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maior constante no mundo da informatica tem sido 0 rit
rno de evolucao dos equipamentos. Em um processo con
tinuo, e que nao da sinais de estar se esgotando, os com
I putadores tornam-se, a um so tempo, mais baratos e velozes. A
:capacidade disponivel de recursos vitais como memoria ou disco
tern sido igualrnente multiplicada continuamente, tarnbem sem
r....pre com custos menores. Eis alguns numeros:
.@ Em 1977, 1 MB de memoria RAM custava cerca de 5.000
~.
dolares, em valores atualizados. Hoje, compramos mem6ria
r ; ' no pipoqueiro da esquina por, no maximo, 10 d6lares por ME.
·I' J;I,' A densidade dos circuitos logicos aumenta aproximadamente
: 50% ao ano, quadruplicando a cada tres anos.
A densidade dos circuitos de memoria aumenta a razao de
60% ao ano, aproximadamente, quadruplicando em tres anos.
A densidade de armazenamento magnetico tern aumentado por
volta de 59% ao ano, quase quadruplicando a cada tres anos.
. Q A velocidade dos microprocessadores (em especial os de
tecnologia RISC) tem dobrado a cada 18 meses.
r-.
~ , ,;. -Este fantastico ritmo de evolucao tern provocado conseqtien
"cias em t~das as areas de aplicacao da informatica. No caso do
\"
3'. ' . Geoprocessamento, as consequencias mais vislveis sao duas: pri
~~ ~:~ .rne iro , e cada dia mais viavel utilizar microcomputadores para
. : ' gerenciar bases de dados espaciais, de tamanhos cada vez maio
>~ . ,I'- res. Os micros estao cada vez mais baratos e, pelo usa intensivo
" :', .'; em 'tarefas rotineiras, sao uma plataforma amplamente conheci
kr~ da e dominada, facilmente integravel ao conjunto dos recurs os
, ~, 't d e informatica das organizacoes. Embora os sistemas operacio
>':..::-,·,n ais paramicros (leia-se Windows 95) ainda nao tenham alcan
'f~ , ~. ado os niveis de confiabilidade e robustez do Unix, a tendencia
, ~ . r . ill direcao amigracao de plataformas GIS comerciais para micro
•. ' ~ . m u i to forte. ~ segunda grande con sequencia e a viabilizacao
: ( ' ' : do usa macicq de imagens digitais em GIS, tanto provendo infor
i; ~ I~ 't-' macoes complementares de baixo custo para aplicacces vetoriais,
I ~; .~'" quanta servindo como base de dados principal. Isso ocorre por
; U: ~ . 9.ue problemas das imagens digitais, como grande consumo de
1 espaco em disco e de tempo de processamento ja nao assustam
:. '-:". tanto. Por outro lado, a aquisicao de imagens e uma forma rapida
i ··'!1 ' e economica .de obter inforrnacoes. A combinacao desses dois
... . '.'fatoresf az do usa intensivo de imagens digitais em Geoprocessa
r~: ~e n t o uma grande tendencia, Esta intensificacao e decorrencia
~J~' : natural de ganhos econornicos e tecnicos para as aplicacoes,
'l ~:Yiabilizados pela incorporacao de recursos basicos de processa
.' . :." mento digital de imagens aos GIS vetoriais comerciais, e mesmo
: ',': 'pelo surgimento de GIS baseados em imagens, com recursos so
fisticado s. ; , l. ~ _
Embora 0 usa de imagens digitais esteja se tomando cada vez
~. ~ mais importante para 0 GIS, e incomum encontrar pessoas fora
, ~ :'I!>; da area de sensoriamento remoto com conhecimentos abrangentes
~ . alrespeit~ . Pa:~'~ tomar rnais compreensivel a dimensao e abran -
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gencia deste movimento em direcao ao usa intensivo de imagens 1
em GIS, esse artigo apresenta alguns dos conceitos basicos de
processamento digital de imagens.

