proposta tanto para os operadores passa
altas quanto para os passa baixas esüí essencialmente coneta, não gerando distorções

significativas.

2. Os filtros passa baixas produzem realce

das informações tonais de imagens de

sensoriamento remoto

Os realces obtidos pela aplicação de filtros passa baixas em imagens

de

sensoriamento remoto podem localmente não refletir a realidade do teneno, embora

em escala mais ampla permitam uma melhor interpretação das imagens, com boa
fidelidade.

A dimensão dos operadores, tanto

passa altas quanto passa baixas, deve ser escolhida

em função das dimensões das feições tonaís, da textura e da resolução da imagem a
ser estudada.

Para a produção de imagens com realce tonal é imprescindível a adição de albedo,
pois este fornece as informações de alta freqüência imprescindíveis à interpretação no
que se refere à textura, limites das feições tonais e elementos de localização (estradas,
rios etc.).
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Anexo I

proglam passaaltas;
var
saida : text;

arquivo : string[3o];

i
j

:integer;

:integerl

m : integer;
ic: integer;
jc: integer;
d2 . real,

a :real;
e :real;
ec : rea.l;

pc real;
k :real;
h :real;
g :real;

r

: reall

begin

write('entre com o nfmero de colunas e linhas do filtro:');
readln (m);

write('entre com o fator de atenuacao (7o da soma a ser adicionada no ponto central)');
readln (g);
write('usar a resolucao original da imagem?

(l=sim 2=não)');

readln (r)l

urite('entre com o nome do arquivo de saida .ker:');
readln (arquivo);
assign (saida, arquivo);

rewrite (saida);
writeln(saida,'Kemel Begin');

writeln(saida,' Name :" "');
writeln(saida,' Description = "Default Kernel"
=Convolution');
writeln(saida,' Type
writeln(saida,' Rows :', m:6);
writeln(saida,' Columns =', m:6);
if

r:l

then

writeln(saida,' OKOnSubsampledData =No');
writeln(saida,'Anay : {');
ic:=round(m/2);

jc::round(m/2);
ec:=0;

for i:=l to m do

forj.=l

to m do

begin

::Sqrt(Sqr(i-icÌ¡Sqr(l-jc))
ifd2<>0 then â:=-1ld2

d2

;

else begin

pc:{ec*-2)+(ec*-2*g/100);

');

a:=pc
end;
e:=a;

ec:=ec+e;

ifj<m then
write(saida,e:10:4)
else

writeln(saida,e:

I

0:4)

end;

ec::pc-ec;

writeln(saida,'

]');

writeln(saida"' Scalefactor=l');
writeln(saida,'Kernel End');
close(saida);
end.

Ar¡exo 2

program pas saba].xas i
var
s

a.ida : text;

arquivo : strl:lq
ì

.

ì

[30 ] ;

ñrô^ôr.

j : .integer;
m : intege r;
ì-

.

jc
d2
a
e
ec
pc
k
h
g
r

r inteqer;
: real t
: rea.l;
: reaÌ;
: real;
: rea.L;
: rea.L;
: reaÌ;
: real;
:real;

iñrô^ôr.

begin

r.,rite(rentre com o ntmero de colunas e Ìinhas do filtro;r);
readln (m) ;
write('entre com o iator de atenuacao (? da soma a ser adicionada no ponto
central) ') ;
readln (g);
tusar
write (
a resoÌucao or:igj.nal da inìagem? (1=sim 2=nao) ' ) ;

read.In (r) ;
wrlte('entre con o none do arquivo de saida .ker;');
readl-n ( a rquivo ) ;
aSSign (salda, arquivo ) t
(saida);
,: ewrite
writeln (s aida, 'Kerne.l Begin ' ) ,
writeLD (saida, '
Name
I
(salda/
writeln
Description
= .Default Kerne.L" ') i
I
writeln (saida/
Type
= ConvoluLion ') ;
(saida,
wrl teln
Rows
'
=" m:6);
writeln (saida/ '
columns
=', m:6) ;
if r=1 then
:No' ) ;
writeln (salda/ '
OKOnSubsamp.L edData
rArray
:
,¡ì
'
writefn (saida /
ic;=round(m,/2);
jc;=round(m,/2);
ec:=0i
for i:=1 Lo m do

for j::1 to m do
begin
:=Sqrt (Sqr (i-ìc) +Sqr (l-jc)
if d2<>0 then e:=1,/d2

d2

pct= I ec.2, g/

7OQ) ;

);

A¡exo

2

e: =pc
end;

ec: =ec+e;

lf j<m then
write (saida, e: 10: 4

)

else
wriLeln (saida, e: 10 : 4

)

end;

nriteln (salda, '
wri te ln (saida, '
Sca.Iefactor
writeln ( saida, I KerneI Endr);
c

lose (salda) ;

end

.

Ì')
1');

