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APRESENTAÇÃO 
 

Imagens de sensoriamento remoto vêm se tornando cada vez mais parte 
do nosso dia-a-dia. A previsão meteorológica é ilustrada nos jornais e na 
televisão por imagens de satélites meteorológicos, regiões de conflitos 
internacionais são mostradas na mídia através de imagens obtidas do espaço, 
da mesma forma que imagens de satélite passam cada vez mais a ilustrar 
livros, catálogos, calendários, posters e muitas outras formas de comunicação 
visual. 

Do ponto de vista técnico-científico, imagens de sensoriamento remoto 
vêm servindo de fontes de dados para estudos e levantamentos geológicos, 
ambientais agrícolas, cartográficos, florestais, urbanos, oceanográficos, entre 
outros. Acima de tudo, as imagens de sensoriamento remoto passaram a 
representar uma das únicas formas viáveis de monitoramento ambiental em 
escalas locais e globais, devido à rapidez, eficiência, periodicidade e visão que 
as caracterizam. Neste momento em que a humanidade começa a encarar 
seriamente a necessidade de monitorar as mudanças globais que vem 
ocorrendo na superfície do planeta, o sensoriamento remoto aparece como 
uma das ferramentas estratégicas para o futuro. 

Por isso, um número progressivo de países e consórcios internacionais 
vem se envolvendo em programas espaciais voltados ao lançamento e 
operação de satélites de levantamento e monitoramento de recursos naturais, 
incluindo o Brasil, e para o desenvolvimento de sofisticados sistemas de 
sensores. Ao mesmo tempo, os sensores aperfeiçoam-se rapidamente, no 
sentido de atender a demandas mais sofisticadas, por maiores resoluções dos 
dados gerados. Uma das primeiras consequências disto é o aumento brutal na 
quantidade de dados sendo gerados continuamente, dados esses quase 
sempre representados por imagens digitais. 

Todo esse avanço ficaria sem sentido se não ocorresse 
simultaneamente a contrapartida em relação ás técnicas de processamento 
das informações contidas nas imagens de sensoriamento remoto. A 
necessidade de processamento advém do fato da imagem conter uma 
quantidade muito maior de informações do que a que o olho humano 
conseguiria perceber. Faz-se necessário, portanto torná-la mais visível, ou 
representá-la de uma forma pela qual ela possa ser percebida. Justamente 
nesse ponto se coloca o papel fundamental do processamento de imagens, no 
sentido de traduzir essa informação para o intérprete, extraindo dela apenas a 
parte essencial aos fins determinados. 

Tendo se iniciado através da manipulação de fotos aéreas, obtidas por 
balões ao final do século passado, as técnicas de Geoprocessamento 
evoluíram velozmente em tempos mais recentes, através de sua migração para 
sistemas de computação digital. Os anos 80 trouxeram a explosão tecnológica 
dos processadores digitais e uma queda acentuada nos custos envolvidos. 
Esses fatores causaram fortes reflexos na computação gráfica, na qual se 
baseia o processamento digital de imagens. Em consequência, os sistemas 
especializados no processamento de imagens de sensoriamento remoto 
ficaram ao alcance de uma comunidade muito maior de usuários, sendo 
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comum encontrá-los hoje nas universidades, instituições públicas, empresas e 
até mesmo escolas. 

O processamento digital de imagens de sensoriamento remoto trata 
especificamente das técnicas utilizadas para identificar, extrair, condensar, e 
realçar a informação de interesse para determinados fins, a partir de uma 
enorme quantidade de dados que usualmente compõem essas imagens. 

O sensoriamento remoto é toda coleta de dados sobre um objeto ou 
fenômeno sem que ocorra contato físico entre o mesmo e o coletor. Estes 
dados por sua vez são em ultima análise radiação eletromagnética (REM) 
refletida ou emitida pelo objeto em estudo. Cabem aos sistemas sensores, 
instrumentos principais do sensoriamento remoto, a captação desta radiação e 
conversão para uma forma que possibilite análises e interpretações. Estas 
Informações são utilizadas para o planejamento de grandes áreas. 

 

10.1.  O CADASTRO COMO BASE 

 
A coleta de informações sobre a distribuição geográfica de recursos 

minerais, propriedades, animais e plantas sempre foi uma parte importante nas 
atividades das sociedades organizadas. 

Até recentemente, no entanto, isso era feito apenas em documentos e 
mapas de papel.  

Isto impedia uma análise que combinasse diversos mapas e dados. Com 
o desenvolvimento simultâneo, na segunda metade do século passado, da 
tecnologia em informática, tornou-se possível armazenar e representar tais 
informações em ambiente computacional, abrindo espaço para o aparecimento 
do Geoprocessamento. 

