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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1  ASPECTOS GERAIS 

 

Inúmeras são as técnicas e ferramentas atualmente existentes para o 

processamento digital de imagens, produtos estes derivados da recente revolução 

tecnológica, substituindo progressivamente os procedimentos desenvolvidos e utilizados 

ao longo de várias décadas. Elas reconstituem uma reestruturação metodológica, 

adequando produtos oriundos de técnicas e ferramentas analógicas para o mundo digital, 

e visam, em sua maioria, à implementação de rotinas automatizadas, minimizando 

custos e prazos e maximizando a produtividade, qualquer que seja o campo de atuação. 

O processamento de imagem, hoje tratado quase que exclusivamente como 

técnica computacional, tem suas origens com o surgimento da fotografia. Assim como 

os filmes e câmaras fotográficas, as técnicas de processamento de imagem também 

sofreram grandes alterações ao longo do tempo. Sua evolução não ocorre só nos dias 

dias atuais com o surgimento de imagens e câmaras digitais. Especificamente para a 

Fotogrametria, os grandes avanços tecnológicos estão historicamente correlacionados 

com períodos de guerra e busca por tecnologias de vanguarda, como, por exemplo, a 

utilização de filmes infravermelho, durante a Segunda Guerra Mundial, e as missões 

espaciais, iniciadas na metade do século XX. O cenário atual apresenta imagens orbitais 

hiper-espectrais e de alta resolução geométrica, sensores digitais aerotransportados, bem 

como constantes inovações em software e hardware.  

Atualmente, a disponibilidade de recursos computacionais para aquisição e 

tratamento de imagens tem alterado bastante os conceitos sobre processamento e 



 

 

2 

qualidade de imagens. Diferentes tipos de sensores foram e estão sendo desenvolvidos 

no intuito de proporcionar melhor qualidade das imagens para determinadas finalidades, 

do ponto de vista geométrico ou radiométrico. Frutos dessa tecnologia, são os 

aplicativos voltados ao processamento digital de imagens, aperfeiçoando sempre novas 

implementações quanto ao algoritmo e disponibilizando interfaces cada vez mais 

amigáveis. 

A substituição dos equipamentos fotogramétricos ópticos-mecânicos tradicionais 

por estações digitais de trabalho, ocorrida na última década, principalmente no Brasil, 

onde os equipamentos analógicos sobreviveram à introdução dos equipamentos 

analíticos,  suprimiu alguns procedimentos básicos da Fotogrametria, como, por 

exemplo, a qualidade com que o material fotográfico era processado. Desta maneira, ao 

analisarmos alguns produtos digitais, produzidos sem alguns cuidados particulares, 

podemos notar a deficiência dos mesmos quanto à qualidade radiométrica, se 

comparados aos produtos derivados do processamento fotográfico. 

Com a utilização maciça de instrumentos fotogramétricos digitais, alguns 

procedimentos deixaram de ser utilizados, como, por exemplo, a correção de 

luminosidade nos diapositivos e cópias fotográficas, visando homogeneizar tonalidades 

na imagem, para posterior utilização em instrumentos restituidores. Atualmente, um dos 

procedimentos adotados com maior freqüência na geração de imagens digitais, utiliza o 

filme aéreo diretamente no scanner, tornando as imagens digitais vulneráreis às 

imperfeições da tomada aérea, como influência de raios solares e efeitos não lineares, 

causados pelo sistema de lentes. O uso das fotografias aéreas sem a minimização destes 

efeitos dificulta a produção e reduz a qualidade de produtos, como mosaicos e ortofotos, 

causando a sensação de descontinuidade na junção das imagens. 
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O balanceamento das imagens aéreas em laboratórios fotográficos, consiste na 

revelação e na cópia das fotografias em instrumentos mecânicos e locais apropriados,  

promovendo um tratamento diferenciado a cada parte da imagem, através de filtros, 

iluminação diferenciada ou aplicação personalizada de agentes químicos, suprindo a 

necessidade de imagens de tonalidades homogêneas na composição de mosaicos, na 

amenização de regiões altamente contrastadas ou realçando regiões pouco contrastadas.  

