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1.INTRODUÇÃO
Desde 1973, o Brasil recebe e distribui, através do Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais (INPE), dados de Imagens de Sensoriamento Remoto. Iniciou-se com o
primeiro satélite da família LANDSAT, posteriormente com o SPOT e depois vieram os
outros satélites (SOUZA, 2008).
Em 2004, dois grandes marcos históricos cooperaram para a difusão da
distribuição de imagens de Sensoriamento Remoto no Brasil. A criação e a implantação
do Centro de Dados de Sensoriamento Remoto (CDSR), na Divisão de Geração de
Imagens (DGI) do INPE (SOUZA, 2008), e a liberação do acesso gratuito para o público
do território nacional ao catálogo de imagens do CBERS-2 na internet (INOVAÇÃO
TECNOLÓGICA, 2004).
Isso democratizou a utilização do sensoriamento remoto no Brasil, ocasionou o
surgimento de novos empreendedores e novas oportunidades no setor de aplicações
espaciais (INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, 2004) e tornou o INPE um dos maiores
distribuidores de imagens de satélites do mundo (INPE, 2011; SOUZA, 2008).
Desta forma, este trabalho visa fazer uma revisão sobre o processamento feito
em imagens de Sensoriamento Remoto antes de sua disponibilização ao usuário, assim
como uma análise histórica sobre o processamento e distribuição destas imagens.
Segundo (COSTA et al., 2007; SILVA, 2007) as imagens CBERS,
disponibilizadas pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais contam com 5 níveis de
pré-processamento, desde a imagem bruta até a imagem ortorretificada. Abaixo são
listados os 5 níveis, que são descritos na Figura 1:


Nível 0: imagem bruta, sem nenhum tipo de tratamento, armazenada juntamente
com os dados de calibração radiométrica e parâmetros orbitais (altitude e
efemérides), entre outros.



Nível 1: imagem com correção radiométrica. Neste nível, o cabeçalho do arquivo
contém informações geográficas básicas, como coordenadas geodésicas dos
cantos e centro da cena,



Nível 2: imagem com correção radiométrica e correção geométrica de sistema.



Nível 3: imagem com correções radiométrica e geométrica, refinada pelo uso de
pontos

de

controle.

Estes

pontos

de

controle

podem

ser

obtidos

automaticamente a partir de uma base de dados ou selecionados por um
operador.


Nível 4: imagem com correções radiométrica e geométrica, refinada pelo uso de
pontos de controle e de um Modelo Numérico de Elevação do Terreno. Os
pontos de controle e o modelo de elevação podem ser obtidos a partir de uma
base de dados ou selecionados por um operador.

Figura 1 – Níveis de produtos CBERS. Adaptado de (SILVA, 2008).
A disponibilidade de imagens em formato digital facilita a rápida integração em
sistemas GIS e sistemas de processamento de imagens. Dessa forma, é possível
melhorar as caraterísticas e atributos dessas imagens. Além dos processos que são
feitos necessariamente logo depois da aquisição da imagem, são desenvolvidas
técnicas de pós-processamento para gerar melhores conclusões a partir delas.
Certamente as imagens fornecidas são a matéria prima das pesquisas feitas não
só na área de sensoriamento remoto, mas também na integração de outras áreas do
conhecimento, tais como Ciência da Computação e Ciência Ambiental.

2.PERSPECTIVA HISTÓRICA
As atividades de Sensoriamento Remoto no Brasil iniciaram-se no INPE entre os anos
de 1968 e 1969, à época com intuito principal de levantamento de recursos naturais.
Nesta mesma época, foram iniciadas as atividades da pós-graduação em
Sensoriamento Remoto. Posteriormente, entre 1972 e 1973, foi implantada a Estação
de Recepção de dados de Satélites de Sensoriamento Remoto, em Cuiabá, MS. A partir
daí o INPE passou a receber imagens do satélite americano LANDSAT-1, anteriormente
denominado por ERTS. Esta iniciativa abriu caminho para investimentos na recepção
de dados dos satélites SPOT, GOES, NOAA, METEOSAT e ERS-1 ao longo dos anos
80 e início da década de 90 (INPE, 2011; SOUZA, 2008).
Neste contexto, o Brasil se tornou, juntamente com Estados Unidos e Canadá,
pioneiro na instalação de uma estação terrena para recepção e gravação de dados de
satélites de Sensoriamento Remoto. No período de 1978 a 1990, o Brasil já havia se
tornado o segundo país com maior número de imagens LANDSAT distribuídas. Nesta
época, as imagens, ao serem recebidas, eram gravadas em fitas magnéticas de alta
densidade (HDDT), com capacidade de cerca de 7.56 GB, correspondente a
aproximadamente 38 cenas MSS/LANDSAT inteiras (7 bandas) (MARTINI, 1995).
Segundo (MARTINI, 1995), o Laboratório de Geração de Imagens (LGI/INPE)
mantinha dois subsistemas de geração de imagens, que transformavam o dado bruto
magnético em imagens em originais fotográficos ou em mídias digitais, como fitas e CDROM. Dessa forma, imagens existentes no arquivo demoravam alguns dias para serem
processadas, enquanto que as que dependiam de geração fotográfica poderiam levar
algumas semanas. Para que o usuário tivesse acesso às imagens arquivadas no LGI,
era necessário um pedido por fax ou telefone em função das coordenadas geográficas
da área e escala desejada. A partir das coordenadas, era identificada a órbita/ponto da
imagem (número da órbita e posição da cena na mesma), e então buscava-se a imagem
mais recente e com menor cobertura de nuvens, através de listagens com metadados
ou amostras fotográficas e videográficas (quicklocks). Após processada a imagem
requisitada, a mesma era enviada ao usuário em papel, como a mostrada na Figura 2
ou mídia física, como fitas ou CD-ROM. Além de todo este processo, que levava um
tempo considerável, outra desvantagem era o custo para o usuário, que precisava pagar
pelas imagens (custo das mídias e envio) (MAFRA, 2007; MARTINI, 1995).

