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Os autores gostariam de dedicar este 

livro à memória do Prof. Dr. Victor 

Haertel, pioneiro e um eterno ícone 

do sensoriamento remoto brasileiro.
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Apresentação

O sensoriamento remoto, como técnica insubstituível de obtenção de 

informações sobre a superfície da Terra e também de outros corpos 

planetários, tem sua história mesclada com a do desenvolvimento da 

fotografia e das tecnologias que possibilitaram a conquista do espaço. 

Ele remonta, portanto, à segunda metade do século XIX, quando a habi-

lidade inventiva humana produziu as câmeras e os filmes fotográficos 

e os primeiros artefatos aéreos, como os balões e os aviões. A combina-

ção perfeita dessas tecnologias levou então ao sensoriamento remoto e 

ao desenvolvimento de um sem-número de aplicações, tanto civis como 

militares.

O grande salto do sensoriamento remoto se deu, contudo, com o advento 

da era espacial, a partir da década de 1960. Com a conquista inicialmente do 

espaço orbital e, posteriormente, também do espaço interplanetário, essa tecno-

logia se destacou como altamente interessante e estratégica, devido a suas 

inúmeras possibilidades de aplicação.

Em suas fases iniciais, a técnica fez amplo uso de métodos analógicos, 

baseados em câmeras, filmes e laboratórios fotográficos, para a aquisição e o 

processamento das informações. Porém, um novo e significativo salto viria a ser 

dado com a introdução das tecnologias digitais de imageamento e do proces-

samento de imagens, a partir principalmente da década de 1970. Para isso, 

contribuiu também o desenvolvimento em paralelo das tecnologias de compu-

tação e visualização digitais.

Hoje, é impossível imaginar qualquer atividade ou aplicação que não 

utilize integralmente essa combinação de tecnologias. As imagens geradas 

pelo sensoriamento remoto atualmente disponíveis contêm informações que 

vão muito além da capacidade natural de percepção e de extração dos seres 

humanos. Daí a necessidade fundamental de aplicar técnicas de processamento 

digital a fim de explorar as regiões do espectro eletromagnético em que a visão 
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humana não registra a energia, juntamente com todo o potencial de informa-

ção contido nas imagens adquiridas pelos sensores nessas regiões, que são de 

crucial importância para a identificação e o monitoramento de materiais e de 

fenômenos na superfície da Terra e também de outros corpos planetários.

É nesse importante contexto que se insere a presente obra, cujo obje-

tivo é fornecer as bases teóricas e práticas para que estudantes, pesquisadores 

e profissionais que atuam nas múltiplas áreas de aplicação do sensoriamento 

remoto possam fazer o melhor uso possível da vasta gama de informações gera-

das pelos sensores remotos.

O livro é subdividido em capítulos que cobrem os principais conjuntos de 

técnicas de processamento digital especificamente voltadas às imagens de senso-

riamento remoto. Essas imagens possuem características distintas em relação à 

fotografia digital e requerem, portanto, técnicas de processamento adequadas, 

com bases que se assentem na matemática e na estatística, e que levem em conta 

a natureza multiespectral e multitemporal do sensoriamento remoto.

Os autores adotam o devido rigor técnico-científico ao abordar os princi-

pais aspectos tanto teóricos como práticos, apresentando exemplos e convidando 

o leitor, ao final dos capítulos, a solucionar exercícios que auxiliam na compre-

ensão e na absorção dos conceitos. Além disso, as técnicas são abordadas de 

forma didática, recorrendo sempre que possível a figuras, em um contexto com-

patível com o estado da arte nessa área do conhecimento.

Esta obra vem preencher uma importante lacuna na literatura técnico-

-científica sobre o tema em Língua Portuguesa, dada a relativa ausência de 

referências recentes redigidas em nossa língua. Seu conteúdo é voltado tanto 

para leitores que desejam ter informações de caráter mais introdutório como 

para aqueles que já têm familiaridade com essas técnicas, mas que desejam 

aprofundar seus conhecimentos com consistente base teórica.

Em suma, este livro representa um marco referencial, sendo recomendado 

para cursos de graduação e de pós-graduação, assim como para pesquisadores e 

profissionais que atuam nesse campo do conhecimento.

Campinas, 26 de fevereiro de 2019

Alvaro Penteado Crósta

Professor Titular de Geologia da Universidade Estadual de Campinas

Membro Titular da Academia Brasileira de Ciências

Mestre e PhD em Sensoriamento Remoto
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Prefácio

A facilidade na aquisição de imagens provenientes de satélites e plata-

formas aéreas sobre a superfície terrestre nas mais diversas resoluções 

possibilitou uma aproximação inédita entre a alta tecnologia e a socie-

dade. A crescente utilização de dispositivos móveis em nosso cotidiano, 

tais como smartphones e tablets, permite visualizar, literalmente “na 

palma da mão”, mapas e imagens coletadas por essas plataformas com 

coordenadas geocodificadas. Por trás de todo esse conteúdo tecnológico, 

encontram-se os mais diversos tipos de processamento e correção, que 

são continuamente aplicados na imensa massa de dados oriundos de 

distintas modalidades de aquisição. A análise desses dados é um desafio 

atual de pesquisa que envolve inúmeras questões, desde aquelas rela-

cionadas à coleta e ao armazenamento dos dados, passando por ética e 

privacidade, até o desenvolvimento de algoritmos eficientes e robustos 

para extrair as mais inimagináveis informações deles. Sua utilização é 

indispensável em previsão do tempo, acompanhamento da produtivi-

dade agrícola, monitoramento ambiental, mapeamento urbano, análise 

de atividades industriais, apoio em catástrofes etc.

A consolidação dessa realidade provocou uma crescente demanda na 

manipulação e na interpretação especializadas de imagens digitais de sensoria-

mento remoto. Este livro foi desenvolvido com a intenção de auxiliar estudantes, 

pesquisadores e usuários em geral no entendimento de técnicas utilizadas 

no procedimento digital feito sobre as imagens brutas adquiridas por senso-

res. Optamos por manter um equilíbrio, incluindo material para satisfazer as 

necessidades básicas de usuários iniciantes, mas procurando, ao mesmo tempo, 

fornecer detalhes matemáticos sobre técnicas e algoritmos para usuários mais 

experientes. O conteúdo apresentado provém de anos de experiência dos auto-

res nas áreas de ensino e pesquisa em diversos níveis de aprendizado, desde 

cursos técnicos até a pós-graduação. Tanto os temas ligados ao tratamento digi-
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tal quanto a classificação de imagens foram abordados com o intuito de auxiliar 

os leitores na solução de problemas práticos, mas mantendo sempre o rigor cien-

tífico indispensável na manipulação desse tipo de informação.