A necessidade de homogeneização das imagens, fundamental na Fotogrametria, 

levou à implementação de funções capazes de promover tal operação também na 

Fotogrametria Digital. O grande diferencial conseguido através do uso de técnicas 

computacionais, está na capacidade de automatização de rotinas, na qual, tecnicamente, 

a manipulação do material fotográfico pode ser substituída por operações matemáticas 

nos arquivos digitais referentes às imagens aéreas. Conceitualmente, essa operação pode 

envolver todo o conjunto de imagens  na estimativa de parâmetros ideais e sua posterior 

aplicação, provendo um tratamento matemático diferenciado para cada região da 

imagem, calculando e aplicando fatores de correção radiométrica para um dado 

conjunto de imagens, sem a necessidade da intervenção manual. 

O princípio do balanceamento de imagens digitais envolve informações sobre a 

estatística da radiometria, extraída das próprias imagens e utilizada de acordo com a 

necessidade de homogeneização, ou seja, se uma imagem do conjunto apresenta 

tonalidades diferentes das demais, estas diferenças serão detectadas estatisticamente e 

corrigidas de acordo com a necessidade.  Em um outro caso, se uma região específica  

da imagem apresentar diferenças excessivas, geralmente causadas por efeitos do sistema 

de lentes e efeitos solares, estas serão igualmente detectadas e minimizadas. 
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O uso de scanners fotogramétricos diretamente sobre o rolo de filme aéreo,  

produz normalmente imagens digitais sem qualquer espécie de tratamento localizado, 

ou seja, as ferramentas normalmente utilizadas para tratamento das imagens agem de 

forma única, para todas as regiões das mesmas, independente do efeito ocorrido apenas 

em algumas regiões, mesmo se utilizados os recursos tradicionais, como ajuste de 

curvas, manipulações no histograma, brilho e contraste. Dessa forma, baseado na 

necessidade de imagens homogêneas para o desenvolvimento das atividades de 

mapeamento, a presente pesquisa utilizou recursos empregados por empresas de 

Fotogrametria em seu fluxo normal de trabalho,  analisando a necessidade da introdução 

do balanceamento de imagens, bem como a forma com que as imagens são processadas. 

 

 

1.2  DESCRIÇÃO DA PESQUISA 

 

Inicialmente, para que o assunto pudesse ser melhor explorado, a pesquisa 

contou com um detalhado levantamento de informações sobre balanceamento de 

imagens em seu processo convencional, envolvendo aspectos históricos, equipamentos e 

procedimentos,  e propiciando a base e o ponto de partida para análises da necessidade e 

eficiência das técnicas de balanceamento digital. De forma análoga, são descritos 

conceitos sobre Fotogrametria bem como sobre Processamento Digital de Imagens, 

introduzindo o leitor ao estágio em que o Balanceamento Digital de Imagens se 

encontra. 

O desenvolvimento da pesquisa envolve o estudo de técnicas de processamento 

de imagens utilizadas para o balanceamento, relatando os procedimentos matemáticos e 
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algoritmos adotados em bibliografias e em aplicativos computacionais voltados à 

Fotogrametria e Sensoriamento Remoto. Inicialmente são apresentados os problemas e 

as soluções de tratamento das fotografias aéreas convencionais, seguindo-se com os 

problemas e as soluções aplicadas a imagens digitais, descrevendo os métodos e os 

modelos matemáticos utilizados. 

A pesquisa conta também com uma descrição apurada das principais soluções 

atualmente existentes para o balanceamento digital de imagens, levantando informações 

particulares e, na medida do possível, executando os ensaios necessários para a 

descrição técnica do aplicativo. 

Paralelamente ao levantamento destes procedimentos digitais, foram 

implementados algoritmos de modo a promover testes sobre a viabilidade da solução 

aplicada para balanceamento de imagens digitais, utilizando o sistema MatLab. 