Figura 2 – Imagem MSS/Landsat-4 impressa. Processada com correções preliminares
em Cachoeira Paulista em setembro de 1982. Fonte: (BARBOSA, 1982).
Em 1999, com o lançamento do satélite CBERS-1, em parceria com a China, o
Brasil passou também a dominar o ciclo de especificação, desenvolvimento, fabricação,
integração, testes e operação de satélites de observação da Terra. Este marco deu
início também à bem sucedida série de satélites CBERS, hoje em operação com o
recém lançado CBERS-4 (SOUZA, 2008).
Um importante marco na distribuição de imagens de satélites no Brasil foi o início
da distribuição gratuita de imagens, inicialmente com imagens da série CBERS, e
posteriormente LANDSAT, dentre outros, pela internet. Isto tornou-se possível graças a
duas importantes iniciativas partidas do INPE entre os anos de 2003 e 2004. Neste
período, foi estabelecido o acordo bilateral para distribuição gratuita de imagens
CBERS, e foi implantado o Centro de Dados de Sensoriamento Remoto, permitindo que
ainda no ano de 2004 o catálogo gratuito de imagens CBERS fosse disponibilizado via
internet aos usuários. Estas iniciativas foram de muita importância para que viéssemos

a ter o cenário que temos hoje, onde o INPE é o maior distribuidor de imagens de satélite
do mundo, fornecendo aos usuários imagens com excelente qualidade geométrica e
radiométrica (INPE, 2011; SOUZA, 2008).
A distribuição gratuita das imagens e sua disponibilização online melhorou muito
a acessibilidade as imagens para o usuário, uma vez que possibilitou a aquisição
gratuita e reduziu consideravelmente o tempo de resposta. No atual catálogo de
imagens, uma vez feito o pedido, as imagens são enviadas em poucos minutos, também
pela internet (INPE, 2009).

3.PREPARAÇÃO DE IMAGENS PARA O USUÁRIO
Nas estações terrenas, os dados enviados pelos satélites são decodificados e então, a
partir destes dados, as imagens são produzidas. Já nas estações, as imagens recebidas
pelo INPE são processadas em 5 diferentes níveis, dos quais alguns não são
disponibilizados aos usuários. Estes níveis variam de 0 a 4, com uma melhora na
qualidade geométrica a medida que o nível de processamento cresce.
Nesta fase, as imagens passam por correções radiométrica e geométrica. Na
correção radiométrica, são empregados basicamente parâmetros previamente
conhecidos, oriundos de um arquivo de calibração. O processo de correção geométrica
emprega diversos dados que permitem traçar uma referência entre um ponto na imagem
(pixel) e uma posição geográfica. Dentre estes últimos dados, muitos variam
dinamicamente, e são transmitidos pelo satélite juntamente com os dados da imagem.
Há também alguns dados que são utilizados neste processo e que são definidos durante
o projeto do satélite, podendo sofrer pequenas variações ao longo do tempo devido ao
desgaste sofrido pelo mesmo (SILVA, 2007).
Há também alguns dados utilizados no processo de correção geométrica e que
não são transmitidos pelo satélite. Estes dados compõem o arquivo de calibração
geométrica. Dentre os principais parâmetros deste arquivo estão a distância focal, a
equação do perfil do espelho (para sensores de varredura mecânica), os parâmetros do
vetor de visada, posição dos sensores dentro do satélite e posição dos detetores de
cada banda espectral em relação ao plano focal (para definir o registro entre bandas), o
deslocamento entre os detetores (para sensores de varredura mecânica) e o
deslocamento entre barras de detetores para sensores de varredura eletrônica (SILVA,
2007).