O Cap. 1 trata de aspectos introdutórios a respeito do sensoriamento 

remoto. Sugere-se sua leitura principalmente para aqueles usuários ainda não 

familiarizados com a utilização da tecnologia. Uma seção de curiosidades com 

tópicos especialmente selecionados para despertar o interesse dos leitores nos 

temas introdutórios está presente ao fim desse capítulo inicial. O Cap. 2 traz 

informações a respeito dos primeiros procedimentos a serem adotados nas 

imagens ainda brutas, como calibração e correções básicas nos dados. Já o Cap. 3 

inclui as diversas formas de apresentação dos dados na tela do computador obti-

das através de manipulação do histograma para fins de visualização e extração 

de informações. Os Caps. 4, 5 e 6 tratam de operações clássicas envolvendo 

transformações ortogonais e modelos de mistura espectral, cálculo de variados 

índices físicos, operações aritméticas e passagem de filtros no domínio espacial 

e de frequências. Os Caps. 7 e 8 abordam o problema de classificação estatística 

de dados. No contexto deste livro, o objetivo é classificar pixels da imagem em 

classes associadas à presença de distintas características da cena observada. 

Por fim, o Cap. 9 discute o problema da segmentação e da classificação por obje-

tos. Uma seleção de exercícios é proposta ao fim de cada capítulo (à exceção 

dos Caps. 7 e 8), com o objetivo de ressaltar tópicos importantes e fixar o conte-

údo trabalhado. Ao final do livro, há uma lista das referências utilizadas em 

seu desenvolvimento ou que direcionam para tratamentos mais aprofundados 

sobre os conceitos vistos.
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1Iniciação aos dados de 
sensoriamento remoto

Sensoriamento remoto orbital é a prática de obter informações sobre a 

superfície da Terra por meio de imagens adquiridas do espaço, utilizando 

radiação eletromagnética refletida ou emitida, em uma ou mais regiões 

do espectro eletromagnético. O caráter sinóptico e multitemporal das 

imagens torna o sensoriamento remoto capaz de fornecer informações 

fundamentais sobre os alvos, incluindo seu posicionamento, elevação, 

quantidade de biomassa, temperatura, umidade etc. Essas informações 

são de extrema importância para modelos de precipitação, poluição, 

antropização e vulnerabilidade a desastres, principalmente por não 

serem pontuais, constituindo uma fonte contínua de dados sobre gran-

des tratos.

Sua forma não invasiva e sua capacidade de fornecer imagens em inter-

valos regulares de diversos ambientes conferem ao sensoriamento remoto uma 

posição de destaque em face de outras práticas de obtenção de dados sobre 

recursos naturais. No entanto, é possível citar algumas limitações em seu uso. 

Apesar de representar uma fonte rica de informações, ele não pode ser conside-

rado isoladamente, sem o apoio de dados coletados em campo ou sem qualquer 

outro tipo de validação. As imagens orbitais precisam ser constantemente aferi-

das e os sensores, calibrados, uma vez que seus componentes se deterioram 

com o tempo, inserindo pequenas flutuações nas medidas, que podem represen-

tar erros sérios na utilização prática das informações.

O marco inicial do sensoriamento remoto mundial se deu em 1957, com o 

lançamento do satélite soviético Sputnik-1, primeiro objeto colocado em órbita 

terrestre pelas “mãos” do homem (Fig. 1.1A). Embora represente um grande 

avanço tecnológico para a humanidade, o Sputnik-1 tinha tamanho e funções 

bastante reduzidos. Era considerado um experimento pioneiro, mas nenhum 

instrumento a bordo era capaz de produzir imagens da Terra. Seu lançamento 

aconteceu em plena Guerra Fria, conflito de ordem política e ideológica entre 
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14  |   Processamento de imagens de satélite

por meio da radiação que deixa a superfície terrestre, atravessa a atmosfera, 

adentra o satélite e atinge seus sensores. Após a aquisição, os dados são transmi-

tidos de volta para a superfície terrestre por comunicação sem fio (telemetria) e 

recebidos por antenas localizadas em determinados pontos do planeta para, por 

fim, as imagens serem pré-processadas e disponibilizadas aos usuários (Fig. 1.2). 

É desse ponto em diante que o material deste livro se propõe a auxiliar, apresen-

tando, fundamentando e discutindo possibilidades de aplicação para diversos 

processamentos realizados em imagens digitais de sensoriamento remoto.

Produto do sensoriamento remoto, as imagens digitais são formadas 

por conjuntos de pixels (picture elements) que descrevem a quantidade de energia 

que deixa uma porção definida da superfície. O que se entende aqui por energia 

nada mais é do que formas distintas de onda ou radiação eletromagnética. Toda 

radiação eletromagnética tem propriedades fundamentais e comportamentos 

previsíveis de acordo com as teorias físicas. É pelo conhecimento prévio dessas 

interações que se pode interpretar os alvos da superfície com base na quanti-

dade de radiação que foi refletida ou emitida por eles.

Fig. 1.2 Etapas do processo de aquisição e distribuição das imagens de 
sensoriamento remoto. Parte da radiação solar que incide na superfície 
terrestre é refletida de volta para o espaço, sendo captada pelo satélite. Os 
dados-imagem são redirecionados por telemetria para estações de recepção 
localizadas na superfície, onde são pré-processados e disponibilizados para 
os usuários

Estação de recepção
e processamento

Radiação emitida

Radiação refletida

Estação de recepção
e processamento

Transferência de dados

Alvos na superfície

Satélite

Sol
011100101000111010

Imagem pronta
 para uso

processamento de imagens de satelites.indb   14 12/03/2019   15:50:57



38  |   Processamento de imagens de satélite

do que fazem os sensores termais, também são capazes de executar imagea-

mentos noturnos. Além disso, os pulsos de radiação eletromagnética na faixa 

das micro-ondas são capazes de atravessar nuvens e algumas condições de 

chuva, permitindo o imageamento em condições meteorológicas desfavoráveis. 

Uma particularidade do imageamento por radar é que ele funciona apenas com 

um comprimento de onda por vez, e não com uma faixa espectral, como fazem 

os sensores passivos.

A Tab. 1.1 mostra o posicionamento de algumas janelas espectrais, a 

fonte de radiação que é captada pelos sensores nessas faixas, e a propriedade 

dos alvos que é descrita pelas imagens adquiridas. A Fig. 1.16 apresenta uma 

compilação de diversos sensores com suas respectivas faixas espectrais sobre-

postas para a comparação entre diferentes instrumentos.