 

 

1.3  JUSTIFICATIVA 

 

A necessidade de homogeneizar tonalidades das fotografias utilizadas sempre foi 

uma constante nos projetos aerofotogramétricos. Embora os avanços tecnológicos 

tenham permitido a concepção de aperfeiçoados sistemas de captura e processamento de 

imagens aéreas, existem efeitos causados por influências naturais, que ocorrem no 

momento da tomada da imagem, e apenas podem ser minimizados, mas não controlados 

e eliminados pelo homem, como, por exemplo, a incidência não uniforme de raios 

solares e reflexos  em espelhos d’água. 
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Assim como os instrumentos e as técnicas de processamento utilizadas em 

laboratório fotográfico, o balanceamento tem sido desenvolvido também em meio 

digital, valendo-se de técnicas de processamento digital de imagens e da manipulação 

matemática dos arquivos referentes às fotografias aéreas. Contudo, vale ressaltar que em 

uma análise preliminar, o universo de aplicações e vantagens oferecidas pelo 

balanceamento digital tem se mostrado maior, se comparado ao processamento 

fotográfico, principalmente se fatores, como o tempo de processamento e a automação, 

foram levados em consideração. 

Dessa forma, no contexto desta pesquisa são apresentadas e analisadas as 

principais soluções oferecidas para o balanceamento digital de imagens, bem como uma 

análise do fluxo de produção e dos produtos com a adoção desta etapa de 

processamento. 

 

 

1.4  OBJETIVOS 

 

Sabe-se que o atual estágio tecnológico tem gerado intensas mudanças no fluxo 

das atividades de produção das empresas, sendo comum que muitas dessas empresas 

não estejam devidamente qualificadas para absorver o montante de informações de 

forma adequada. Neste contexto, o conteúdo deste trabalho ajuda a suprir parte das 

necessidades oriundas dessa adaptação perante a atual reestruturação tecnológica, mais 

especificamente, para empresas de Aerofotogrametria e usuários de imagens aéreas. 

Na elaboração do plano de pesquisa, foram definidas algumas diretrizes básicas, 

para melhor compreensão e planejamento do projeto. Itens como identificação do 
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problema, identificação das soluções possíveis, viabilidade da pesquisa e o 

levantamento bibliográfico foram de caráter fundamental na etapa inicial da pesquisa, 

fundamentando e estruturando o projeto, para que a pesquisa pudesse explorar, da 

melhor maneira possível, o assunto abordado. 

Em suma, dentre os principais objetivos traçados na pesquisa, destacam-se: 

• Levantamento das técnicas de balanceamento de imagens, bem como análise 

comparativa entre diferentes soluções; 

• Implementação e teste de soluções baseadas em processamento digital de imagens; 

• Avaliação qualitativa da adoção de processos de Balanceamento Digital de Imagens 

na produção de mosaicos aerofotogramétricos e demais benefícios proporcionados. 
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2.  FUNDAMENTOS   TEÓRICOS 
 

Neste capítulo serão abordados, em caráter introdutório, assuntos amplamente 

utilizados no decorrer da pesquisa, possibilitando familiarizar o leitor aos conceitos 

básicos de Fotogrametria, Processamento e Balanceamento de Imagens.  

As definições aqui descritas, bem como os principais tópicos e pontos de vista 

levantados, apóiam a base da pesquisa e auxiliam a compreensão da metodologia 

adotada. A ausência de detalhamento teórico e de aprofundamento, em alguns assuntos 

específicos, mencionados neste capítulo é, de certa forma, proposital, a fim de preservar 

apenas o conteúdo necessário à compreensão do trabalho. Dessa forma, detalhes e 

pormenores, não considerados neste capítulo, podem facilmente ser encontrados nas 

referências bibliográficas descritas  no final. 

 

 

2.1  CONSIDERAÇÕES SOBRE PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGENS 

 

Marques Filho & Vieira Neto, (1999), assim como Gonzales & Woods, (1993) 

descrevem as primeiras aplicações de processamento de imagens ocorridas na segunda 

década do século XX, e o impulso tecnológico ocorrido na metade do século, como 

advento dos sistemas computacionais e dos programas espaciais. Atualmente, a gama de 

aplicações do processamento de imagens abrange praticamente todas os ramos da 

atividade humana, como Medicina, Biologia, Meteorologia ou Engenharia. 