Dessa forma, esta seção irá explicar cada um dos níveis de processamento,
conforme descritos por (SILVA, 2007), assim como as fontes das distorções geométricas
presentes em imagens de Sensoriamento Remoto.

3.1. Nível 0
De acordo com (COSTA et al., 2007; SILVA, 2007), a imagem em nível zero é
representada pelos dados brutos, da forma como são recebidos pela estação de
recepção. Não há qualquer alteração nos valores dos pixels, ou inclusão/exclusão dos
mesmos. Neste nível de processamento, as imagens são ainda restritas a usuários
especiais, geralmente que trabalham nas estações de processamento de imagens. Este
nível serve também para o intercâmbio de dados entre as diferentes estações de
processamento.
No caso da estação muiti-satélite do INPE, as imagens em nível 0 estão
armazendadas em arquivos GRALHA (Generic RAw Level Hierarchical Archive), que
estão em formato HDF5 (Hierarchical Data File), contendo, juntamente com os dados
brutos da imagem, os dados orbitais, dados de calibração radiométrica, dentre outros.
Dentre os dados orbitais, destacam-se os de efemérides, que permitem recuperar a
posição e a velocidade do satélite a cada instante; os de altitude, que respondem pelas
três possíveis rotações do satélite em relação a sua órbita; e os de referência temporal,
que permitem saber o instante de aquisição de cada ponto da imagem (MIRANDA, 2005;
SILVA, 2007).
Devido à ordem em que as linhas de dados da imagem transmitidas são
armazenadas (uma após a outra, de Norte para Sul, com os pixels ordenados de oeste
para leste), é necessário que partes da imagem sejam recompostas para que fique nesta
ordem. No caso de sensores de varredura mecânica bi-direcional, as linhas geradas na
varredura são recompostas. Em imagens obtidas em órbita ascendente, é também
necessária uma recomposição para que fique ordenada de Norte para Sul. Neste nível,
estes são os únicos processamentos realizados sobre os dados da imagem (SILVA,
2007).
Ainda segundo (SILVA; D’ALGE, 1986; SILVA, 2007), outra questão importante
é que, em instrumentos de varredura mecânica, a quantidade de pixels em cada linha
pode variar de uma varredura para outra, devido ao movimento do espelho responsável
por imagear a superfície da Terra em linhas perpendiculares à órbita do satélite. Dessa
forma, na estação terrena, são acrescentados a cada linha, um valor variável de pixels
nulos, de modo a garantir que estas linhas passem a ter tamanho constante. Além disto,

neste tipo de instrumento, é comum também haver um deslocamento entre os detetores
de uma mesma banda espectral, provocando uma descontinuidade entre linhas
consecutivas em imagens de nível 0.
A Figura 3 apresenta de forma esquemática os processos realizados sobre
imagens de varredura mecânica.

Figura 3 – Esquema de imagem nível 0 de um sensor de varredura mecânica bidirecional. Fonte: (SILVA, 2007)
Instrumentos de varredura eletrônica são geralmente compostos por múltiplas
barras de detetores, que geralmente apresentam uma pequena zona de sobreposição.
Desta forma, conforme mostrado na Figura 4, nas imagens de nível 0, os dados relativos
à estas zonas de sobreposição aparecem duplicados. Neste nível, os deslocamentos
entre bandas espectrais também não são corrigidos.

Figura 4 – Esquema de imagem nível 0 de um sensor de varredura eletrônica com
sobreposição de barretes. Fonte: (SILVA, 2007)
É importante ressaltar que todos os processos executados neste nível são
também executados nos próximos.

3.2. Nível 1
De acordo com (SILVA, 2007), o produto deste nível não é distribuído abertamente. Os
profissionais interessados nos níveis de cinza dos pixels que não sofreram alterações
inerentes aos processos de transformação geométrica que procuram por este tipo de
imagem.
Duas distorções radiométricas são causadas por mecanismos que afetam os
valores medidos dos pixels em uma imagem. Primeiro, a distribuição relativa de brilho
sobre uma imagem em uma dada banda pode ser diferente daquela na cena. Segundo,
a intensidade relativa de um único pixel de banda para banda pode estar distorcida se
comparada com a característica da reflectância espectral da região correspondente na
superfície da Terra. Essas distorções são resultado da interação da energia
eletromagnética com a atmosfera e de efeitos dos instrumentos utilizados na captação
do sinal.
A atmosfera influencia na resposta de um alvo de duas maneiras: dispersão e
absorção da energia eletromagnética. Devido a esses dois efeitos nem toda a radiação
solar atinge o solo, como mostra a Figura 5. Na dispersão, a radiação é espalhada na
atmosfera e os valores dos pixels são influenciados pela energia refletida diretamente e
pela energia dispersa dos constituintes atmosféricos. Um pixel também pode receber
alguma energia que foi refletida por pixels adjacentes. Um resultado do espalhamento

causado pela atmosfera é o de detalhes finos na imagem que são obscurecidos. Por
isso, é importante tomar medidas para corrigir efeitos atmosféricos.