1.3 Sistemas de sensoriamento remoto
Dados de sensoriamento remoto são basicamente imagens digitais 

adquiridas por sensores a bordo de satélites ou por câmeras fotográficas 

a bordo de aeronaves. Uma abordagem aprofundada sobre a diversidade 

desses sistemas, bem como seu detalhamento, está fora do escopo deste 

livro, mas pode ser satisfatoriamente encontrada em autores como Jensen 

(2009) e Rees (2012). Serão vistos seletivamente alguns exemplos de siste-

mas importantes para o entendimento dos procedimentos abordados na 

Tab. 1.1 Regiões espectrais usadas no sensoriamento remoto terrestre. Os valores  
 para as faixas espectrais são subjetivos e podem apresentar variações de  
 acordo com a referência utilizada

Nome
Intervalo de 
comprimento 
de onda

Fonte de radiação Propriedade do alvo 
na superfície

Visível (V) 0,4-0,7 µm Solar (reflexão) Composição química

Infravermelho 
próximo (NIR) 0,7-1,1 µm Solar (reflexão) Composição química 

e física
Infravermelho de 
ondas curtas (SWIR) 1,1-2,5 µm Solar (reflexão) Composição química 

e física

Infravermelho de 
ondas médias (MIR) 2,5-8 µm

Solar (reflexão) e 
termal (emissão) 
(simultâneos)

Composição química 
e temperatura
(indiferenciáveis)

Termal ou infraverme-
lho de ondas longas 
(TIR ou LWIR)

8-14 µm Termal (emissão) Temperatura

Micro-ondas, radar 2,4 cm-1 m Antena (ativo) Rugosidade
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Sistema de varredura mecânica (whiskbroom)

O sistema de varredura mecânica é também conhecido pelo termo em 

inglês whiskbroom, que se traduz como vassoura de piaçava, tipo de vassoura 

costumeiramente utilizada para varrer em movimentos de zigue-zague 

(Fig. 1.21). Essa terminologia tem origem no padrão de varredura desse 

mecanismo, que assume um movimento de ida e volta à medida que o 

satélite se desloca. A particularidade desse sistema é que, basicamente, 

um único detector é responsável por registrar individualmente todos 

os pixels de uma imagem. Ao contrário dos outros sistemas, nesse caso 

o detector recebe separadamente a radiação oriunda de um campo de 

visada instantâneo equivalente a um pixel na superfície (instantaneous 

field of view – IFOV).

O padrão de varredura em zigue-zague é produzido por um espelho osci-

latório que reflete a luz no detector, coletando os dados do pixel. Essa condição 

evita que a imagem apresente diferenças causadas pela desigualdade entre 

os detectores de um sensor, como no caso do sistema por quadros. Por outro 

lado, o  tempo de aquisição para cada pixel é extremamente reduzido, dada a 

necessidade de varrer pixel por pixel separadamente enquanto o satélite está em 

movimento. O tempo em que o satélite se encontra parado adquirindo a radiân-

cia de um pixel é conhecido como dwell time. Cabe mencionar que as partes móveis 

Fig. 1.21 Sistema de varredura 
mecânica (whiskbroom) para 
um pixel. A radiação que 
deixa a superfície é recebida 
pelo espelho objetivo do 
sensor, sendo refletida 
para seu interior. Após uma 
série de reflexões internas 
e a correção da linha de 
varredura pelo corretor da 
linha de escaneamento (SLC), 
o feixe de radiação atinge o 
prisma de refração e alcança 
os detectores responsáveis 
pelo registro de cada banda 
do pixel

Faixa imageada
Conjunto de
detectores 

SLC

Prisma de
refração 

Espelho objetivo 
móvel

Pixel

IFOV
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1.5 Exercícios propostos
1) Quais são as vantagens e as desvantagens dos sistemas de imageamento 

por varredura pushbroom e whiskbroom?

2) Por que o sistema de aquisição por quadros ( frame system), o mesmo das 

máquinas fotográficas convencionais, não é utilizado em satélites?

3) Se o olho humano não consegue diferenciar mais do que 30 níveis de 

cinza, por que as imagens de satélite costumam contar com uma quanti-

dade muito maior de níveis de cinza? Qual resolução está associada a essa 

característica?

4) Como é possível ao olho humano enxergar diversas cores se ele possui 

somente detectores (conhecidos como cones) para vermelho, verde e azul?

5) Explicar a principal razão pela qual os sensores CCD dos satélites não 

funcionam de maneira similar ao olho humano.

6) Explicar o que são janelas atmosféricas e por que é importante levar esse 

conceito em consideração ao projetar um novo sensor a bordo de um 

satélite.

7) Considerar o diagrama da Fig. 1.31, contendo a assinatura espectral da 

vegetação, do solo e da água. Por meio da análise das curvas de reflectân-

cia e levando em conta o posicionamento das bandas, determinar a qual 

classe temática (vegetação, solo, água) cada um dos três pixels (P×1, P×2, 

P×3) pertence.

P×1 = __________________

P×2 = __________________

P×3 = __________________

 Fig. 1.31 Assinatura espectral para água, solo e vegetação e quadro com as 
reflectâncias percentuais registradas por três pixels diferentes
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2Fontes de erro e correção 
de imagens de satélite

Imagens adquiridas por satélites costumam conter erros na geometria 

e nos valores digitais registrados para os pixels. Quando tais erros se 

referem a flutuações nos valores dos pixels, costuma-se denominá-los de 

distorções radiométricas, podendo estas ser provocadas pelos próprios 

instrumentos utilizados no imageamento ou ainda pela interferência 

da atmosfera na propagação da radiação. Distorções geométricas se 

apresentam como desvios espaciais que afetam o posicionamento e o 

tamanho dos alvos na cena, impossibilitando o cálculo de distâncias e 

áreas na imagem de maneira precisa. Tais distorções podem ser ocasio-

nadas por diversos fatores, incluindo a instabilidade da plataforma, o 

sistema de varredura, ou a rotação e a curvatura da Terra, por exemplo. 

Antes que a imagem seja efetivamente utilizada para análises posterio-

res, é fundamental que essas distorções sejam reduzidas ou eliminadas. 

O objetivo deste capítulo é discutir a natureza desses erros comumente 

encontrados em imagens de sensoriamento remoto, bem como apresen-

tar procedimentos computacionais utilizados   para sua compensação.

2.1 Calibração radiométrica
2.1.1 Medição da radiação e conversão para nível de cinza (NC)
A conversão da radiação incidente nos detectores para nível de cinza é 

um processo automático inerente à aquisição das imagens brutas pelos 

sensores. Quando a radiação eletromagnética vinda da superfície passa 

pelo sistema óptico de coleta dos satélites e atinge os detectores, espera-

se que a quantidade de energia correspondente seja integralmente 

convertida em sinal elétrico, sendo este medido e registrado como nível 

de cinza de um pixel. Do contrário, se nenhuma radiação atinge o detec-

tor, espera-se que o valor registrado para o pixel seja nulo. No entanto, na 

prática, esse processo não ocorre dessa maneira.
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Alguns dos softwares citados, a exemplo do LEDAPS, são baseados em 

soluções multi-imagem, ou seja, utilizam dados de uma imagem multiespectral 

tomada em uma data próxima para corrigir uma outra imagem que não possui 

canais espectrais suficientes que possibilitem uma correção detalhada. Esse 

tipo de correção pode ser executado mesmo que as resoluções espaciais das 

imagens envolvidas não sejam compatíveis. Imagens, por exemplo, dos satélites 

Landsat-5, Landsat-7 e Landsat-8 em reflectância de superfície são disponibili-

zadas gratuitamente pelo repositório Earth Explorer (https://earthexplorer.usgs.

gov) e pelo Google Earth Engine.

Outros métodos mais simples de correção utilizam aproximações genéri-

cas, sem entrar no mérito da composição atmosférica, e baseiam-se na subtração 

do pixel escuro (dark object subtraction – DOS). Para fins didáticos, será abordado 

o método DOS, ressaltando, no entanto, suas limitações. Os métodos físicos 

basea dos em modelagem de transferência radiativa são geralmente mais preci-

sos, mas fogem do escopo deste livro devido à sua complexidade.