O Geoprocessamento denota uma disciplina de conhecimento amplo 
que utiliza técnicas matemáticas e computacionais para o tratamento de 
informação geográfica e que vem influenciando de maneira crescente as áreas 
de cartografia, Análise de Recursos Naturais, Comunicação, Transportes, 
Energia e Planejamento Urbano e Regional. 

O Geoprocessamento, conta, dessa forma, com ferramentas 
computacionais chamadas de Sistemas de Informação Geográfica (SIG), que 
permitem realizar análises complexas, ao integrar dados de diversas fontes e 
criando um banco de dados georreferenciado.  Esse banco de dados é 
disponibilizado através de um cadastro. 

O Georreferenciamento de uma imagem ou mapa é tornar suas 
coordenadas conhecidas num dado sistema de referência. 

Este processo inicia-se com a obtenção das coordenadas (pertencentes 
ao sistema no qual se pretende georreferenciar) de pontos da imagem ou do 
mapa a serem georreferenciados, conhecidos como pontos de controle.  

Os pontos de controle são locais que oferecem uma feição física 
perfeitamente identificável, tais como intersecções de estradas e de rios, 
represas, pistas de aeroportos, edifícios proeminentes, topos de montanhas, 
entre outros. 

  A obtenção das coordenadas dos pontos de controle pode ser 
realizada em campo a partir de levantamentos topográficos, ou  GPS –  
Sistemas de Posicionamento Global, ou ainda por meio de mesas 
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digitalizadoras, ou outras imagens ou mapas (em papel ou digitais) 
georreferenciados. 

Os pontos de controle são locais que oferecem uma feição física 
perfeitamente identificável, tais como intersecções de estradas e de rios, 
represas, pistas de aeroportos, edifícios proeminentes, topos de montanhas, 
entre outros. 

 A obtenção das coordenadas dos pontos de controle pode ser realizada 
em campo a partir de levantamentos topográficos, ou  GPS –  Sistemas de 
Posicionamento Global, ou ainda por meio de mesas digitalizadoras, ou outras 
imagens ou mapas (em papel ou digitais) georreferenciados. 

O Sistema de Cadastro de Aerolevantamentos (SCA), produto 
desenvolvimento pelo IBGE em um primeiro momento visa suprir a instituição 
com informações sobre a localização exata dos aerolevantamentos de escala 
compatível com o Mapeamento Sistemático.  

Uma das primeiras aplicações desse Sistema foi o aproveitamento de 
um aerolevantamento no litoral de Sergipe para geração de ortofotos digitais na 
escala 1/25.000.  

Desde 2003, o IBGE vem promovendo um cadastro georreferenciado 
dos aerolevantamentos já executados no território brasileiro. 

Os resultados do levantamento das coberturas de vôos mais recentes 
expressam a estagnação do mapeamento sistemático nos anos 90. Um estudo 
posterior visou também aproveitar os vôos realizados nas décadas de 70 e 80, 
período em que foram realizados grandes investimentos em aerolevantamentos 
compatíveis com as escalas sistemáticas. 

A existência de aerolevantamentos de grandes áreas territoriais é 
importante, pois a fotogrametria digital aliada a processos de geração 
automática de Modelos Digitais de Terrenos torna possível a utilização de 
antigos vôos para execução de ortofotos precisas e que poderiam 
posteriormente ser atualizadas por imagens orbitais. 

 
 

SENSORIAMENTO REMOTO 
É o conjunto de técnicas que permitem observar e obter informações 

sobre a superfície terrestre, ou de qualquer outro astro, através de sensores 
instalados em satélites artificiais, aeronaves e até mesmo balões. 

Na década de 1970 surgiram os primeiros satélites usados com esse 
fim, como o Landsat 1, lançado em 1972 pela NASA (sigla em inglês de 
National Aeronautics and Spaces Administration). 

- Imagens de sensoriamento remoto são muito comuns atualmente. 
-  A previsão meteorológica que ilustra jornais, revistas e televisão são 

fruto do sensoriamento remoto. 
- As imagens podem ser usadas para levantamento do meio ambiente, 

agricultura, estudos florestais, cartografia, geologia, geomorfologia, 
recursos hídricos, planejamento municipal e regional, etc.  
Através de imagens obtidas por satélites artificiais, obtém-se uma 
melhor representação da superfície do terrestre. 
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Um fator relevante é a periodicidade das imagens, as quais permitem 
monitorar situações de desmatamento, desertificação, inclusive com 
possibilidades de prevenção de desastres naturais. 
 