Figura 5 – Efeitos da interação da energia eletromagnética e atmosfera. Fonte:
(FIGUEIREDO, 2005)
Erros radiométricos em uma banda e erros entre as bandas também podem ser
causados pelo projeto e operação do sistema sensor. Erros em uma banda podem ser
muito graves e normalmente requerem correções para tornar uma imagem útil. O erro
mais significativo está relacionado ao sistema detector. Um detector ideal deveria ter
uma característica de transferência linear, pois haveria um acréscimo e um descréscimo
do sinal com o nível de radiação detectado. Porém, os detectores reais possuem alguns
graus de não-linearidade e geram um pequeno sinal mesmo quando nenhuma radiação
está sendo detectada. Isso é conhecido como corrente escura e está relacionada com
o ruído eletrônico residual no sistema a uma temperatura acima do zero absoluto.
A maioria dos sensores possuem um grande número de detectores. No caso do
LANDSAT MSS havia 6 por bandas, para o LANDSAT TM há 16 por banda e para o
SPOT HRV há 6000 no modo de operação pancromática. Cada um desses detectores
tem leves diferenças de características de transferência.
Diferente da correção geométrica, em que todas as fontes de erros são
geralmente corrigidas juntas, os procedimentos de correção radiométrica devem ser
especificadas de acordo com a natureza da distorção.

Correção Atmosférica
Corrigir a imagem para remover o máximo possível dos efeitos degradantes da
atmosfera implica modelar os processos de absorção e espalhamento. Frequentemente,
a correção detalhada dos efeitos de espalhamento e absorção não são obrigatórios e
normalmente informações auxiliares necessárias, tais como visibilidade e umidade
relativa nem sempre são disponíveis. Nesses casos, se o efeito da atmosfera for
considerado ser um problema no imageamento, uma correção atmosférica aproximada
pode ser realizada. Primeiro, é assumido que cada banda para uma dada cena deva
conter alguns pixels com valor de intensidade zero, ou próximo de zero, mas que os
efeitos atmosféricos adicionaram um valor constante para cada pixel na banda.
Consequentemente, se os histogramas de cada banda forem tomados, o menor valor
significante ocupado não será zero. A correção equivale primeiro em identificar a
quantidade pela qual cada histograma será “deslocada” da origem e, em seguida,
subtrair esse valor de cada pixel na mesma banda.
O efeito do espalhamento atmosférico é o de aumentar o valor global do brilho
de uma imagem em cada banda. No caso da composição colorida, o efeito é de uma
névoa esbranquiçada-azulada. Após a correção, o embaçamento é removido e a
variação dinâmica da intensidade da imagem é melhorada.

Correção de erros dos instrumentos
Erros como linhas e listras nas bandas são devido à má qualidade dos valores dos níveis
de cinza dos pixels ou mesmo da perda total de informação ao longo de uma linha (ou
coluna) de uma determinada banda. Estes problemas podem ser provocados pela
saturação de algum detector e para corrigi-los assume-se que os detectores usados
para a aquisição de dados de uma banda produzem sinais estatisticamente similares.
Isso significa que as médias e os desvios padrões que são calculados para os sinais
gravados pelos detectores devem ser iguais. Isto exige a suposição de que um detalhe
em uma banda não muda significativamente ao longo de uma distância equivalente ao
de uma varredura abrangida pelo conjunto de detectores. Essa é uma suposição
razoável em termos da média e do desvio padrão da intensidade do pixel, e portanto,
as diferenças nestas estatísticas entre os detectores podem ser atribuídas às
defasagens. Estas defasagens podem ser detectadas calculando a média da
intensidade do pixel e o desvio padrão usando linhas conhecidas da imagem que
venham de um único detector.

As correções das defasagens radiométricas entre os detectores podem ser feitos
adotando um sensor como padrão e ajustando a intensidade de todos os pixels por cada
detector. Dessa forma, as médias e os desvios padrões dos pixels correspondem aos
do detector padrão. O efeito do processo sobre a imagem é o de realce das feições na
imagem tais como ruas, estradas, bordas, ou seja, feições relacionadas com os detalhes
na imagem (componentes em altas frequências do sinal).
Já o processo de restauração tem por objetivo reduzir as degradações
radiométricas inseridas pelo sensor durante a aquisição das imagens. A restauração é
executada por meio da aplicação de filtros espaciais lineares. Esses filtros são definidos
a partir da análise da função de transferência de modulação MTF (Modulation Transfer
Function) de cada sistema sensor (SILVA, 2007).
Por fim, (SILVA, 2007) lista e explica os vários processos realizados no nível 1:
calibração relativa, calibração absoluta, restauração, interpolação dos níveis de cinza
dos vizinhos para suprir os pixels perdidos, equalização das médias e variâncias dos
detectores pares e ímpares, equalização das médias e variâncias das barras de
detectores por meio das regiões de sobreposição, uniformização dos comprimentos de
linha, compensação dos deslocamentos entre detectores, integração dos pixels das
zonas de sobreposição das barras de detectores e a compensação dos deslocamentos
entre bandas espectrais.