Quadro 2.1 Softwares que utilizam métodos de correção atmosférica físicos e   
 empíricos comuns baseados em modelos de transferência radiativa

Software Referência Observação

ACORN (correção atmosférica 
para dados multiespectrais e 
hiperespectrais calibrados)

Miller (2002) Baseado em 
MODTRAN-4

ATCOR (baseado em modelo de 
transferência radiativa de espa-
lhamento e absorção)

Richter e Schläpfer (2002)

Disponível nos 
softwares ERDAS 
Imagine e PCI 
Geomatica

ATREN (baseado no algoritmo 6S) Gao, Goetz e Wiscombe 
(1993) -

FLAASH (análise atmosférica 
rápida da trajetória da radiação 
por hipercubos espectrais)

Adler-Golden et al. (1999) e 
Matthew et al. (2000)

Disponível no 
software ENVI/RSI

HATCH (correção atmosférica 
de alta acurácia para dados 
hiperespectrais)

Goetz et al. (2003) e Qu, 
Kindel e Goetz (2003) ATREN aperfeiçoado

Tafkaa (correção atmosférica 
para dados hiperespectrais) Montes, Gao e Davis (2004) Baseado em ATREN

LEDAPS (sistema Landsat de 
processamento adaptativo para 
distúrbios do ecossistema)

Masek et al. (2013) -

SMAC (método simplificado para 
correção atmosférica) Rahman e Dedieu (2007) -
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dicular ao eixo longitudinal; é o popular levantar e abaixar o “nariz” de um 

avião. Já a rolagem está associada ao movimento em torno do eixo horizontal, 

quando um avião levanta a asa de um lado enquanto baixa a do outro. Por fim, a 

deriva ocorre quando há uma rotação da plataforma em torno do eixo vertical. 

A Fig.  2.11 apresenta os três ângulos citados e as correspondentes distorções 

causadas nas imagens por cada um deles. As figuras revelam as consequências 

Fig. 2.11 Oscilações da plataforma causadas pelos ângulos de atitude: (A) distorção 
causada pela arfagem, com a compressão dos quadros na parte superior 
da imagem; (B) distorção causada pela rolagem, que ocasiona variações 
irregulares no tamanho dos objetos; e (C) distorção causada pela deriva, 
gerando rotação da imagem resultante
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•	 Convolução cúbica

Nesse método, os 16 pixels mais próximos (4 × 4 pixels) são levados em 

conta e a interpolação é realizada pelo ajustamento de polinômios 

cúbicos (Fig. 2.20). A convolução é uma representação matemática que 

envolve algumas operações aritméticas a fim de estimar um valor com 

base no comportamento de seu contorno, no caso os pixels vizinhos ao 

ponto (x; y). A representação desse operador é um pouco extensa e possui 

algumas variações, fugindo ao escopo deste livro.

A imagem típica produzida por convolução cúbica apresenta um aspecto 

visual mais atrativo do que as outras, porém os dados são alterados mais drasti-

camente. Assim como na interpolação bilinear, a convolução cúbica geralmente 

produz uma imagem com aparência suavizada, e por isso é frequentemente 

usada em aplicações de interpretação visual. No entanto, não é recomendada 

se o objetivo é uma classificação temática, uma vez que os níveis de cinza são 

diferentes dos valores reais de radiância detectados pelos sensores do satélite.

A Fig. 2.21 mostra exemplos de uma imagem produzida sinteticamente 

para fins de comparação entre os métodos de reamostragem. O procedimento 

de correção efetuou apenas uma rotação da imagem original, mantendo inalte-

rados aspectos de tamanho e forma dos objetos, mas aplicando interpoladores 

diferentes na definição do valor dos pixels na imagem corrigida. A imagem 

reamostrada por vizinho mais próximo manteve exatamente os mesmos valo-

res da imagem original, porém adquiriu um aspecto “serrilhado” nas bordas 

originalmente retilíneas (Fig. 2.21B). Os resultados alcançados pela interpola-

Imagem corrigida Imagem original

Fig. 2.20 Método de reamostragem por convolução cúbica
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3Histograma, contraste 
e equalização

A interpretação visual de imagens de sensoriamento remoto é facilitada 

quando se aplica algum método de realce radiométrico nas imagens origi-

nais. Dessa maneira, diferenças sutis nos níveis de cinza (NCs) dos pixels 

podem ser melhor percebidas, o que facilita, por exemplo, a separação 

de tipos específicos de vegetação e solo. Neste capítulo, serão abordados 

alguns procedimentos de modificação radiométrica comumente utili-

zados em sensoriamento remoto envolvendo o histograma da imagem. 

Os  processos nesse nível são sempre executados a partir de modifica-

ções diretas nos níveis de cinza dos pixels. De modo semelhante ao que 

foi visto para a calibração radiométrica, equações de ajuste são definidas 

para alterar a tonalidade de cada pixel e tornar a visualização da imagem 

mais atrativa. A seguir, será definido o conceito de histograma de uma 

imagem e, posteriormente, métodos de realce baseados em sua modifica-

ção. Por fim, outras operações complementares envolvendo histogramas 

serão apresentadas.

3.1 Histograma
O histograma de uma imagem, também conhecido como distribuição de 

frequências, é a representação gráfica que descreve os níveis de cinza 

dos pixels presentes na cena através de colunas verticais f(NC). É determi-

nado pela simples contagem do número de vezes que um nível de cinza 

ocorre em uma dada imagem. Os histogramas são construídos banda a 

banda, separadamente; cada banda da imagem possui um histograma 

único. A elaboração de histogramas tem caráter preliminar em qualquer 

estudo, sendo um importante indicador da distribuição radiométrica dos 

dados. Como exemplo, a Fig. 3.1A mostra um histograma simples de uma 

imagem-exemplo com 4 × 4 pixels que contém cinco níveis de cinza dife-

rentes. Já uma imagem real (Fig.  3.1B) apresenta um histograma mais 
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de cinza disponíveis na imagem, mas que não representam, para fins práticos, 

os pontos de referência para as operações de contraste.

Uma forma conveniente de estimar automaticamente os parâmetros é 

a partir da saturação percentual do histograma. Considerando 100% dos pixels 

de um histograma-padrão, um pequeno percentual desse total se encontra nas 

caudas (Fig. 3.4). Por exemplo, ao destacar uma quantidade de 1% dos elemen-

tos de cada lado do histograma, pode-se garantir um resultado próximo àquele 

alcançado visualmente pelo analista na definição manual dos limiares menor e 

maior. Nesse caso, o limiar menor é definido de forma a separar os primeiros 1% 

do total de pixels do histograma, enquanto o limiar maior é definido de forma a 

separar os últimos 1% dos pixels.

Existe ainda a possibilidade de definir estatisticamente os limiares. 

Os  métodos estatísticos consideram a distribuição normal de probabilidade 

(forma de sino) dos dados do histograma e realizam uma contagem do número 

de desvios -padrão a partir da média para fixar os valores. Em geral, para histo-

gramas bem ajustados à distribuição normal de probabilidade, dois ou três 

desvios -padrão, tanto à direita quanto à esquerda, são suficientes para definir os 

parâmetros menor e maior satisfatórios para a operação de contraste subsequente.