Ainda segundo os autores acima, o interesse em métodos de processamento 

digital de imagens parte de duas áreas de aplicação: tratamento de informações gráficas 

para interpretação humana e o tratamento de informações gráficas voltado a aplicações 
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em sistemas automatizados.  Para a Fotogrametria e o Sensoriamento Remoto, técnicas 

de levantamento de dados amplamente utilizadas em Geociências, o processamento 

digital de imagens pode ser entendido como ferramenta básica, e aplicado, em ambas 

situações. Com isso, o desenvolvimento de rotinas específicas de processamento digital 

de imagens busca solucionar problemas para os quais as imagens apresentem, após seu 

processamento, condições mais apropriadas de utilização em etapas posteriores.   

O processamento de imagens digitais envolve procedimentos normalmente 

expressos sob a forma algorítmica, na qual a maioria das rotinas pode ser implementada 

via software, (Marques Filho & Viera Neto, 1999). Dessa forma, a introdução de 

imagens digitais em projetos de engenharia visa, entre outros objetivos, à possibilidade 

de automatização de procedimentos através de implementações matemáticas. 

Candeias (2002), descreve que um dos principais objetivos da utilização de 

técnicas de processamento de imagens digitais refere-se à melhoria do aspecto visual de 

certas feições estruturais para o analista humano, e a oferta de outros subsídios para a 

sua interpretação, inclusive, gerando produtos que possam, posteriormente, ser 

submetidos a outros processamentos. De modo geral, a utilização de técnicas de 

processamento digital de imagens permite a alteração dos padrões geométricos e 

radiométricos das imagens, ou mesmo, a extração de feições e informações presentes 

nas imagens. Ferramentas baseadas em filtragens espaciais, operações lógicas, 

operações aritméticas, análises morfológicas ou codificações de imagens, podem ser 

aplicadas para estas finalidades. 

Alguns autores classificam o processamento digital de imagens em 

processamentos geométricos e processamentos radiométricos. Outros, porém, 

classificam os métodos conforme a sua necessidade. Novo (1992) classifica as técnicas 
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de processamento digital de imagens em três conjuntos: pré-processamento, realce e 

classificação. Ainda em sua definição, as técnicas de pré-processamento correspondem 

a ferramentas capazes de transformar dados digitais brutos em dados corrigidos quanto à 

radiometria e geometria.  

Dentre as técnicas de processamentos radiométricos, Gonzales & Woods (1993) 

as dividem entre tratamento e restauração de imagens. Segundo tais autores, o principal 

objetivo da aplicação das técnicas de tratamento de imagens (Image Enhancement) é o 

de promover uma imagem capaz de obter melhores resultados, para uma aplicação 

específica, do que a imagem original permitiria. Todavia, denomina-se restauração de 

imagens, os procedimentos capazes de reconstruir ou reduzir os efeitos em uma 

imagem, causados por algum fenômeno de degradação, o qual impossibilita a imagem 

original de representar fielmente a cena. O conceito das técnicas de balanceamento de 

imagens cabe em ambas as definições, ou seja, pode ser classificado como técnica de 

tratamento, pelo fato de promover uniformização entre as imagens processadas, 

possibilitando melhor aproveitamento das imagens balanceadas na produção de 

mosaicos e ortofotos, mas também pode ser classificado como técnica de restauração de 

imagens, se levarmos em consideração que fenômenos ocorridos nas imagens pela 

influência da atmosfera ou pela influência de raios solares, possam ser uniformemente 

minimizados. 

Embora envolva uma grande variedade de técnicas e metodologias diferenciadas, 

o processamento de imagens, relatado na presente pesquisa, envolve apenas técnicas de 

manipulação do padrão radiométrico, baseadas em ajustes de histograma, voltados ao 

tratamento e restauração das imagens digitais. 
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2.1.1 Conceitos de Processamento Digital de Imagens  utilizados  na Pesquisa 

 

Uma imagem digital é um agrupamento ordenado de elementos menores, 

denominados pixels, que se origina do termo inglês abreviado picture elements. Este 

agrupamento segue uma ordem lógica de disposição, na qual, para cada elemento, 

ocorre somente uma coordenada espacial correspondente (x,y). Normalmente, os pixels 

são dispostos lado a lado nas linhas e colunas, o que torna uma imagem digital como 

uma representação matricial. Embora não seja a única estrutura, a organização matricial 

dos elementos de uma imagem digital possibilita, de forma simplificada, a manipulação 

numérica de seus elementos, bem como operações envolvendo imagens distintas. 