3.3. Nível 2
Segundo (SILVA, 2007), o produto gerado neste nível é o produto básico distribuído aos
usuários e é o primeiro nível que inclui o processo de correção de distorções
geométricas. Esses tipos de distorções causam a diminuição da precisão espacial das
informações. Corrigi-las é necessário devido a várias aplicações que exigem dados com
boa precisão espacial, tais como a cartografia, a confecção de mosaicos, sistemas de
informações geográficas e a detecção e acompanhamento de mudanças espaciais em
feições terrestres (FIGUEIREDO, 2005).
Nesta etapa são eliminadas as distorções geométricas sistemáticas que são
introduzidas no momento de aquisição das imagens devido à rotação, inclinação e
curvatura da Terra e também devido à instabilidade da plataforma. Portanto, é preciso
ter sólido conhecimento das fontes de erros que interferem no processo de aquisição da
imagem para realizar uma boa correção geométrica (MENESES; ALMEIDA, 2012).

Para entender estes tipos de efeitos e avaliá-los, pode-se imaginar que uma
imagem registra N linhas de M pixels, dispondo uma linha abaixo da outra, e depois os
pixels são arranjados em uma grade. As distorções geométricas são os desajustes
dessa grade de pixels, ou seja, a mudança de posição do pixel na grade. Se um pixel
mudou de posição pode-se considerar que ele teve uma mudança de valor de brilho
(RICHARDS; JIA, 2006). E como os satélites estão em uma alta altitude, uma pequena
variação dessa altitude da plataforma pode causar grandes distorções de posição dos
pixels na imagem, pois afeta a escala da imagem (FIGUEIREDO, 2005).
Existem mais fontes que causam distorções geométricas do que radiométricas
(MENESES; ALMEIDA, 2012). A rotação da Terra durante o tempo de imageamento é
uma delas, pois enquanto o satélite se desloca para o sul a Terra gira de oeste para
leste, provocando deslocamentos laterais para oeste das linhas ao longo da imagem
(FIGUEIREDO, 2005). Esse efeito é mostrado na Figura 6. Segundo (MENESES;
ALMEIDA, 2012), o deslocamento das linhas é de aproximadamente uma dezena de
quilômetros no caso dos satélites LANDSAT e CBERS.

Figura 6 – Efeito causado pela rotação da Terra durante o imageamento. Fonte:
(MENESES; ALMEIDA, 2012).
As instabilidades dos eixos de posicionamento da plataforma também causasm
distorções, porque elas provocam desalinhamentos no processo de varredura da
superfície da Terra (FIGUEIREDO, 2005), como mostra a Figura 7.

Figura 7 – Instabilidades dos eixos de posicionamento dos satélites. Fonte:
(FIGUEIREDO, 2005).
Como a Figura 7 mostra, a oscilação roll (rolamento) provoca distorções
longitudinais, pitch (arfagem) afeta a varredura no sentido transversal e em yaw (deriva
ou inclinação) as distorções são similares a um leque na disposição das linhas na
imagem.
Outro fator que introduz erros é o campo de visada do sensor. O ângulo
correspondente a um pixel, que é constante ao longo da varredura da linha, cobre uma
área maior nas laterais, fazendo com que os pixels das bordas laterais da imagem
tenham dimensões maiores que os pixels situados sob a órbita (FIGUEIREDO, 2005).
A variação da velocidade do satélite também insere distorções, pois ela provoca uma
superposição ou afastamento de varreduras consecutivas.
A distorção devido à curvatura da Terra é dependente da largura da faixa de
imageamento da órbita do satélite, mas a maior influência é o efeito da geometria do
plano de inclinação da superfície da Terra sobre a faixa imageada. Para os sensores
que possuem um pequeno ângulo FOV (±7,5o) como o HRV do satélite SPOT, o ETM
do LANDSAT, ou o CCD do CBERS, com uma largura da faixa de imageamento no
terreno entre uma a duas centenas de quilômetros, a distorção não é relevante. Para
ângulos FOV da ordem de 40o a 50o a distorção da imagem passa a ser considerável,
pois a largura da faixa de imageamento pode atingir mais de 2000 km. O tamanho do
pixel ao longo da linha de varredura pode ser de 3 a 5 vezes maior que o tamanho do
pixel a nadir. É o caso do sensor MODIS (MODerate resolution Imaging
Spectroradiometer) (MENESES; ALMEIDA, 2012).
De acordo com (RICHARDS; JIA, 2006), existem duas técnicas para corrigir as
distorções geométricas das imagens. A primeira é modelar a natureza e a magnitude