o

Que

e Uma

Imagem

I

Uma imagem e definida matematicamente como sendouma
funcao f (x,y), bidimensional, valida em uma certa regiao. Nor
malmente, esta regiao e urn subconjunto do plano e a funcao
pode assumir apenas valores reais nao-negativos. Esta funyao,
representa a energia refletida por objetos, que e capturada atra~l
yes de algum processo fisico.
I'
Em uma imagem digital, esta funcao fica limitada a assumir'
apenas valores inteiros. A regiao em que a funcao e definida cons
titui, em geral, urn arranjo (matriz) retangular de pontos. Dai 0
termo matricial, usado em aSSO(;);lyaO a irnagens digi tais,
frequentemente em contraposicao ao termo vetorial, que se refe-:
re a representacoes geornetricas baseadas em sistemas de coor,'
denadas.
Uma imagem digital e obtida em urn processo composto de
duas etapas: amostragem e quantizaciio. Na amostragem, sao de,'
terminadas as dirnensoes do arranjo retangular e de suas subdivi
sees. Na quantizacao, 0 conteudo de cada celula do arranjo e
avaliado, determinando-seurn valor que represente digitalmente
a amostra. Assim, uma imagem digital e urn conjunto de amos
tras, que sao obtidas a partir de urn processo de captura de algu
rna grandeza fisica, quantizadas atraves de urn processo digital.
o processo mecanico de obtencao da sequencia de amostras em
arranjo retangular e, em geral, uma varredura (POl' exemplo, da
esquerda para a direita segundo as linhas, ,de cima para baixo
segundo as colunas da matriz). Dai 0 termoraster (varredura,
em ingles), tarnbem utilizado frequentemente em associayao a
imagens digitais, por vezes com um certo abuso: a expressao imo
gem raster e, obviamente, uma redundancia. i

I
j

Pixel .

o termo pixel (do ingles picture element, ou elemento d!
imagem) e usado para denominar cada urn dos pontos ou celul
que compoem a imagem.Cada pixel e associado a uma amostrae
e caracterizado por sua posicao na imageme pelo seu valor.
valor do pixel e normalmentea medidada intensidade de algu
rna grandeza fisica, capturada por algum sensor no processo
formacao da imagem digital. Por ser digital, este valor e semp
limitado de acordo com a quantidade de niveis de intensida
que podem ser percebidos pelo dispositivo de aquisicao de inu
gens. Esta Iimitacao e normalmente medida em bits por pixe
Os valores mais usuais hojesao 1, 8 e 24 bits por pixel, geran
imagens com ate, respectivamente, 2, 256 ou 16 milhoes de i,
tensidades diferentes para cada pixel.
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Pode-s~ estabelecer uma

relacao entre 0 valor do pixel uma
cor, para fins de visualizacao, Em geral, adota-se uma escala em
que a menor intensidade possivel esta associ ada ao preto, e 0 valor
mais alto representavel esta associ ado ao branco. Portanto, valores
intermediaries constituem uma esca!a de cinza. lmagens com ape
nas 2 niveis sao monocromaticas: apenas preto e branco. Imagens
coloridas sao obtidas pela associacao de cores variadas a cada va
lor possivel de pixel. No caso das imagens de 24 bits por pixel , em
geral se associ a cad a grupo de 8 bits a uma cor primaria: verme
lho, verde e azul. A combinacao resultante capaz de produzir
virtualmente qualquer cor perceptive] pelo olho humano.
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Numero total de b;t~s na imagem:
'
.
9.406.489 x 8 bits/pixel/8 bits/byte = 9.406.489, ou 9,OMB