         

Figura 1:  Estrutura matricial de uma imagem. Valores de intensidade associados ao 
nível e cinza. Fonte: MatWorks (2000) 

 

A Figura 1 ilustra a organização matricial dos elementos e seus correspondentes 

níveis de cinza, expressos em valores entre 0 (preto) e 1 (branco). Embora não seja 

usual, essa representação numérica normalizada é amplamente empregada no 

processamento de imagens do MatLab, aplicativo no qual foi desenvolvida parte da 
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pesquisa.  Em geral, os valores de nível de cinza são expressos diretamente pelo número 

inteiro correspondente. 

Um pixel, sendo o elemento menor da imagem, possui três componentes, sendo 

duas as componentes espaciais uma a radiométrica. As componentes espaciais 

representam valores de linha e coluna para o respectivo posicionamento, enquanto a 

componente radiométrica representa o valor de brilho assumido pelo elemento. O 

número de valores de brilho, níveis de cinza ou cores, que cada pixel de uma imagem 

pode assumir, depende do número de bits da imagem. 

Um bit corresponde a um dígito binário, podendo apenas assumir duas situações: 

0 ou 1. No entanto, uma seqüência de bits pode assumir muito mais valores, 

dependendo do número de bits utilizado nessa seqüência, (ERDAS, 1997). 

Matematicamente, esse número de valores pode ser expresso por 

 

2 n     

 

onde:   2 = número possível de valores que cada bit pode assumir; 

 n = número de bits utilizado na seqüência. 

 

A cada valor assumido por um pixel, pode-se associar uma cor, ou uma 

tonalidade, termo geralmente empregado quando utilizadas imagens em branco e preto, 

associando tais valores ao nível de cinza correspondente. 

 

 

 

(1) 
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imagem Expressão nº cores 

 1 bit 21 2 

2 bits 22 4 

4 bits 24 16 

6 bits 26 64 

7 bits 27 128 

8 bits 28 256 

11 bits 211 2.048 

16 bits 216 65.356 

24 bits 224 16.777.216 

Tabela 1:  Relação entre número de bits e número de cores de uma imagem 

 

Vale ressaltar que, apesar de possibilitar uma representação mais fiel das feições 

reais, nem sempre uma imagem digital com maior número de bits é a melhor solução. 

Imagens compostas por pixels de 8 bits por exemplo, requerem  três vezes menos 

memória do sistema computacional para seu armazenamento de que imagens compostas 

por pixels de 24 bits. A solução mais adequada irá depender não só da qualidade visual, 

mas também dos recursos disponíveis de armazenamento e processamento das imagens. 

Um outro conceito amplamente utilizado em processamento digital de imagens é 

o de histograma. É através do histograma que podemos analisar estatisticamente uma 

imagem digital.  Segundo Candeias (2002), o histograma é uma ferramenta básica de 

processamento digital de imagens, utilizada para realce e análise, capaz de fornecer a 

distribuição de freqüência dos níveis de cinza de uma imagem. O modelo matemático 

do histograma é dado pela razão entre o número de pixels com radiometria K e o 

número total de pixels, onde K pertence ao intervalo dado pelo número máximo de 

níveis de cinza, conforme a Equação 1. 
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Figura 2: Ilustração  de um histograma de uma imagem digital 

 

A forma com que a curva do histograma é dada caracteriza a distribuição 

estatística das tonalidades na imagem. Uma simples manipulação na forma da curva do 

histograma pode alterar diretamente parâmetros como brilho e contraste.  Segundo 

Novo (1992), os histogramas tendem, em geral, a apresentar uma forma que se 

aproxime da forma de uma distribuição gaussiana, com um maior alongamento da curva 

em direção aos níveis de cinza de radiância mais elevados. Ainda, segundo a mesma 

autora, para imagens de baixo contraste, o histograma apresenta uma forma mais estreita 

(com menor variância dos níveis de cinza), enquanto que as imagens de alto contraste 

apresentam histogramas mais abrangentes (conseqüentemente com maior variância dos 

níveis de cinza). 