Fig. 3.4 Processo de definição automática dos parâmetros de brilho menor e maior 
para posterior operação de contraste linear (Eq. 3.1). No exemplo, os limiares 
são posicionados de forma a discriminar 1% dos pixels de cada lado das caudas
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nuam com o mesmo valor, pixels com brilho 2 devem ter brilho 3, e assim por 

diante para as demais linhas da tabela, sempre comparando a primeira com 

a última coluna, até o último valor de NC com pixels registrados, nesse caso 

o 9, que deve agora ser 11. Os brilhos 10 e 11 não possuíam pixels na imagem 

original, portanto não são considerados no balanço final. Deve-se observar que, 

para valores repetidos, como ocorre em 0 e 1, há um empilhamento de colunas 

em comparação com a imagem original. Sempre que essa situação ocorrer, ou 

seja, sempre que houver repetição de valores finais para dois ou mais valores 

de brilho originais, estes devem ser agrupados (“empilhados”) no histograma 

resultante. O histograma da imagem de saída, construído com base na tabela de 

apoio, é mostrado na Fig. 3.7.

3.3 Casamento de histogramas (histogram matching)
Em algumas aplicações, é necessário fazer com que o aspecto visual de 

uma imagem seja muito próximo ao de outra, principalmente em termos 

de brilho e contraste. Um exemplo é quando um conjunto de imagens 

deve ser unido a fim de obter um mosaico fotogramétrico. Diferenças de 

iluminação ou de sensibilidade dos sensores podem resultar em imagens 

dissonantes que prejudicam a apresentação estética da cena, atrapa-

lhando interpretações visuais. O processo conhecido como casamento de 

histogramas faz com que o histograma de uma imagem seja usado como 

referência para modificar outra imagem, obrigando a distribuição dos 

valores de brilho a ser o mais similar possível em ambas.

Matematicamente, o processo é bastante parecido com aquele realizado 

em uma equalização de histogramas. Como exemplo, assuma-se a existência 

Fig. 3.7 Resultado final do processo de equalização de histogramas aplicado no 
exemplo
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4Transformações espectrais e 
modelos de mistura espectral

Imagens multi e hiperespectrais possuem informações importantes 

acerca do comportamento espectral dos alvos. Costuma-se denominar 

de espaço original de feições o conjunto original de bandas em que a imagem 

foi adquirida. Entretanto, é possível modificar esse espaço pela criação 

de novas feições, de acordo com uma aplicação particular. Essas feições 

representam uma descrição alternativa dos pixels e se relacionam com os 

valores originais de nível de cinza (NC) por meio de operações lineares 

ou não lineares. As imagens resultantes são capazes de evidenciar certas 

características dos alvos que normalmente estão ocultas no conjunto de 

feições original e, ao mesmo tempo, concentrar o conteúdo essencial da 

imagem em um número reduzido de dimensões. Por exemplo, sabe-se que 

é possível visualizar no monitor apenas três bandas espectrais simulta-

neamente, uma vez que nesse aparelho existem somente três canais de 

cores (vermelho, verde e azul). Essa limitação faz com que informações 

adicionais sobre o dado existentes em outras bandas da imagem fiquem 

de fora da análise visual. Entretanto, ao transformar a imagem original 

em um conjunto de dados que comporta as informações mais impor-

tantes em um número menor de dimensões, torna-se possível acessar 

simultaneamente um volume maior de informações.

Neste capítulo serão abordados métodos de transformação espectral 

capazes de otimizar o uso das imagens de satélite para determinadas aplica-

ções, seja por extrair informações importantes contidas nas imagens (em inglês, 

feature extraction), seja por concentrar as informações igualmente distribuídas 

nas bandas originais em um número menor de dimensões (em inglês, feature 

reduction). Especificamente, será estudada (I) a análise por componentes princi-

pais (ACP), técnica clássica de análise de dados de sensoriamento remoto que 

visa tanto a extração de feições quanto a redução, sem maiores prejuízos, do 

volume total de dados; (II) a transformação tasseled cap, que é semelhante à ACP, 
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B3 B4 B5

0 255

5(R) 4(G) 3(B)

Matiz (H) Saturação (S) Intensidade (I)

Fig. 4.9 Exemplo prático de conversão entre os espaços RGB e HSI em três bandas 
de uma imagem TM/Landsat-5 cobrindo uma região de desmatamento na 
Amazônia brasileira. A conversão não precisa necessariamente ser feita a 
partir de composições nas três cores verdadeiras, podendo, de acordo com 
a conveniência para a aplicação, ser realizada a partir das demais bandas do 
sensor, como no presente exemplo, em que se utilizaram as bandas 3, 4 e 5 
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solo e água-sombra podem ser facilmente identificadas nos vértices do triân-

gulo circunscrito aos pontos formados pelo gráfico de espalhamento entre as 

bandas 3 e 4 (Fig. 4.17B).

Além dos métodos citados, muitos outros já foram propostos para a 

extração de endmembers (Bioucas-Dias et al., 2012). Entretanto, sua descrição 

detalhada e exemplos de sua utilização fogem aos objetivos deste livro.

4.5.3 Modelos não lineares de mistura espectral
A presença de mais de um tipo de material dentro da área coberta por um 

pixel é a causa da mistura espectral. A mistura pode ser simplesmente 

aditiva, quando os elementos estão dispersos em regiões fragmenta-

das, em uma mistura macroscópica (Fig. 4.18A), sendo, o modelo linear, 

nesse caso, o mais adequado para efetuar o processo de fracionamento. 

Em outros casos, a mistura pode ser subtrativa, quando os elementos 

se encontram dissolvidos dentro do pixel, em uma mistura homogênea 

(Fig. 4.18B), ou quando há diferença acentuada de nível entre os objetos 

no pixel (Fig. 4.18C), sendo necessária, nessa situação, a aplicação de um 

modelo não linear de mistura espectral.

No caso linear, a radiação eletromagnética incidente na superfície sofre 

interação apenas com um tipo de material, retornando em seguida para a direção 

do sensor. Quando isso ocorre, cada material que compõe a mistura contribui 

aditivamente para o valor final do pixel. São exemplos desse tipo de situação a 

mistura entre floresta, solo, água-sombra, rocha etc. Nos casos não lineares, 

Fig. 4.17 (A) Modelo simplex para seleção de endmembers e (B) exemplo real de 
aplicação do simplex nos dados do experimento sugerido nesta seção
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5Operações aritméticas

Uma série de operações aritméticas pode ser realizada com imagens de 

satélite, visando ao realce ou à detecção de diversos alvos. Essas opera-

ções podem envolver bandas de imagens multiespectrais ou cenas 

adquiridas sobre um mesmo local, sendo necessário, nesse caso, que as 

imagens estejam registradas espacialmente, ou seja, seus pixels devem 

representar aproximadamente a mesma área no terreno. Considerando 

a estrutura matricial das imagens de sensoriamento remoto (Fig. 1.24), 

operações aritméticas como adição, subtração, multiplicação e divisão 

são realizadas pixel a pixel. Dadas duas imagens A e B compostas de i × j 

pixels que variam no intervalo [0...255], uma terceira imagem C pode ser 

obtida efetuando-se uma das quatro operações aritméticas entre os pixels 

de A e B:

 
; ; ;( ) ( ) ( )adição i  j i  j i  jC A B= +  (5.1)

 ( ) ( ) ( )subtração i j i j i jC A B; ; ;= –  (5.2)

 
( ) ( ) ( )multiplicação i j i j i jC A B; ; ;= ⋅  (5.3)

 ( ) ( ) ( )divisão i j i j i jC A B; ; ;/=  (5.4)

A seguir, cada uma das operações aritméticas será detalhada e alguns 

exemplos de aplicação em imagens de sensoriamento remoto serão apresentados.