das fontes de distorções para estabelecer fórmulas de correção. Essa técnica é efetiva
quando os tipos de distorções estão bem caracterizados. A segunda abordagem
depende do estabelecimento de relações matemáticas entre os endereços dos pixels e
as coordenadas correspondentes desses pontos no solo. Essas relações podem ser
usadas para corrigir a geometria da imagem, independentemente do conhecimento do
analista sobre a origem e o tipo de distorção. Esse procedimento é o mais usado e é
independente da plataforma usada para a aquisição dos dados.
Um método alternativo de correção geométrica baseia-se nos dados de atitude
do satélite (posição, velocidade, altitude, dados orbitais, etc.). Este método é menos
trabalhoso, mas menos preciso, e pode ser utilizado como uma aproximação preliminar
do processo de correção geométrica (FIGUEIREDO, 2005).

Modelagem matemática: correção da proporção da tela
A fonte de distorção mais fácil de modelar é aquela causada pelo espaçamento de 56m
dos pixels de 79x79m no scanner multiespectral LANDSAT. Isso faz a imagem se tornar
mais larga, com um fator de 79/56 para sua altura. Dessa forma, para corrigir a imagem
a dimensão vertical tem que ser expandida por essa quantidade ou a dimensão
horizontal deve ser comprimida. Uma maneira de implementar essa correção seria
adicionar linhas extras de pixels para expandir a escala vertical. Isso seria feito
duplicando quatro linhas a cada dez.

Modelagem Matemática: correção oblíqua da rotação da Terra
Para corrigir o efeito da rotação da Terra é necessário implementar um deslocamento
dos pixels para a esquerda. Isso pode ser implementado fazendo um pixel se deslocar
para esquerda a cada dezessete linhas da imagem (RICHARDS; JIA, 2006).

Modelagem matemática: Orientação da imagem para norte-sul
Segundo (RICHARDS; JIA, 2006), mesmo que isso não seja rigorosamente uma
distorção geométrica, é incoveniente ter uma imagem corrigida da maioria dos efeitos
mas não orientada verticalmente na direção norte-sul. Por exemplo, as órbitas do
Landsat estão inclinadas aproximadamente 9º em relação à linha norte-sul e é necesário
rotacionar a imagem.

3.4. Nível 3
Para realizar o registro das imagens, são definidos dois sistemas de coordenadas para
uma mesma imagem, como mostra a Figura 8. Uma delas localiza os pontos dentro do

mapa (x,y) e o outro sistema define a localização dos pixels dentro da imagem (u,v).
Suponha-se que tenha duas funções que relacionam os dois mapeamentos e que sejam
funções conhecidas como:
𝑢 = 𝑓(𝑥, 𝑦)

𝑣 = 𝑔(𝑥, 𝑦)

Figura 8 – Sistemas de coordenadas definidos para um mapa e uma imagem. Fonte:
(RICHARDS; JIA, 2006)
Com as funções conhecidas é possível localizar um ponto na imagem sabendo
a posição no mapa. Em princípio, a inversa também é possível. Além disso, através
destas funções é possível gerar uma imagem geometricamente correta definindo uma
grade que atue sobre os pixels na imagem corregida. Esta grade é paralela aos mapas
coordenados podendo ser, por exemplo, o mesmo mapa de coordenadas UTM ou o
mapa de latitude e longitude.
O problema aparece quando as funções de mapeamento não estão bem
definidas e se tem um mapeamento incorreto precisando de processos de interpolação
para localizar bem os pixels de uma imagem. Se estas funções não são conhecidas
devem ser utilizadas aproximações polinomiais simples de primeiro, segundo e terceiro
grau, como por exemplo:
𝑢 = 𝑎0 + 𝑎1 𝑥 + 𝑎2 𝑦 + 𝑎3 𝑥𝑦 + 𝑎4 𝑥 2 + 𝑎5 𝑦 2
𝑣 = 𝑏0 + 𝑏1 𝑥 + 𝑏2 𝑦 + 𝑏3 𝑥𝑦 + 𝑏4 𝑥 2 + 𝑏5 𝑦 2
Algumas vezes são usados polinômios de quarta ordem, porém, isso pode trazer erros
de outros tipos, podendo piorar os resultados dos processos de correção.
Se os coeficientes (ai, bi) podem ser determinados, então cada ponto do mapa
pode ser correspondido a qualquer ponto da imagem. Mas estes valores não são
facilmente obtidos e podem ser estimados utilizando conjuntos de pontos caraterísticos