Dessa forma, o valor médio de tonalidade, encontrado no histograma, indica o 

valor do brilho médio da imagem digital correspondente, enquanto a variância do 

histograma indica o grau de contraste.  
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        Figura 3:  (a) imagem com baixo contraste e seu histograma,    (b) imagem com 
alto contraste e seu histograma. Fonte: Candeias (2002) 

 

 

Embora o histograma forneça informações de brilho e contraste, nenhuma 

informação espacial é fornecida diretamente pelo histograma. 

Outros processos, derivados da análise e manipulação do histograma, são 

amplamente utilizados no processamento digital de imagens em Fotogrametria e 

Sensoriamento Remoto. Técnicas como classificação de imagens, reconhecimento de 

padrões, crescimento de regiões, entre outras, não serão abordadas neste capítulo, por 

não estarem diretamente ligadas ao balanceamento. 
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2.2 CONSIDERAÇÕES SOBRE FOTOGRAMETRIA 

 

Fotogrametria, segundo Abib (1982), é a ciência que permite a medida precisa 

das feições representadas em uma fotografia, propondo-se estudar e definir com 

precisão a forma, natureza, dimensões e posição no espaço de um objeto qualquer, 

utilizando essencialmente medidas e observações feitas sobre uma ou várias fotografias. 

Morgado (1997), acrescenta que a Fotogrametria é uma disciplina complexa, com 

componentes básicos que incluem a matemática, formação e processamento de imagens, 

e a respectiva instrumentação necessária. 

O crescente avanço tecnológico, vivido nas últimas décadas, influenciou também 

os conceitos e os procedimentos adotados na Fotogrametria, porém, desde seu 

surgimento como técnica de mapeamento, seus instrumentos e procedimentos sempre se 

destacaram dentre  a vanguarda tecnológica. Conforme descreve Abib (1982), François 

Arago, ao apresentar a então invenção da fotografia à Academia de Ciências da França, 

em 1839, não se esqueceu de incluir, entre suas possíveis aplicações, o uso nos 

levantamentos topográficos, fato que ocorreria por volta de 1850, com o Capitão Aimé 

Laussedat, na construção da carta da França. 

As primeiras aplicações aéreas ocorreram na França em 1858 e, em Moscou, em 

1900, através da utilização de balões. Todavia, somente após o surgimento da aviação e, 

principalmente após a Primeira Guerra Mundial, é que a Fotogrametria ocupou papel de 

destaque no mapeamento topográfico. Assim, a demanda por novas tecnologias fez 

surgir instrumentos de precisão como sistemas de lentes e componentes mecânicos e, 

posteriormente, sistemas eletrônicos e digitais. 

Segundo Mendonça Júnior et al. (2001), os primeiros desenvolvimentos da 

Fotogrametria envolvendo técnicas computacionais ocorreram na década de 50, ainda 
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que somente efetivada, em meados da década de 70, dando origem à Fotogrametria 

Analítica, a qual se caracteriza pela substituição dos componentes óptico-mecânicos por 

sistemas servo-mecânicos, levando em consideração recursos de apoio a cálculos 

matemáticos. Ainda segundo os mesmos autores, com  o aprimoramento da capacidade 

de processamento e armazenamento dos meios computacionais, a Fotogrametria passou 

a utilizar as imagens digitais como fonte de dados e a adoção de cálculos matemáticos 

que simulam a visão humana, capaz de permitir a geração de um ambiente 

estereográfico, necessário à realização dos trabalhos de medição e restituição 

fotogramétrica, denominada então de Fotogrametria Digital. 

Morgado (1997) descreve que o sucesso da Fotogrametria Digital baseia-se, em 

grande parte, no seu potencial de automação de tarefas, antes não alcançado. Mesmo 

alguns pacotes de programas disponíveis no mercado, (que incluem procedimentos 

automatizados, como por exemplo, orientação interior das imagens, aerotriangulação e 

produção de ortofotos) a automatização é assunto de intensa investigação e conseqüente 

atualização. 