Generalidades 
A principal contribuição do Sensoriamento Remoto veio com as 

primeiras imagens orbitais do Planeta Terra. Desde então, o homem tem 
verificado uma grande degradação do meio ambiente terrestre, provocado por 
uma visão consumidora e descartável dos recursos naturais, como se fossem 
inesgotáveis, poluindo o solo, a água e o ar e deixando uma perspectiva 
negativa para as gerações futuras. 

O termo satélite é utilizado como sinônimo para satélite artificial, de 
modo a diferenciar satélite natural, como a Lua, de satélite artificial. 

O satélite artificial é um sistema de equipamento modular que fica na 
órbita da Terra ou de qualquer outro planeta, com velocidade e altitude 
constante. 

O termo satélite, visto como veículo espacial e suporte de uma estrutura 
receptora e emissora foram criados por Artur C. Clark, um radioamador 
britânico. 

O primeiro satélite a ser lançado foi o Sputinik 1 (1957), um satélite 
russo composto por um rádio, cuja função era transmitir sinais de rádio. Esse 
satélite não ficou em órbita por muito tempo, apenas três meses, mas o tempo 
necessário para que a humanidade expandisse os horizontes no ramo da  
ciência tecnológica espacial.  

 

CARACTERÍSTICAS DOS SATÉLITES 

Caminho de passagem do satélite: é menor do que a órbita  (objetivo do 
sensor). 
Órbita varia:  

- altitude (altura sobre a superfície da Terra); 
- orientação; 
- rotação em relação à Terra. 
 

Satélites altitudes mais altas: órbita geoestacionária 
 
Geoestacionários : aproximadamente 36.000km na mesma velocidade que a 
Terra (parecem estacionários). 
Observam a mesma porção da Terra: continuamente áreas específicas. 
Comunicações e aplicação meteorológica: todo um hemisfério da Terra. 
 

Um satélite geoestacionário parece estar parado, para um observador na 
Terra, porque ele gira sobre um ponto do equador com um período igual ao de 
rotação da Terra.  

Por exemplo, um satélite colocado em órbita a uma altura de 
aproximadamente 36000 km sobre o equador. O raio da órbita, incluindo o raio 



 

 

7 
 

Instituto Federal de Santa Catarina 
Departamento Acadêmico da Construção Civil 

Curso Técnico de Geomensura 

médio da Terra, é 42000 km. Resultando em uma velocidade orbital de 10800 
km / h e um período orbital dado por: 
 

v

r
T

..2π=
 

   
Obtém-se: T= 24 h. 
Isto ocorre com os satélites tipo Intelsat, usado em telecomunicações. 

 

 
 
Órbitas e Faixas Coberta no Solo. 
Órbitas quase-polares (norte-sul) + rotação da Terra (oeste-leste): cobre 

a maior parte da superfície (período). 
 
Sol: mesma hora local – mesma posição do Sol no ponto nadir – mesma 

estação. 
Iluminação Consistente: imagens de anos sucessivos – mesma estação 

do ano, ou uma área em particular durante uma série de dias. 
Ponto Nadir é o ponto inferior da esfera celeste, segundo a perspectiva 

de um observador na superfície do planeta. É o oposto do Zênite. 
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Órbitas ascendentes/descendentes 
Sol- Síncronas – ascendente: lado sombreado da Terra 
Passagem descendente: lado iluminado pelo Sol. 
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A maioria das imagens mostradas na previsão do tempo na TV 
são de satélites geoestacionários. Eles cobrem uma grande área e 
mostram os padrões de nuvens em escala continental.  

Os meteorologistas usam as imagens sequenciais para 
determinar a direção e velocidade que determinado padrão de tempo 
está se deslocando. Como o satélite é geoestacionário, é possível se 
observar várias imagens por dia e monitorar o tempo com precisão. 

Ocasionalmente é preciso corrigir as órbitas dos satélites devido 
ao atrito da atmosfera e outras forças fazem com que eles desviem de 
sua órbita prevista.  Para manter a órbita prevista é preciso corrigir 
através de comandos de terra. Os satélites têm, portanto, vida útil 
restrita há poucos anos. Ou os sensores se deterioram ou se desviam 
de sua órbita a ponto de perderem sua função. 

 

Componentes de um sistema de sensoriamento remoto 
 
O Sensoriamento Remoto utiliza modernos sensores a bordo de 

aeronaves ou satélites, equipamentos para transmissão, recepção, 
armazenamento e processamento de dados, com o objetivo de estudar o 
ambiente terrestre nos domínios espacial, temporal e físico, através do 
registro e da análise das interações entre a radiação eletromagnética e 
as substâncias componentes do planeta Terra. 