5.1 Adição
A adição consiste na soma dos níveis de cinza de duas imagens. A Fig. 5.1 

mostra um exemplo em que os pixels das imagens A e B foram somados 

para formar a imagem C. Como A e B variam entre [0...255], a imagem 

resultante possui pixels no intervalo [0...510]. Sendo assim, para que C 
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alvo B. No entanto, a razão entre essas bandas é praticamente a mesma para 

ambos os alvos.

5.5 Índices físicos
5.5.1 Índices de vegetação
Os índices de vegetação consistem de operações aritméticas realizadas 

entre as bandas de uma imagem. Esses índices buscam explorar o compor-

tamento espectral da vegetação para realçar determinadas características 

Fig. 5.9  Comparação entre a subtração e a razão das bandas do TM/Landsat-5 
centradas no vermelho (RED, 660 nm) e no infravermelho próximo (NIR, 
840 nm) de um mesmo alvo em condições diferentes de iluminação em 
virtude do relevo. Os ângulos α1 e α2 são os ângulos formados entre a normal 
ao terreno e o sol, conhecidos como ângulo zenital de iluminação
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dosséis de baixa densidade (IAF entre 0 e 0,5) e L = 0,75 para dosséis mais densos 

(IAF = 1). De forma geral, um aumento no IAF deve ser seguido por uma diminui-

ção de L, e quando L = 0 a influência do solo é nula e o SAVI torna-se igual ao NDVI.

O índice de vegetação resistente à atmosfera (atmospherically resistant vegetation 

index – ARVI) foi proposto por Kaufman e Tanré (1992) com o objetivo de redu-

zir a influência da atmosfera por meio da inclusão da banda centrada no azul 

(BLUE)  e de uma constante γ que compensa a presença de aerossóis atmosféri-

cos. Seu cálculo é realizado pela seguinte equação:

 
{ }( )
{ }( )

NIR RED BLUE RED
ARVI

NIR RED BLUE RED

γ

γ
[  ]– – –

=
[  ]+ – –




 (5.11)

Kaufman e Tanré (1992) demonstraram que, com γ = 1, ARVI é quatro 

vezes menos sensível ao efeito da turbidez atmosférica do que o NDVI. Entre-

tanto, os mesmos autores mostraram que a eficácia do ARVI é dependente da 

cobertura do solo, sendo mais eficaz em regiões de maior cobertura vegetal.

Índices de vegetação de bandas estreitas

Índices de vegetação de bandas estreitas são calculados exclusivamente 

com imagens obtidas por sensores hiperespectrais. Tais sensores são 

capazes de amostrar continuamente o espectro eletromagnético em um 

determinado intervalo de comprimento de onda, normalmente do visí-

vel ao infravermelho de ondas curtas (shortwave infrared – SWIR), entre 

350 nm e 2.500 nm. Dados hiperespectrais permitem a detecção de varia-

ções sutis na resposta espectral da vegetação e, por isso, são utilizados 

inclusive para a detecção de espécies de plantas. Além disso, os índices 

de bandas estreitas possuem alta correlação com parâmetros bioquí-

micos (por exemplo, concentração de clorofila e água) e biofísicos (por 

exemplo, IAF e DAF), sendo utilizados, portanto, para estimativas desses 

parâmetros em escalas locais e regionais. Os índices de vegetação de 

bandas estreitas podem ser organizados em categorias de acordo com 

as características da vegetação que foram desenvolvidos para estimar, 

conforme apresentado na Tab. 5.1.

5.5.2 Índices de minerais
A razão de bandas também pode ser realizada para a detecção de minerais 

cuja composição química produza feições de absorção ou picos de reflec-
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6Filtragem no domínio espacial 
e no domínio das frequências

A filtragem de imagens de satélite possui várias aplicações e também 

é uma linha de pesquisa em constante desenvolvimento. Nas técnicas 

de filtragem, sempre é considerado o contexto espacial de forma local, 

ou seja, em uma pequena porção da imagem (janelas móveis), ou no 

contexto global (transformada de Fourier). É pertinente introduzir alguns 

conceitos básicos para o melhor entendimento da filtragem. Primeira-

mente, deve-se entender o significado de frequência espacial. A definição 

mais comum de frequência está relacionada ao número de ocorrências 

de um determinado evento por unidade de tempo, o que é conhecido 

como frequência temporal. Ao extrapolar essa definição para o contexto 

espacial, tem-se a frequência espacial, que se refere a uma medida da 

quantidade de vezes que uma componente senoidal se repete por unidade 

de distância.

O leitor provavelmente deve estar se indagando sobre o significado do 

termo componente senoidal. Embora se trate do mesmo tipo de padrão ondula-

tório existente na radiação eletromagnética (Cap. 1), no contexto de filtragem 

de imagens a componente senoidal possui uma interpretação completamente 

diferente. Para entendê-la, deve-se considerar que a informação presente 

em uma imagem de satélite é composta de sinais de alta e baixa frequência. 

As altas frequências representam variações abruptas nos níveis de cinza (NCs), 

enquanto as baixas frequências se referem a padrões homogêneos. A Fig. 6.1 

ilustra a variação dos níveis de cinza ao longo de uma linha horizontal em uma 

banda do satélite Landsat-8. As áreas urbanas e naturais possuem grande varia-

ção dos níveis de cinza, enquanto em áreas de água eles são mais uniformes. 

Desse modo, uma imagem de satélite pode ser representada como um conjunto 

de altas e baixas frequências que são descritas matematicamente por senoides 

de diferentes amplitudes e comprimentos de onda. A decomposição em compo-
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minadamente (inclusive aquelas que eram desejadas na imagem), o que acaba 

por comprometer a qualidade do resultado final. O mesmo ocorre para um filtro 

passa-altas. Por outro lado, no domínio das frequências o analista nem sempre é 

capaz de reconhecer a frequência associada a um ruído ou outro aspecto indese-

jável na cena, sendo inviável alcançar resultados satisfatórios nessa modalidade 

Fig. 6.14 (A) Imagem orbital do radar de abertura sintética adquirida sobre a 
superfície do mar; (B) espectro de amplitude que representa a imagem A no 
domínio das frequências, em que as setas indicam picos de alta frequência; 
(C) espectro de amplitude filtrado em que apenas as frequências de interesse 
foram selecionadas; (D) imagem resultante da transformada inversa de 
Fourier com base no espectro de amplitude apresentado em C, em que as 
setas indicam a direção preferencial da ondulação

A B

DC
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7Classificação não 
supervisionada

7.1 Considerações iniciais
Dados coletados por sensores remotos a bordo de satélites podem ser 

analisados em cenários em que o analista dispõe ou não de conheci-

mento da verdade de campo acerca da área imageada.