Estes val ores poderao variar dependendo do processo de ,
armazenamento da irnagern em disco. De acordo com 0 formato
utilizado na gravacao, pod em ser empregadas tecnicas de
cornpactacao, podendo gerar grande economia de espaco, Esta
compactacao sera tanto maior quanto' rnais uniformidade existir
na imagem. Imagens provenientes de plantas, tipicamente com
gran des areas em branco e pixels pretos concentrados nas linhas, .'f.: I
podem ser compactadas em ate 80%, consumindo somente cerca I ~
de 400KB em disco. Imagens mais variadas, como as de satelite,
ganham tao poueo com a cornpactacao que sao em geral armaze
Pseudoc lo ra~ ao
nadas em forma to nao-cornpactado.
. '
Imagens
de
sensoriamento
remoto
tern
seus
pr6prios
pad
roes
uso de cores em imagens digitais fundamental para me
de armazenamento, conhecidos e utilizados pelos softwares
Ihorar nossa capacidade de interprets-las corretamente. Enquan
especializados na area . Os formatos de armazenamento de ima
to urn observador medic e capaz de distinguir apenas entre 12 a
gens de usa gera! mais utilizados hoje sao PCX, TIFF, BMP; GI~
24 niveis de cinza em uma imagem, 0 sistema visual humano
e JPEG. Todos podem realizar alguma forma de compactacao no
eapaz de diferenciar milhares de cores. 0 processo de atribuicao
armazenamento da imagern. 0 lPEG, em especial, permite au
de cores convenienternente "falsas" aos pixels de uma imagem,
mentar significativamente 0 gr,!1.1 de compactacao desde que 0 .
visando favorecer a interpretacao visual, e denominado pseudo
usuario concorde em permitir alguma perda de qualidade na ima- ./ "
I coloracdo e e intensivamente utilizado em sensoriamento remoto.
gem . 0 formato TfEF merece atencao. Tern tantasvariacoes (no ..
jargao da area: "sabores") que term ina pouco recomendavel, pois
R e s o lu~ao
e dificil garantir a compatibilidade entre diferentes. softwares. j]
A densidade de subdivisces obtida no processo de amostragem
Neste sentido, meu formato favorito e 0 PCX, que e estavel, tern
eonstitui uma medida da resolucao espacial da imagem. Em ge
definicao bastante simples, recebe suporte quase universal, ofe- : ,
. ' ral refere-se ao nurnero de pixels obtidos por unidade de cornpri
rece urn razoavel nivel de cornpactacao e ainda, em ernergencias; ~ ~, It.
rnento. Uma medida comumente encontrada em especificacoes
e facilmente interpretado em urn programa C.
de dispositivos como escaners e impressoras e "pontes por pole
gada", ou seja, quantos pixels podem ser lidos ou impressos em
Ap l i c cl(~oes ' ,
, " l~\ ' 1.
j eada polegada. Em sensoriamento remoto a resolucao e expressa
Identificamos agora algumas das areas. de aplicacao d~ i,~a- e 9
'referindo-se ao tamanho da regiao amostrada no terreno. Por
gens digitais em GIS, A lista nao e exaustrva, Novas e cnatlva s . ,~ ,
:exemplo, 0 sate lite Landsat tern sensores capazes de produzir
maneiras de se aproveitar os recursosde processamen,to digital ·i!;.• .
imagens com pixels de 30x30 metros.
de imagens em sistemas e aplicacoes GIS estao surgindo a cad a / )
momento.
' " ,. ,
Tama nho e Form.a<, to s de Armaze namento
Scusuriamcut« Reruutu: obviamente, esta e uma' area predomi- ~
Conhecendo alguns parametres basicos da imagem e do pro
nantemente apoiada em tecnicas de proeessamento digital de ima- -, ~.
" eesso de obtencao, como resolucao espacial e numero de bits por
gens. A novidade e a popularizacao causada pelo avanco nos re- \ \
pixel, e possfvel estimar 0 espaco em disco que sera ocupado por
cursos computacionais. Ha cinco anos, uma imagem Landsat de ", ,It
ela. Veja dois exemplos:
60MB seria de difici! manipulacao em urn micro, uma vez que o . :---<..:
Plantas cadastrais em escala 1: 1000, formato A I, nanquim so
tamanho de unidade de disco tipico para os 286 e 386 da epoca :".\ :
bre poliester, A area de interesse' de cada planta (retirando as
era 80MB. Hoje, com as unidades de disco de micros comuns d~ " ' ~'"
.
, .Al' ~
margens, legenda, selo) e urn retiingulo de 60x50 ern. A
capacidades acima de 1GB, espaco deixou de ser problema. Um,~: ;
rasterizacao sera feita em urn escaner com resolucao de 200 pon
unico CD-Rom tern capacidade para armazenar dez destas ima- . . :
tos por polegada, produzindo uma imagem binaria, ou seja, com
gens, e pode ser lido usando urna unidade que custa menos de 200 ~r.. :
I bit por pixel.
d6lares . Naturalmente, os mais sofisticados softwares de " -;
Largura da imagem em pixels:
sensoriamento remoto, que antes funcionavam apenas em estacdes
60cm = 23,622 polegadas x 200 = 4724 pixels
de trabalho Rise, hoje estao tambem disponiveis em micro. Uina~ . ~
Altura da imagem em pixels:
nova fronteira em sensoriamento remoto sera aberta em breve; quan- ' _
50cm = 19,685 polegadas x 200 = 3937 pixels
do entrarem em operacao os satelites comerciais capazes de reso- ..' " ~
Numero total de pixels:
IU90es espaciais de 3 metros (em 1998) e 1 metro (em 1999) . Toda ~ , ; j~ I
'4724 x 3937 = 18.598.388 pixels
uma nova gama de aplicacces urbanas sera iniciada, sem sob~es- .,~.~
Nrimero total de bytes na imagem :
saltos c0!11 relacao ao equipamento: .1Im,a im.agem pancromatica.j, ~!
18.59 .388 x 1 bit por p/xel/8 bits/byte = 2.324.798 bytes, ou
com pixels de Ixl metro , cobrindo 500 Km~, ocupara apenas cerc~: .....
2,2MB
de 500MB em disco - pelfeitamente viavel para lima RlSC, talvez "; '~ '
!mncrcm Lan ds at cobrindo uma area de 92x92 Km, 'com pixels
urn pouco demaispara urn micro aUlal, mas prov3velmente ao ai-' or
de 30x30 metro s, dados de apenas urn sensor (8 bits por pixel)
cance dos micros de 1999.
.\
Largura e altura da imagem em pixels:
C Ollvcrsiio llc dados: a I.1tiliza9ao de imagens deplantasjJara_ ~ .;;i\, ·
92 Kml30 m = 3067 pixels
heads-up digitizing e significativamente mais interessante que 'ri ~ \J': l
Nlimero total de p ixels:
digitaJiza91io via mesa. 0 custo para rasterizar uma planta e bas-~ . !,.'
I
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Alern disto, a prodptivigade do