 
O sistema de aquisição de informações é formado por : 
 

SISTEMAS SENSORES: 

São os equipamentos que focalizam e registram a radiação 
eletromagnética proveniente de um objeto. 

SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS: 

São os que convertem o dado bruto produzido pelo sensor passível de 
ser interpretada e convertida em informação. 

SISTEMAS DE ANÁLISE 

São os que incluem todas as ferramentas, dentre as quais se destacam 
os SIGs, que permitem integrar a informação derivadas de 
Sensoriamento Remoto às de outras fontes. 
 

Espectro Eletromagnético 
 
A energia eletromagnética é o meio através do qual os dados dos 

objetos são transmitidos ao sensor, transformando-se através de sua 
frequência, e intensidade em informação. As interações entre a radiação 
eletromagnética e os objetos variam ao longo do espectro eletromagnético. 

Após interagir com os objetos da superfície terrestre, a radiação é 
detectada por sensores a bordo de satélites. Um sistema sensor imageador 
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produz uma imagem bidimensional da radiação, emissão ou espalhamento 
destas trocas energéticas, num determinado instante, naquele espaço físico, 
tornando-se apto a extrair informações sobre aquela região. 

 

Sensores 
 
Os sistemas sensores são os equipamentos que medem a radiação 

eletromagnética.  São genericamente denominados radiômetros (radio, 
radiação, metro e medida);  

De acordo com a plataforma, o sistema de operação e o tipo de sensor 
pode ser chamado de radiômetro de banda, espectroradiômetros (não-
imageadores), câmeras ou scanners (imageadores). 

Sistemas Sensores: são os equipamentos capazes de coletar energia 
proveniente do objeto, convertê-la em sinal passível de ser registrado e 
apresentá-lo em forma adequada à extração de informações;  

Exemplos: câmaras fotográficas e de vídeo 
(região do visível), sistemas de varredura 
(scanners), radares, etc. 
 

TERRESTRE: 

Radiômetros e espectrorradiômetros; 

SUBORBITAL:  

Câmeras, radiômetros espectrais, scanners e radares 
(aerotransportados); 

ORBITAL: 

Câmeras, scanners e radares 
(imageadores nos satélites; 
 
Os sensores fotográficos, radiômetros hiperespectráis, scanners e 

radares aerotransportados – Suborbital.  
Os sensores fotográficos (câmeras fotogramétricas) e,mais 

recentemente, os radiômetros hiperespectrais, são aerotransportados por 
serem equipamentos com configuração para operar neste tipo de plataforma, 
ou seja, em nível aéreo. 
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Sensores e seus níveis de aquisição de dados 

 

 
Sensores e seus níveis de aquisição de dados 
 
Basicamente têm-se os sensores fotográficos, de radar, laser, 

espectrômetros e radiômetros. 

SENSORES FOTOGRÁFICOS: 

Os sensores imageadores, baseados em sistemas fotográficos, 
tentam reproduzir as características do olho humano. A objetiva faz o 
papel da íris e o cristalino, e o filme faz o papel da retina. Enquanto os 
sensores fotográficos possuem um detetor foto-químico (filme), os 
imageadores possuem detetores que transformam a radiação recebida 
em sinal elétrico. Portanto, as principais diferenças residem no 
processamento da imagem, na possibilidade de reutilização do detetor e 
na capacidade de enviar um sinal elétrico que pode ser transmitido para 
uma estação remota.  
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IMAGEADORES: 

São dispositivos eletros-ópticos que coletam a radiação 
eletromagnética proveniente da superfície, segundo um padrão 
geométrico regular. 

-Decompõem essa radiação através de prismas, filtros,registram 
as intensidades em diferentes intervalos espectrais e usam esses 
valores para modular sinais.  

Os problemas de resolução geométrica estão subordinados à 
óptica do sistema e ao tempo de resposta dos sensores. (resolução da 
imagem). 

Um problema comum para estes sistemas é a necessidade de 
uma fonte externa de radiação, o Sol.  

Devido ao fato dos sensores precisarem de uma fonte externa de 
radiação (SOL), estão limitados a operar em determinados períodos do 
dia e estão muito sujeitos a condições atmosféricas, especialmente 
cobertura de nuvens. 

Os sistemas de radar e a laser por serem ativos(emitem e 
recebem o sinal), não precisam de luz solar. 