Em aplicações que requerem a classificação de imagens, a disponibili-

dade de amostras rotuladas (dados de treinamento) está intimamente associada 

à escolha que o analista fará para a extração de informações das imagens. 

Distinguem-se duas famílias de técnicas, ditas supervisionadas e não super-

visionadas, de acordo com a presença ou a ausência de amostras rotuladas, 

respectivamente.

7.1.1 Disponibilidade de amostras rotuladas
No cenário supervisionado, utilizam-se dados rotulados para o 

treinamento de modelos que aprenderão tarefas específicas, como a clas-

sificação. Frequentemente, esses dados são um subconjunto dos pixels da 

imagem, selecionados a partir de informações sobre as coordenadas onde 

se encontram exemplos das classes de uso e cobertura do solo no campo. 

Em geral, o cenário supervisionado é o mais favorável para o analista, 

pois ele poderá valer-se de ambas as fontes de informação, remotas e de 

campo, para a interpretação dos dados coletados.

De posse de dados rotulados, o analista pode treinar modelos estatísticos 

preditivos que buscarão estabelecer a relação entre medidas que caracterizam a 

superfície observada, tais como a reflectância obtida por um sensor remoto, e as 

variações observadas no terreno para as variáveis de interesse.

Uma vez construído, o modelo poderá ser aplicado na análise de partes 

da imagem onde não se dispõe de informação prévia, sendo possível, assim, 

fazer inferências na totalidade da imagem. Essa é a ideia básica da aprendizagem 
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Alternativa Isodata

O algoritmo iterative self-organizing data analysis technique (Isodata) é uma 

modificação do algoritmo K-médias que considera regras adicionais para 

a geração dos agrupamentos. Nesse algoritmo, grupos são unidos caso 

possuam menos amostras do que um limiar preestabelecido ou caso os 

centroides estejam muito próximos. E, por outro lado, grupos são dividi-

dos caso apresentem desvio -padrão superior a um limiar preestabelecido 

ou caso contenham mais do que o dobro do valor mínimo de amostras 

permitido em cada grupo.

7.4 Agrupamento difuso
O agrupamento difuso ( fuzzy clustering) permite maior flexibilidade na 

classificação das amostras de maneira não supervisionada. Em vez de 

impor uma classificação rígida, em que cada amostra pertence a um 

único grupo, como no caso do algoritmo K-médias, busca-se uma atribui-

ção suave, isto é, cada amostra pode pertencer simultaneamente a mais 

de um grupo, porém com contribuições (pesos) distintas. Essa noção de 

que uma amostra pode pertencer a diferentes grupos envolve a definição 

de uma função de pertinência.

Na sequência, será analisado o algoritmo fuzzy C-médias, proposto origi-

nalmente por Dunn (1973) e aperfeiçoado por Bezdek (1981). Trata-se de um 

exemplo clássico de técnica não supervisionada de reconhecimento de padrões.

7.4.1 Algoritmo fuzzy C-médias
A ideia básica desse algoritmo é classificar de maneira não supervisio-

nada um certo conjunto de dados de entrada através da otimização de 

uma função objetivo que pondera dois aspectos: uma medida de grau de 

pertinência e uma medida de similaridade entre as amostras e os centros 

dos grupos a serem obtidos. Especificamente, a classificação é baseada 

na otimização da seguinte função:

 = < < ∞
C

m
m ij i j

i j

J u x c m2

1 1

|| – || , 1
= =

∑ ∑
l

 (7.1)

em que ℓ é o número total de amostras, C é o número de grupos, que deve ser 

fornecido como parâmetro de entrada, xi são as i-ésimas amostras que devem 

ser analisadas, cj são os centros dos j-ésimos agrupamentos que devem ser esti-
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7.4.2 Exemplos
Será analisado experimentalmente como o algoritmo fuzzy C-médias 

particiona um conjunto de 16 pontos em dois e três grupos. Serão classi-

ficadas também duas imagens coletadas em área rural e urbana.

Dados uni e bidimensionais

A Fig. 7.6 ilustra como o algoritmo fuzzy C-médias classifica um conjunto 

de dados hipotéticos que consiste em 16 pontos dispostos ao longo do 

eixo horizontal. Uma análise visual dos dados sugere que existem ao 

menos dois grupos. Então, é plausível que o analista teste o algoritmo 

Fig. 7.6  Exemplo de classificação não supervisionada em que 16 pontos dispostos 
ao longo do eixo horizontal são agrupados em duas classes usando o 
algoritmo fuzzy C-médias. Os gráficos indicam como o grau de pertinência 
de cada amostra nas duas classes varia em função do expoente m. Nesse 
exemplo, o ponto x = 0,4 é o de classificação mais dúbia, pois o grau de 
pertinência estimado torna-se mais similar para ambas as classes à medida 
que o expoente m aumenta
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7.5 Agrupamento baseado em modelos estatísticos
Uma abordagem alternativa para o problema de agrupamento de dados 

consiste em assumir a priori um modelo estatístico para os grupos 

supostamente contidos nos dados. Seria possível então ajustar os pesos 

(proporções) dos grupos de forma que o somatório das contribuições 

modele a densidade dos dados observados. Cada grupo a ser obtido 

corresponderá a uma das componentes do modelo ajustado aos dados. 

Nessa abordagem, cada grupo é representado matematicamente por 

uma distribuição estatística. Assume-se que os grupos a serem determina-

dos têm parâmetros desconhecidos, devendo ser estimados com base nos 

dados a serem processados. O conjunto de dados é modelado como uma 

soma (mistura) de tais distribuições.

Dado certo conjunto de dados, caso se pudesse ajustar esses parâmetros, 

seria possível dizer qual a probabilidade de certa amostra pertencer a cada grupo. 

Pode-se dizer que a probabilidade de observação associada ao vetor de atributos 

da amostra em questão é o resultado de uma mistura linear de contribuições 

individuais dos diferentes grupos. Tem-se, portanto, um modelo de mistura, 

que é um modelo probabilístico para representar a presença de subgrupos ou 

subpopulações dentro de um conjunto de dados, conforme visto no Cap. 4.

No caso de observações provenientes de sensores ópticos, assume-se 

frequentemente que as observações associadas a cada grupo seguem uma 

distribuição gaussiana (normal).

Fig. 7.11 Classificação não supervisionada da cena RGB (A) em seis grupos 
utilizando o algoritmo fuzzy C-médias. As cores (arbitrárias) de cada pixel 
em (B) a (E) indicam o grupo cuja pertinência é máxima. O algoritmo 
é testado com quatro diferentes valores do expoente m, conforme a 
Fig. 7.10. Para fins de classificação, as três bandas RGB foram utilizadas

RGB

m = 1,1 m = 2,0 m = 5,0 m = 10,0

A B C D E
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8Classificação 
supervisionada

8.1 Considerações iniciais
Classificação é o processo que busca atribuir um rótulo a certo dado 

descrito por um conjunto de atributos. Em imagens digitais de senso-

riamento remoto terrestre, esse processo equivale a determinar, para 

cada pixel, qual categoria está presente na superfície, como água, solo e 

floresta, o que é normalmente feito por atributos espectrais, como o nível 

de cinza (NC) em cada banda. 