0le~ador traball~ando com

• heads-up digitizing e significativamente melhor. Outra alterna

a

e

J . tiva
tradicional digitalizacao em mesa a vetorizacao semi
· . autornatica, usando softwares como 0 Tracer, daHitachi, Oll 0
.: -..GeoVee, da lntergraph .

I m nge us como puun d e' fu nd u CIlI bases veru riais: muitas ve
zes, plantas ou documentos antigos contern informacoes uteis para
Vi 0 GIS, como codificacao de elementos cadastrais, enderecos ou
~. parametres de' projeto Sao inforrnaco es alfanurnericas,
, • freqUent emente contidas apenas nas plantas ou mapas e portanto
nao armazenadas em nenhum banco de dados convencional, mas
que sao de grande interesse para as aplicacocs geograficas . A
• rasterizacao de plantas ou mapas e sua apresentacao em tela como
pane de fun do para bases geograficas vetoriais po de ser uma ex
celente maneira de trazer estas informacoes para 0 GIS, incorpo
" ran do-as como atributos alfanumericos de objetos geograficos ou
mesmo mantendo-as disponlveis como imagens para consulta.
. Associa ciin d e imageus a Iufurmacocs ~cogra licas: uma das
possibilidades tecnicas mais atraentes e a associacao de imagens
, reais, por exemplo, canoes posta is, a objetos geograficos veto
riais, indicando a localizacao de pontos turisticos. Sao cada vez
rna is viaveis aplicacoes ousadas usando este tipo de recurso. Urn
primeiro exernplo poderia ser a rasterizacao de diagramas
. isometricos de caixas de manobra em redes de agua e sua associ
;ay30 aos elementos dc rede lancados em urna base AM /FM. Ou
r <tro exernplo poderia ser a rasterizacao de plantas arquitetonicas
,f de grandes edificios, com associacao aos objetosgeograficos que
os representam no mapa, para referencia rapida de services de
.emergencia, como Corpo de Bombeiros.
iF o tog r a m ct r ia : existe um movimento, iniciado em 1994 nos
e , , .. l Estados Unidos, e que esta comecando a nos atingir, que defende
! ~.: ' a utilizacao de oitofotos digitais como pano de fundo de bases
; .,{ v~toriais bastante simplificadas. Grandes reducoes de custos sao
' ~4 \ ' possiveis e reducoes maiores ainda no tempo ent re a realizacao
: :- de urn aerolevantamento e a disponibilizacao dos dados para apli
cacoes geograficas. Alern disso, 0 ciclo de atualizacao e simplifi
j. • •
'
cado,
pois a substituicao integral de urn conjunto de ortofotos
• (", F.
~ . '- '~ antigo por um novonao afeta em ' nada a base vetorial . Por outro
:. -, Iado, a atualizacao da parte vetorial e mais objetiva, pois todo 0
;~~.> .,.esforco pode ser concentrado em uma quanti dade menor de clas
~"': . " ,ses de informacao.
r;~~ ; Outra novidade no usa de imagens digitais em fotogrametria
:~ , . ~ a disponibilidade de equipamentos especiais que pennitem vi
. ( ' . sao estereoscopica de urn par de imagens projetadas na tela do
e, ;,~ cornputador, Este recurso facil ita a construcao de modelos digi
r ¥J
~ . ta. is de terreno e mesmo estereo-restituicoes, sem necessidade do
i, ~~~qu i pamento otico-mecanico tradicional.
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pod era nao trazer beneficios para 0 trabalho, e sim prejuizo, ex
presso em terrnos de rnaior consumo de disco e maior tempo de
acesso a imagem. A escolha de resolucoes baixas demais lam
bern pode ser danosa, se dificultar a leitura de textos ou a inter
pretacao de simbolos na imagem.
Atente para algumas preocupacoes basicas e regras praticas
quando se especifica a resolucao ideal para lim trabalho de gera
yao de imagens por meio de escaner.
l~tsollll,:ii() <fa telu: caso a imagem esteja sendo gerada para
visualizacao em tela, a resolucao serve com referencia para a
resolucao minima de escaneamento. Ao contrario do que se pen
sa, a resolucao de tela e bastante baixa. Por exemplo, urn monitor
considerado de alta resolucao, capaz de apresentar 1280 x 1024
pixels, com 19 polegadas na diagonal, tem resolucao aproxima
da de 80 pontos por polegada.
' ,