 

SENSORES DE RADAR 

Executam três funções básicas:  
- Transmitem um pulso em direção a um alvo; 
- Recebem a porção refletida do pulso transmitido após esse haver 

interagido como alvo (energia espalhada); 
- Registra a potência, a variação temporal de retorno do pulso espalhado; 
- O sinal de radar ilumina a superfície em um ângulo oblíquo, fazendo 

realçar as variações de rugosidade e textura da superfície.  
- Estes sensores independem de iluminação solar, podendo operar a 

qualquer hora inclusive sobre nuvens. 
 -     Este sistema torna-se, dessa forma, bastante abrangente. 
- O sistema Canadense RADARSAT, Europeu ERS e Japonês JERS 

trabalham com estes tipos de sensores. 
 

SENSORES A LASER 

Os sistemas ativos a laser são de uso mais raro e operam de modo 
similar aos sistemas de radares, mas não são imageadores (emitem e recebem 
o sinal). 

- Medem a capacidade que as substâncias possuem em devolver a 
radiação de comprimento de onda (menor energia) do que o da radiação 
incidente. 
- O fenômeno de radiação incidente é observado em diversos minerais 
de importância econômica, óleos minerais, clorofila,corantes artificiais, 
etc.  

Por esse motivo, eles têm sido usados somente em regiões 
remotas e sobre os oceanos, para acompanhar manchas de vazamentos 
de óleos ou outras substâncias. 
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Por esse motivo, eles têm sido usados somente em regiões 
remotas e sobre os oceanos, para acompanhar manchas de vazamentos 
de óleos ou outras substâncias. 

SENSORES ESPECTRÔMETROS 

No caso de aplicações a partir de aeronaves, alguns sensores 
captam e processam a radiação produzida por elementos naturais ou 
artificiais ao longo das linhas de vôo, sendo usados principalmente para 
localizar recursos minerais ou para avaliar a extensão de acidentes 
nucleares. 

Esses sistemas privilegiam a resolução espectral. O espectro 
relaciona a intensidade de radiação transmitida, absorvida ou refletida 
em função do comprimento de onda ou frequência da radiação. 

A percepção de cor está relacionada com a composição do 
comprimento de onda da luz que atinge os olhos. A Figura ao lado 
mostra como as cores estão relacionadas com o comprimento de onda. 

No espectro visível nossos olhos são sensibilizados pelas cores 
respectivas.  

 

 

 
A figura acima mostra uma aproximação das curvas de 

sensibilidade relativa do olho humano para cada uma das componentes 
R, G e B. 
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A figura acima mostra que através da composição aditiva das 
cores primárias R - Red (Vermelha), G - Greeen (Verde) e B - Blue 
(Azul)  é possível a criação de infinitas cores derivadas. 

 

Sistema de Cores Aditivo (RGB). 
 

  A cor preta pura é formada pela ausência dessas 3 componentes  
enquanto que a cor branca pura é gerada pela mistura de valores 
máximos de componentes R, G e B.  

 

SENSORES RADIÔMETROS 

Estes sensores privilegiam a captação de diferentes intensidades do 
campo eletromagnético dos objetos, em detrimento das resoluções espectrais e 
espaciais. Devido a isso são utilizados para obter perfis de temperatura da 
atmosfera e dos oceanos. 

Os radiômetros de microondas medem a temperatura, e rugosidade da 
superfície do mar através da neblina e à noite. Os radiômetros imageadores 
são utilizados para mapear as distribuições de temperatura. 

Os radiômetros portáteis e os espectrorradiômetros são equipamentos 
muito utilizados para obter informações espectrais em áreas experimentais. 
(trabalho de campo). 

 

Tipos de sensores 
 
Os sensores podem ser classificados em função da fonte de energia ou 

do tipo de produto que ele produz. 
EM FUNÇÃO DA FONTE DE ENERGIA:  
 
ATIVOS (A): possuem sua própria fonte de radiação eletromagnética, 

como os radares instalados em aviões ou em satélites. 
PASSIVOS (B): não possuem uma fonte própria de radiação. Medem 

radiação solar refletida ou radiação emitida pelos alvos, como os sistemas 
fotográficos e satélites. 

 
Tipos de Sensores em relação à fonte de energia  
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Os sensores passivos e ativos podem ser agrupados também em duas 
categorias: de varredura (scanning) ou de não varredura (non scanning). 

 

Tratamento digital de imagem 
 

Os Sistemas de processamento de Imagens são sistemas destinados à 
extração de informações a partir de dados de Sensoriamento Remoto. 

O tratamento digital de imagens é uma área em crescimento. As 
imagens são na realidade um suporte físico que carrega no seu interior uma 
determinada informação.  Processar uma imagem consiste em transformá-la 
sucessivamente com o objetivo de extrair mais facilmente a informação nela 
presente.  

É evidente que neste sentido processar uma imagem, como é feito pelo 
sistema visual humano (SVH), é extremamente complexo. 