do mapa. Eles são conhecidos como pontos de controle ou ground control points (GCP),
que podem ser identificados também na imagem (RICHARDS; JIA, 2006).
Os GCPs são pontos bem definidos e podem significar intersecção de rodovias,
rios ou beiras do mar. O Inpe tem uma base de dados extensa de pontos definidos e
quando escolhidos apropriadamente, em pares, um do mapa e outro da imagem, podem
ser usados para realizar um ajuste e obter os coeficientes dos polinômios de
mapeamento. Realizando uma minimização do erro quadrático é possível ver que é
necessário um número mínimo de pontos para um tipo de polinômio específico. Por
exemplo, para um polinômio de primeira ordem são necessários 3 pontos e para um
polinômio de segunda ordem é preciso 6 pontos (Richards, 2006).
Usando os pontos de controle para determinar os coeficientes do polinômio de
mapeamento, o passo seguinte é localizar na grade dos pixels da imagem cada
localização previamente definida sobre no mapa, como mostra a Figura 9.

Figura 9 – Uso das funções de mapeamento para a localização e correspondência
entre os pontos do mapa e os pixels da imagem. Fonte: (RICHARDS; JIA, 2006).
Conforme o tamanho do pixel definido para fazer a correção geométrica da
imagem, os espaços na grade são determinados sem precisamente preservar o
tamanho como se observa na Figura 9. Como se observa na Figura 9, normalmente as
projeções dos pixels não são alocadas precisamente no mesmo lugar na imagem
corregida. As correções realizadas fazem ponderações sobre o nível de brilho que o
pixel deve ter nessa localização.
Três técnicas são utilizadas: Reamostragem por vizinho mais próximo: o pixel
mais próximo da posição localizada na imagem em correspondência com o mapa é
transferido para a posição correspondente na grade de exibição. É uma técnica muito
usada em classificação porque toma o valor original do brilho do pixel e somente faz um

rearranjo das posições. Interpolação Bilinear: esta técnica realiza três interpolações
lineares sobre 4 pixels adjacentes ao ponto encontrado na imagem correspondente a
uma posição da grade de exibição. Interpolação por Convolução Cúbica: esta técnica
utiliza os 16 pixels adjacentes e polinômios cúbicos para ajustar as linhas de 4 pixels
adjacente. Logo, um quinto polinômio de interpolação cúbica utiliza estes interpoladores
para ajustar o brilho do ponto correspondente.
Para ter um polinômio de mapeamento com ótima precisão é preciso ter pares
de pontos de controle escolhidos com cuidado. Também é necessário ter cuidado com
as localizações dos pontos. Como regra geral, a distribuição dos pontos de controle
deve ser feita de forma uniforme ao longo de toda a imagem para ser corregida com um
espalhamento sobre toda a imagem. Isto é necessário para ter um comportamento bom
dos polinômios sobre a imagem (RICHARDS; JIA, 2006).
Na Figura 10 é possível visualizar uma cena com superposição de duas imagens
obtidas com um ano de diferença. (a) mostra uma boa correspondência do mapeamento
(região em amarelo). (b) mostra defasagens na área do rio devido a uma distribuição
não uniforme dos pontos de controle. Estas duas imagens foram geradas com
polinômios de grau 3. Contudo, com um polinômio de grau 1 é possível diminuir esse
efeito de distribuição de pontos de controle, como é mostrado em (c).

Figura 10 – Imagens superpostas mediante o processo de registro. Fonte:
(RICHARDS; JIA, 2006)
Segundo o conceito de ajuste de curvas simples, escolhendo um ponto de
controle e fazendo o ajuste, quanto maior o grau do polinômio melhor é o ajuste
esperado, como mostra a Figura 4. Porém, para extrapolar, não gera boas
aproximações e pode gerar distorções nas imagens para regiões fora do intervalo do
ponto de controle.

Figura 11 – Ajuste de curvas e distintos ordens de polinômios para ajuste. Fonte:
(RICHARDS; JIA, 2006).

3.5. Nível 4
As variações topográficas na superfície da Terra e a inclinação do satélite afetam a
distância com que as características na imagem são exibidas. E quanto mais a
paisagem é diversificada topograficamente, mais distorção é inerente à imagem. Além
disso, as imagens aéreas e as de satélites são afetadas por erros sistemáticos do sensor
e erros na geometria induzida pela plataforma, que introduzem distorções no terreno
quando o sensor não está apontando diretamente para o nadir.
O deslocamento do terreno pode ser de centenas de metros. Por exemplo, se o
sensor do satélite IKONOS adquirir dados de imagem em uma área com um quilômetro
de relevo vertical, e o sensor tendo um ângulo de elevação de 60º (30º a partir do nadir),
a imagem terá cerca de 600 metros de deslocamento do terreno. O deslocamento
adicional do terreno pode ser resultado de erros na definição da elevação de referência.
Baixos ângulos de elevação de imagens, modelos de terreno imperfeitos e variabilidade
do azimute do sensor limitam o potencial de precisão se for feita a ortorretificação da
imagem. Por esta razão, quando uma nova imagem de alta resolução em terrenos
acidentados é adquirida, é necessário uma alta elevação do ângulo do sensor.
Segundo (SILVA, 2007), para imagens de sensores de alta resolução espacial,
ou de média resolução espacial em visada oblíqua, geralmente, é necessário a melhor
caracterização do terreno. Para isso, o modelo de correção geométrica utiliza um
Modelo Numérico de Elevação do Terreno (MNET) para representar a variação do
relevo na área da imagem. O MNET pode ser automaticamente obtido de uma base de
dados ou selecionado por um operador.