p

Espcssurn dl' linhas: para evitar que as linhas na imagem
quem fragmentadas ou interrompidas, e interessante determinar
uma resolucao tal que as linhas tenham pelo menos 3 pixels de
largura. Assim, se 0 interesse do lrabalho esta em linhas tracadas
com pena 0,4 mm (0 ,016 polegadas) na planta, a resolucao mini
ma sera de 1/(0 ,016/3) , ou 190 pontos por polegada. Consideran
do as faixas de resolucao comumente suportadas pelos escaners,
200 pontos por polegada e a resolucao ideal.
Tnmunho de rcxtos: para evitar problemas na leitura de textos
em tela, convem fazer com que .os menores caracteres tenham, '
no minimo, 20 pixels de altura. Por exemplo, se os menores
caracteres tern 4 mm (0,16 polegadas) de altura, entao a resolu
yao minima sera de II(O, 16120), ou 126 pontos por polegada.

Replotagcm: se existe a intencao de "reconstruir" plantas anti
gas atraves da plotagern da imagem da planta, entao a resolucao
minima a considerar sera a mesma resolucao do plotter. Desta
maneira, pod era ser feito um mapeamento entre cad a pixel da
imagern e cada pixel no pape!. Observe-se que esta regra apenas '
se aplica a imagens de I bit por pixel, uma vez que nenhum
plotter hoje consegue a mesma variacao de cores que as telas
graficas. Para obter as variacoes de cor demandadas pel as aplica
coes, os plotters coloridos sao obrigados a simular cores mais
"cornplexas" com 0 usa de dithering, uma tecnica que realiza 0
preenchimento de areas coloridas com a mistura de pixels das
cores basicas suportadas, em geral nao mais de oito. A distancia,
se tem a ilusao de ter conseguido a cor desejada. No en tanto, se a
tecnica for aplicada a reg ioes muito pequenas, como linhas ou
caracteres, 0 mapeamento de cores se torna muito impreciso, ter
minando por produzir significativas diferencas crornaticas, mes
mo se aplica a imagens em escala de cinza, Tonalidades variadas
de cinza sao simuladas pelos plotters fazendo 0 espalhamento de
pontos pretos, em maiores ou menores concentracoes.

a

A Resolucdo Mais Ad equoda

~ ~' : ".

Cada uma dessas aplicayoes exige cuidados na escolha dos
,I ~ parametros para obtenyao e tratamento das imagens. Urn
~.l ~ parametro importante e a determinayao da guantidade de niveis
\r
_.: de cinza ou cores para a imagem . No entanto, este parametro e
\ I , ~
, ', ·w em geml de determinayao simples: I bit por pixel para imagens
~.,~ . de plantas ou projetos monocromaticos, escala de cin za com 256
niveiS para aerofotos ou ortofotos, cores em 8 ou 24 bits por pixel
"\. - pam fotografias ilustrativas. Outro parametro e a escolha da re
~:.: ~oluyao espacial. Em particular, a escolha da resoluyao mais ade
, quada deve ser feita de maneira criteriosa, levando em conta as
\ eais necessidades do proj eto.
usa de resoluyoe's altas demais
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