Realizar as mesmas tarefas que o SVH, com a ajuda de máquinas, exige 
por antecedência uma compreensão do mundo ou dos conhecimentos 
humanos. 

Esta característica faz com que o processamento de imagens seja, 
atualmente, uma disciplina com extrema dependência do sistema no qual ele 
está associado, não existindo, no entanto uma solução única e abrangente 
para todos os problemas. Daí a não existência, até o momento, de sistemas de 
análise de imagens complexos e que funcionem para todos os casos. 

A interpretação de imagens representa atualmente um ponto de apoio 
importante em diversas disciplinas científicas. Na realidade a diversidade de 
aplicações do processamento de imagens, está associada diretamente a 
análise da informação. 

Quando observamos do ponto de vista da ótica, uma imagem é um 
conjunto de pontos que converge para formar um todo, mas podemos dizer de 
uma maneira mais ampla que uma imagem é o suporte para efetuarmos troca 
de informações. 

O termo análise está relacionado à parte do tratamento onde existe uma 
descrição da informação presente na imagem. Esta parte é chamada de 
parametrização e é nela que várias medidas quantitativas (parâmetros) são 
utilizadas para descrever diferentes informações dentro de uma imagem. 

Em seguida comparamos estas medidas com várias classes em uma 
base de dados, catalogadas anteriormente. Obteremos então uma classificação 
que fornecerá um parâmetro para comparação.  

“IMAGE ENHANCEMENT” (MELHORAMENTO DE IMAGEM) 

O termo “enhancement” esta associado à melhoria da qualidade de uma 
imagem, com o objetivo posterior de ser julgado por um observador humano.  

Trabalha-se com os níveis de cinza da imagem, transformando-os para 
aumentar o contraste ou para colocar em evidência alguma região de interesse 
particular.  

Alguns exemplos deste tipo de técnica é a subtração da imagem por 
uma imagem referência, a utilização de cores-falsas, a utilização de filtros, a 
correção de deformações espaciais devido a ótica ou devido a uma variação 
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pelo fato de não estar homogêneo a iluminação de fundo do objeto a ser 
visualizado. 

Os sistemas dedicados a melhorar a qualidade da imagem trabalham 
geralmente muito rápido e permitem ao usuário um julgamento sobre várias 
imagens processadas, segundo o tipo de tratamento. 

Processamento de Imagem 
Esta técnica (utilização de cores-falsas, a utilização de filtros, a correção 

de deformações) é encontrada na maioria dos programas de tratamento de 
imagens ou fotografias que estão atualmente no mercado.   

Importância do Processamento Digital de Imagens 
• Volume de dados 
• Objetividade 
• Velocidade de manipulação 
• Demanda por informação atualizada 
 

LIMITAÇÕES DO PROCESSAMENTO DIGITAL 

• Interpretação Visual de Dados 
• elementos de interpretação 
• tonalidade ou cor 
• textura 
• forma 
• tamanho 
• associação, contexto, sombra 
• Processamento Digital de Imagens 
 

PRÉ-PROCESSAMENTO 

• Delimitação da área de estudo 
• Correções na imagem 
• Observação da imagem 
• Histograma 
* Fatiamento 
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DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO  

                
 
 
 
  

 
 

 
O histograma de uma imagem descreve a distribuição estatística 

dos níveis de cinza em termos do número de amostras ("pixels") com 
cada nível. 

A distribuição pode também ser dada em termos da percentagem 
do número total de "pixels" na imagem. 

Pode ser estabelecida uma analogia entre o histograma de uma 
imagem e a função densidade de probabilidade, que é um modelo 
matemático da distribuição de tons de cinza de uma classe de imagens.  

A cada histograma está associado o contraste da imagem.  
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 Realce e Contraste 
Pode ser estabelecida uma analogia entre o histograma de uma 

imagem e a função densidade de probabilidade, que é um modelo 
matemático da distribuição de tons de cinza de uma classe de imagens.  

A cada histograma está associado o contraste da imagem.  
 

REALCE RADIOMÉTRICO 

• Manipulação de Contraste 
• Imagem Spot original e com contraste 
 

                      
 
 
O realce visa melhorar a qualidade da imagem, permitindo uma 

melhor discriminação dos objetos presentes na imagem. 
Na classificação são atribuídas classes aos objetos presentes na 

imagem.  
A técnica de realce de contraste tem por objetivo melhorar a 

qualidade das imagens sob os critérios subjetivos do olho humano. É 
normalmente utilizada como uma etapa de pré-processamento para 
sistemas de reconhecimento de padrões. 