O deslocamento devido ao relevo é proporcional à altitude e ao ângulo de visada
(no nadir o ângulo de visada é nulo). E a distorção geométrica da imagem está
diretamente relacionada à variação da topografia em relação à altitude média (SILVA,
2007).
O processo de geração de imagem geometricamente corrigida pressupõe definir
um nível de cinza para cada pixel da imagem corrigida em função dos níveis de cinza
dos pixels da imagem bruta (SILVA, 2007). Ele se dá em três etapas: mapeamento direto
(imagem→Terra), mapeamento inverso (Terra→imagem) e reamostragem.
Na primeira etapa, define-se uma grade amostral, regularmente distribuída sobre
o plano da imagem bruta. Para cada nó desta grade, a partir das coordenadas de
imagem bruta, determina-se as coordenadas geodésicas referentes a dois elipsoides
auxiliares, um relativo à altitude mínima e outro relativo à altitude máxima da região em
questão.
Depois, transforma-se as coordenadas geodésicas em coordenadas planas de
projeção utilizando-se o elipsoide padrão. Aplica-se a transformação polinomial nos dois
conjuntos de coordenadas planas (mínimo e máximo) para refinar estas coordenadas.
Na segunda etapa, define-se o espaço geográfico da imagem ortorretificada e o
tamanho do pixel, de forma a se obter imediatamente as coordenadas de projeção de
cada pixel desta imagem. Para cada par de coordenada (E,N)N4, identifica-se os
quadriláteros relativos aos nós da grade amostral que o contém, tanto para a altitude
mínima quanto para a altitude máxima. Procede-se à interpolação de cada um dos
quadriláteros para obtenção das coordenadas de imagem bruta que se relacionam com
as coordenadas ortorretificadas ((l,c)min e (l,c)max). Este processo é ilustrado na Figura
12, onde (a) são as grades regulares mínima e máxima sobre a imagem bruta, (b) são
as grades irregulares mínima e máxima resultantes do mapeamento direto e (c) são os
pixels da imagem ortorretificada.

Figura 12 – Mapeamento inverso sobre dois elipsoides auxiliares. Fonte: (COSTA et
al., 2007).
A interpolação se dá por meio da transformação projetiva, cujos parâmetros são
calculados em função dos vértices dos quadriláteros homólogos, que relacionam as
coordenadas da imagem bruta com as coordenadas planas de projeção. Há um conjunto
de parâmetros relacionados com o elipsoide auxiliar relativo à altitude mínima e outro
relacionado com o elipsoide auxiliar relativo à altitude máxima.
O MNET fornece a altitude de cada pixel da imagem ortorretificada, função das
coordenadas planas de projeção deste pixel. Ela é a chave para a determinação do pixel
(ou pixels) da imagem bruta que fornecerá o nível de cinza para o pixel da imagem
corrigida. Então, realiza-se uma interpolação linear utilizando as altitudes mínima e
máxima, as posições (l,c) mínima e máxima correspondentes às altitudes mínimas e
máximas, e a altitude do ponto em questão para obter a posição (l,c) que fornecerá o
valor de brilho da imagem ortorretificada.
Na terceira e última etapa, é realizada a interpolação dos níveis de cinza,
podendo o usuário escolher o método do vizinho mais próximo, a interpolação bi-linear
ou a convolução cúbica (COSTA et al., 2007).
De modo mais simplificado, a Figura 13 mostra o processo de ortorretificação.

Figura 13 – Esquema do processo de ortorretificação. Fonte: (SATELLITE IMAGE
CORPORATION, 2015).
Na Figura 13, o passo 1 mostra o pixel no MNET (altitude) e o passo 2 representa
os parâmetros na orientação exterior. O número 3 na Figura 13 é para mostrar que na
imagem um valor de brilho é determinado com base na redefinição da resolução de
pixels adjacentes. Finalmente, o número 4 representa que a altitude, a informação da
orientação exterior e o valor do brilho são usados para calcular a localização equivalente
na imagem ortorretificada.
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