A classificação supervisionada tem uma particularidade: assume que o 

analista é capaz de prover/coletar exemplos de amostras representativas para as 

categorias contidas na massa de dados a ser classificada. Esses exemplos serão 

utilizados para treinar um modelo estatístico para reconhecer padrões similares. 

O objetivo é predizer a qual classe pertencem novos dados a serem analisados. 

Assim, a classificação supervisionada baseia-se em exemplos prévios.

Neste capítulo, esses exemplos, juntamente com o indicador das classes 

de proveniência, serão referidos como sendo o conjunto de amostras rotuladas. 

Será assumido que cada amostra i = 1, 2, ..., ℓ é descrita por um par (xi; yi), em 

que o vetor xi contém d atributos e yi é um identificador associado ao nome da 

classe. A compreensão adequada deste capítulo exige conhecimentos básicos de 

estatística inferencial e teoria de probabilidades. 

8.1.1 Classificação supervisionada no contexto do sensoriamento remoto
No contexto do sensoriamento remoto, a classificação supervisionada 

visa extrair informações de dados coletados por um sensor instalado 

a bordo de uma plataforma remota. Como visto anteriormente, esses 

dados são arranjados na forma de uma matriz (imagem). Nesse caso, 

as amostras observadas são os pixels da imagem, que contêm informação 

relevante para caracterizar a assinatura espectral de padrões na super-

fície da cena observada.
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Como essa família de classificadores não faz suposições iniciais que 

devem ser respeitadas pelos dados de treinamento, os algoritmos discriminan-

tes resultantes se tornam convenientes, por exemplo, em:

•	 Classificação de uso do solo cuja distribuição seja claramente multi-

modal. Por exemplo, na definição de uma classe única agrícola, 

composta de distintas respostas espectrais correspondentes a plan-

tações de soja e milho, ou então de uma classe urbana, contendo 

distintas superfícies impermeáveis, vegetação etc.

•	 Uso de feições de classificação provenientes de distintas modalida-

des de aquisição de imagens (por exemplo, sensores ópticos, radar) ou 

Fig. 8.4 Processo de classificação por análise discriminante quadrática. Os gráficos 
mostram probabilidades a posteriori de ocorrência de cada uma das cinco 
classes envolvidas no problema utilizado como exemplo: (A) banda 1; 
(B) banda 2; (C) vista bidimensional das probabilidades conjuntas das duas 
bandas; e (D) visão em três dimensões das probabilidades a posteriori para 
as cinco classes nas duas bandas. Na prática, a classe vencedora é aquela 
que apresenta a maior altura da curva gaussiana dada a posição do pixel no 
diagrama
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Classes linearmente separáveis

No exemplo mostrado da Fig. 8.7, têm-se amostras rotuladas provenien-

tes de duas classes linearmente separáveis. Conforme antecipado, entre 

todas as possíveis retas (fronteiras de decisão) que poderiam ser utili-

zadas para separar as duas classes, o SVM busca aquela que fornece a 

maior margem, entendida como a reta cuja distância entre os pontos 

fronteiriços de ambas as classes seja máxima. Os pontos selecionados na 

margem são chamados de vetores de suporte (support vectors).

Considere-se um problema de classificação binário com ℓ amostras de 

treinamento disponíveis. Cada amostra xi para i = 1, 2, ..., ℓ é representada por 

um vetor de dimensão d e associada à classe yi, que, por conveniência, recebe 

os valores yi = +1 ou yi = –1, segundo a origem das amostras xi. Assim, tem-se o 

conjunto de treinamento {xi, yi}
ℓ
i = 1. Obter a solução de maior margem consiste 

em estimar o hiperplano passando pelos pontos x cuja equação, em forma de 

produto escalar, tenha valor:

 w x b, 0– =  (8.12)

Fig. 8.7 Amostras de treinamento provenientes de duas classes linearmente 
separáveis. Infinitas retas poderiam separar as classes, porém apenas uma 
fornece a maior margem (distância) entre as amostras de treinamento 
rotuladas (reta u). A reta de maior margem é a fronteira de classificação 
estimada pelo SVM. As três amostras nas margens tracejadas são chamadas 
de vetores de suporte (x)
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Fig. 8.11 Classificador árvore de decisão aplicado na discriminação de duas classes 
presentes em três conjuntos de dados simulados, cujas amostras seguem um 
padrão de separação linear, circular e em meia-lua. As cores amarelo -claro 
e azul-escuro indicam as áreas classificadas com 100% de probabilidade de 
pertencerem às classes 1 e 2 ao variar a profundidade máxima de cada árvore 
(p). Cores intermediárias correspondem a distintos níveis de probabilidade 
de ocorrência das classes, ilustrando a natureza das fronteiras de decisão, 
aprendidas com cem pontos de treinamento (o) em cada classe. Os valores no 
canto inferior direito correspondem à acurácia medida em cem amostras de 
validação independentes (x)
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9Segmentação 
de imagens

9.1 Considerações iniciais
A disponibilidade de imagens de alta resolução espacial gerou a necessi-

dade de novas metodologias para a análise e a classificação desses dados. 

Classificadores tradicionais baseados na análise individual de cada pixel 

não são ideais para extrair informações de dados de sensores com alta 

resolução espacial. Esses dados geralmente apresentam alto contraste e 

sobreposição de objetos causada pelo grande FOV das câmeras e costu-

mam incluir alvos com dimensões maiores que o tamanho do pixel, o que 

os torna incompatíveis com uma classificação baseada apenas em atribu-

tos espectrais. Esses problemas motivaram a formulação de algoritmos de 

classificação baseados em técnicas de segmentação que formam grupos 

de pixels (objetos) que apresentam características similares, tais como 

cor, textura ou forma, denominadas classificação orientada a objetos (ou 

classificação baseada em objetos). Esse tipo de análise é capaz de incor-

porar simultaneamente informações espectrais e espaciais, dividindo a 

imagem em regiões homogêneas com algum significado real. De fato, os 

seres humanos costumam utilizar informações tanto espectrais quanto 

espaciais em sua interpretação visual.

O objetivo da segmentação é mudar a representação da imagem para algo 

simples de analisar, auxiliando nas etapas sucessivas da interpretação, como a 

classificação das imagens vista nos Caps. 7 e 8. Aqui, é importante estabelecer o 

conceito de objeto e diferenciá-lo de uma simples região. O processo de segmen-

tação fragmenta a imagem em regiões que podem ou não representar objetos. 

Os objetos são aqueles alvos com significado claro para o analista, como via 

urbana, telhado de residências, topo de árvores, lagos etc. Quando o processo 

é bem-sucedido, as regiões formadas são capazes de representar por inteiro 

os objetos contidos na cena, ou seja, sem subdivisões de um alvo ou união de 
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