O contraste entre dois objetos pode ser definido como a razão 
entre os seus níveis de cinza médios.  

A manipulação do contraste consiste numa transferência 
radiométrica em cada "pixel", com o objetivo de aumentar a 
discriminação visual entre os objetos presentes na imagem.  

A opção fatia (ou fatiamento de níveis de cinza) é uma forma de 
aumento de contraste cuja operação consiste simplesmente em realçar 
os pixels cujas intensidades se situam dentro de um intervalo específico 
(a fatia), isto é, entre um máximo e um mínimo. Consiste na divisão do 
intervalo total de níveis de cinza de determinadas fatias (ou classes de 
cores).   

O fatiamento de níveis de cinza é considerado a forma mais 
simples de classificação, de modo que é aplicado apenas a uma única 
banda espectral. 

 Ajustamento e Georreferenciamento 
 
As imagens são ajustadas de forma a corrigir alguns erros de 

técnica ou limitações dos equipamentos, ou na hora da tomada em que 
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foram feitas. É importante lembrar que qualquer ajuste tem como único 
objetivo aproximar a informação contida na imagem da realidade.  

Georreferenciar uma imagem ou um mapa é tornar suas 
coordenadas conhecidas num dado sistema de referência. Este 
processo inicia-se com a obtenção das coordenadas de pontos da 
imagem ou do mapa a serem georreferenciados, conhecidos como 
Pontos de Controle. 

Os Pontos de Controle são locais que oferecem uma feição física 
perfeitamente identificável, tais como intersecções de estradas e de rios, 
represas, pistas de aeroportos, edifícios proeminentes, topos de 
montanha, dentre outros. 

A obtenção das coordenadas dos Pontos de Controle pode ser 
realizada em campo (a partir de levantamentos topográficos, GPS – 
Global Positioning System), ou ainda por meio de mesas digitalizadoras, 
outras imagens ou mapas (em papel ou digitais) georreferenciado. 

 

Registro de Imagens 
 
Em sensoriamento remoto, muitas vezes a análise comparativa de 

imagens multi-temporais, ou a combinação entre imagens de diferentes 
sensores sobre uma mesma área, ou ainda a justaposição de imagens 
se faz necessária. 

 É preciso assegurar que os pixels das imagens a serem 
trabalhadas sejam referentes à mesma área no terreno, o que 
dificilmente ocorrerá, mesmo considerando um mesmo sensor, a bordo 
de um mesmo satélite, dadas as distorções não sistemáticas causadas 
pelo movimento do satélite. 

Portanto, antes de se combinar/comparar duas imagens de uma 
mesma área, é necessário que ambas estejam perfeitamente 
registradas entre si.   

O Registro de Imagens entende-se como o processo que envolve 
a superposição de uma mesma cena que aparece em duas ou mais 
imagens distintas, tal que os pontos correspondentes nestas imagens 
coincidam espacialmente. 

O processo de identificação dos objetos representados nas 
imagens de satélite é chamado de interpretação. Nesse processo, os 
objetos são identificados por meio dos seguintes aspectos: cor, forma, 
tamanho, textura (impressão de rugosidade) e localização. 

Na imagem de satélite do Distrito Federal, na próxima página 
podemos identificar: 

- A área urbana de Brasília e a das cidades-satélites pela cor ciano e 
textura ligeiramente rugosa; 

-  A vegetação de cerrado mais aberta e seca pela cor verde, a vegetação 
mais fechada e menos seca pelos tons avermelhados; 

- O reflorestamento em vermelho-escuro e forma regular (geométrica); 
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Imagem de Brasília obtida pelo satélite Landsat-5 e m 1984. 

 
As imagens de satélite são originalmente processadas em preto e 

branco, lembrando uma fotografia obtida com filme preto e branco, como 
a primeira imagem a seguir, que representa a foz do rio Parnaíba. 

Em programas de computador elas podem ser processadas em 
cores, como a segunda imagem, que representa a mesma região da 
primeira. 

 
 

 
 
 
No processo de interpretação de uma imagem, ou seja, de 

identificação dos objetos nela representados, utilizamos as variações de 
cor, forma, tamanho, textura (impressão de rugosidade), localização e 
contexto. 

No processo de interpretação de uma imagem, ou seja, de 
identificação dos objetos nela representados, utilizamos as variações de 
cor, forma, tamanho, textura (impressão de rugosidade), localização e 
contexto. 
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As imagens obtidas de satélite podem ser utilizadas no estudo e 
monitoramento dos mais variados fenômenos e feições da superfície 
terrestre. 

