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Como são obtidas as imagens?

Sensoriamento Remoto

+

Sensores imageadores (CCDs, Radares, Sensores imageadores (CCDs, Radares, 
Detectores de varedura,...)



HISTÓRICO

União Soviética em 4 de outubro de 1957
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Introdução

Uma das primeiras aplicações de técnicas de PDI para

interpretação humana: imagens digitalizada para jornal

transmitidas por cabos submarinos entre Londres e Nova York

usando Bartlane cable picture transmission. Desenvolvida no

inicio do século 20, esta tecnologia de transmissão reduziu o

tempo de transporte de uma semana para menos de 3hs.tempo de transporte de uma semana para menos de 3hs.

Problemas iniciais quanto a qualidade das imagens estava

relacionadas com a seleção dos procedimentos de impressão e

distribuição dos níveis de cinza (a reprodução das imagens era

feita em uma impressora de telégrafo simulando halftone)





O método de impressão usando impressoras de telégrafo foi

abandonado em 1921, tendo sido substituído por reprodução

fotográfica das fitas perfuradas do terminal de telégrafo. Houve

uma melhora evidente quanto à resolução e distribuição dos

níveis de cinza.
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A ida ao homem a Lua e computadores com capacidades cada vez

maior revelaram o potencial do conceito de processamento de

imagens. Trabalhos usando técnicas computacionais para melhorar

imagens obtidas por sondas espaciais começaram no Jet

Propulsion Lab. (Pasadena, CA) em 1964 quando imagens da lua

foram transmitidas pela Ranger7. (correções das distorções da

imagem devido a câmara de TV on-board)
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De 1964 até hoje, a área de processamento digital
de imagens tem crescido muito.

Além das aplicações no programa espacial,
técnicas de processamento digital de imagens têm
sido usadas para uma grande variedade de
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sido usadas para uma grande variedade de
aplicações: medicina, biologia, sensoreamento
remoto, astronomia, geologia, aplicações
militares, aplicações industriais entre outras



ESPECTRO ELETROMAGNÉTICO











































Caracterização dos sistemas sensores

Um sistema sensor é constituído por

uma parte óptica, que contém lentes e

espelhos, e tem como objetivo captar e
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espelhos, e tem como objetivo captar e

direcionar a energia proveniente dos

alvos para um sistema de registro

(detetores), que pode ser um filme ou

outro dispositivo, e um processador.



DetectorDetectorColetor

Processo de 
Reversível

Processador

Sinal elétrico

FUNCIONAMENTO DE UM SISTEMA SENSOR

Aquisição de 
Energia

Processo de 
transformação 

física
Irreversível

Processo de 
transformação 

Quimica

Reversível

Irreversível

Sinal magnético

Sinal elétrico

Sinal magnético

Exemplos de saída



(4x)                       (8x)                     (16x)                      (32x)



255      200            170            60            40          10





As imagens
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-- Cada célula Cada célula (pixel) tem (pixel) tem sua localização definida em um sistema sua localização definida em um sistema 
de coordenadas (x,y);de coordenadas (x,y);

-- Cada célula possui um atributo numérico “z” que é o nível de Cada célula possui um atributo numérico “z” que é o nível de 
cinza cinza (CD (CD –– Contador Digital);Contador Digital);

-- O O CD CD de uma célula representa a intensidade de energia de uma célula representa a intensidade de energia 
eletromagnética (refletida ou emitida) medida pelo sensor;eletromagnética (refletida ou emitida) medida pelo sensor;



Resolução Espectral

A resolução espectral se refere ao número

de bandas (intervalos espectrais) que pode
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de bandas (intervalos espectrais) que pode

ser distinguido por um sistema sensor. Este

tipo de resolução tem um papel importante

na interpretação das imagens porque nos dá

o nível de detalhe das informações sobre a

composição química do alvo adquiridas pelo

sensor.



Resolução Espacial ou 
Geométrica

Quanto maior a resolução do sistema

sensor, menor é o tamanho mínimo dos
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sensor, menor é o tamanho mínimo dos

elementos que podem ser detectados

individualmente.





Resolução temporal

A resolução temporal de um sistema se refere ao

mínimo intervalo de tempo entre a aquisição de duas
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imagens consecutivas de uma mesma área. Quanto

maior for o intervalo de tempo, menor é a resolução

temporal.



Resolução Radiométrica

A radiação eletromagnética refletida e/ou emitida pelos alvos da superfície 

terrestre possui valor de intensidade que difere de um alvo para outro ou mesmo 

dentro de determinado alvo.

É o número de valores digitais representando níveis de cinza, usados para 
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É o número de valores digitais representando níveis de cinza, usados para 

expressar os dados coletados pelo sensor. 

Quanto maior o número de valores, maior é a resolução radiométrica.

0
255



Resolução Radiométrica

O número de níveis de cinza é
comumente expresso em função do
número de dígitos binários (bits)
necessários para armazenar, em forma
digital, o valor do nível máximo.
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O valor em bits é sempre uma potência
de 2. Assim, 5 bits significam 2 elevado
na potência 5 = 32 níveis de cinza.

Os satélites LANDSAT e SPOT têm
resolução radiométrica de 8 bits, o que
significa o registro de imagens em 256
níveis de cinza.

Comparação da resolução radiométrica de uma 
imagem com 1 bit (à esquerda) e a mesma 
imagem com uma resolução radiométrica de 5 
bits (Fonte: Crósta, 1993).



O interesse em métodos para processamento
digital de imagens origina-se em duas principais
aplicações:

– Melhoramento da informação da imagem para 
interpretação humana interpretação humana 

– Processamento de cenas para leitura de 
máquina



PDI: Definição
“Manipulação de uma imagem por computador de modo 

onde a entrada e a saída do processo são imagens”

Processar uma imagem =

• Usar operações matemáticas para alterar os valores dos 
pixels de uma ou mais imagens;pixels de uma ou mais imagens;

•Melhorar a qualidade da imagem para que o observador 
“veja melhor”;

•Melhorar a qualidade da imagem para preparar a imagem 
para ser analisada pelo próprio computador (análise de 
imagens)







Etapas em PDI

–Pré-processamento

–Realce

–Classificação



Exemplo: Realce de contrasteExemplo: Realce de contraste





Exemplo: Redução de ruídoExemplo: Redução de ruído



Exemplo: Exemplo: 
ClassificaçãoClassificação
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