A partir da interpretação de diferentes tipos de imagens é possível 
fazer a previsão do tempo, estudar fenômenos oceânicos, detectar e 
monitorar furacões, queimadas e desflorestamentos, gerar mapas 
geológicos, de solos e de uso da terra, mapear os recursos hídricos, as 
áreas agrícolas e as áreas urbanas e acompanhar sua transformação e 
expansão, entre outras aplicações. 

Na imagem abaixo, por exemplo, é possível ver a queimada no 
Parque Nacional próximo a Brasília. Em vermelho aparece à frente de 
fogo; em branco-azulado, a fumaça; e em preto, as áreas já 
queimadas. Imagem Landsat-5 de Brasília, adquirida em 14/06/1985. 
Fonte: http://www.dgi.inpe.br/html/gal-1.htm. 

 

 
 

As imagens seguintes — na região do Estado de Mato Grosso, 
próxima à divisa com o Pará — podem ser comparadas. O rio Teles 
Pires aparece na parte superior das imagens. Nota-se o desmatamento 
efetuado na região, no período de 1977 a 1984. 

 

         
       Imagem Landsat-2 (08/08/1984)                 Imagem Landsat-5 (09/07/1977 ) 
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Imagem de uma região do estado do Mato Grosso obtida em 11 de julho de 
2003 pelo sensor MODIS do satélite Terra. Podemos identificar os focos de 
incêndio (destacados em vermelho) e a fumaça (em cinza azulada). (NASA) 

 

 
Imagem de uma região do estado do Mato Grosso obtida em 11 de julho de 
2003 pelo sensor MODIS do satélite Terra. Podemos identificar os focos de 
incêndio (destacados em vermelho) e a fumaça (em cinza azulado). (NASA)  

 
 

Considerações finais 

COMO O SATÉLITE PERMANECE EM ÓRBITA? 

O satélite artificial permanece em órbita devido à aceleração da 
gravidade da Terra e à velocidade em que ele se desloca no espaço, a qual 
depende da altitude da sua órbita. Assim, por exemplo, a velocidade de um 
satélite artificial em uma órbita a 800 quilômetros de altitude da Terra é de 
cerca de 26.000 quilômetros por hora.  
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Um satélite artificial é colocado em órbita por meio de um veículo 
lançador: o foguete. 

O tipo de órbita na qual um satélite é colocado é definido principalmente 
em função da sua inclinação e do seu período de revolução (tempo de um giro 
completo em torno da Terra), o qual está diretamente  relacionado com a sua 
altitude.  

Além de baixas ou altas, as órbitas podem ser de dois tipos básicos: 
polar e equatorial.  

 
  Existem vários satélites com órbitas inclinadas entre os pólos e o 
equador. A órbita polar, paralela ao eixo da Terra, tem uma inclinação de 90 
graus que permite a passagem do satélite sobre todo o planeta e de forma 
sincronizada com o movimento da Terra em torno do Sol. Por isso, é chamada 
também de sol-síncrona. Nessa órbita o satélite cruza o equador sempre na 
mesma hora local. 
  A órbita equatorial, com uma inclinação de 0 (zero) grau, coincide 
com o plano do equador. Ela é chamada de geossíncrona quando a sua 
altitude é de cerca de 36.000 quilômetros, o que permite ao satélite completar 
um giro em torno da Terra em 24 horas, aproximadamente o mesmo período 
de rotação do planeta. 
  Também recebe o nome de geoestacionária, porque nessa órbita 
o satélite está sempre na mesma posição em relação a Terra. É como se o 
satélite estivesse “estacionado”, o que possibilita observar sempre a mesma 
área da superfície terrestre. Os satélites que se deslocam nesse tipo de órbita 
não cobrem as regiões polares. 
 No Brasil, as atividades do setor espacial que envolve a construção e a 
operação de veículos espaciais, satélites e foguetes são coordenados pela 
Agência Espacial Brasileira (AEB). 
 A AEB tem a atribuição de formular e de realizar o Programa Nacional 
de Atividades Espaciais (PNAE). Um dos objetivos desse programa é o de que 
o Brasil atinja a auto-suficiência na construção de satélites e de foguetes e 
também no lançamento deles. 
O projeto, o desenvolvimento e a construção de foguetes são de 
responsabilidade do Instituto de Aeronáutica e Espaço (IAE), que faz parte do 
Comando-Geral de Tecnologia Aeroespacial (CTA), do Comando da 
Aeronáutica. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) é o 
responsável pelo desenvolvimento, controle e utilização dos satélites 
brasileiros. 
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VLS-1 V02 na plataforma de lançamento do Centro de Lançamento de Alcântara (CLA), 
localizado na cidade de Alcântara, no Maranhão. (AEB)  
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