Entre as principais etapas de um projeto aerofotogramétrico, que ganharam 

impulso com a adoção de procedimentos digitais, destaca-se a triangulação. Segundo 

Lugnani (1987), o conceito mais tradicional de triangulação equivale ao método 

fotogramétrico de estabelecimento de controle horizontal e vertical, através da relação 

geométrica de imagens adjacentes.  Conceitos mais atuais, de acordo com o mesmo 

autor, relacionam a fototriangulação ao método fotogramétrico de determinação de 

coordenadas, de pontos extraídos das imagens, ao espaço objeto, através da relação 

geométrica das imagens adjacentes, de pontos de controle no espaço objeto, e de um 

conjunto aproximado de parâmetros. 
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Com base no conceito de extração de coordenadas de pontos em imagens 

adjacentes, Jacobsen (1998) relata que o tempo consumido pela medição manual em 

processamentos analógicos e analíticos pode ser drasticamente reduzido, pela adoção de 

procedimentos automatizados de detecção e cálculo de pontos, com a Fotogrametria 

Digital. 

A introdução de procedimentos automatizados na Fotogrametria não é fruto da 

recente tecnologia digital. Instrumentos analíticos, projetados a partir da década de 70, 

contavam com dispositivos capazes, por exemplo, de realizar a orientação interior das 

fotografias aéreas, a partir da detecção e medição das marcas fiduciais. O procedimento 

de orientação interior, independente da tecnologia, consiste no estabelecimento da 

relação entre as coordenadas fotográficas e as coordenadas das marcas fiduciais, obtidas 

com a utilização de câmaras métricas, (Morgado, 1997). 

Embora não seja pioneira, pelo menos, na automatização de rotinas de 

orientação interior, a adoção de procedimentos digitais ampliou as possibilidades e 

métodos pelos quais as marcas fiduciais são detectadas e medidas, permitindo o 

surgimento de técnicas cada vez mais eficientes, baseadas no processamento digital de 

imagens. 

Um conceito atualmente em evidência nas atividades de Fotogrametria, é o de 

Modelo Digital de Terreno. Miller & Laflame (1958), apud Queiroz Filho (1993), 

conceituam o Modelo Digital de Terreno – MDT, como a representação numérica de 

uma superfície contínua do terreno, através de pontos selecionados. Queiroz Filho 

(1993), acrescenta que a definição atual é mais genérica, caracterizando-se por uma 

forma particular de modelagem computadorizada da superfície, tratando de problemas 

específicos de representação numérica da superfície terrestre. Cintra (1990), define 
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MDT como uma representação simplificada da superfície do terreno, através de 

modelos matemáticos. 

Na Fotogrametria Digital, o MDT, assim como as imagens aéreas, é base para a 

produção de Ortofotos e Mosaicos Digitais, controlados geometricamente. Sua 

construção pode ser, por exemplo, por meio de levantamentos topográficos em campo, 

por procedimentos fotogramétricos, ou através da conversão de dados vetoriais, 

oriundos de cartas topográficas, compilada na forma digital ou em papel, sendo, neste 

caso, necessária sua digitalização. 

Sabe-se que a Fotogrametria permite a extração de dados referentes ao relevo, 

em regiões devidamente cobertas por estereoscopia, ou seja, cobertas por mais de uma 

imagem aérea, segundo modelos matemáticos de orientação das fotografias. Dessa 

forma, a região do terreno imageada em estereoscopia pode ter suas feições visíveis 

mapeadas, envolvendo a interpretação e a extração das mesmas, o que é 

conceitualmente conhecido como restituição fotogramétrica. 

Atualmente, os principais aplicativos utilizados em Fotogrametria permitem a 

extração automática do Modelo Digital do Terreno, fazendo uso basicamente da 

correlação de imagens. Para Morgado (1997), qualquer sistema automatizado para 

posicionamento tridimensional deve incluir um módulo de estabelecimento automático 

de pontos homólogos para imagens estereoscópicas, e essa solução, baseada na 

correlação de imagens, pode ser melhor desenvolvida em etapas de aerotriangulação, de 

extração de feições, bem como pela etapa de produção de modelos digitais de terreno. 

Mesmo em desenvolvimento, a Fotogrametria Digital atualmente conta com uma 

grande variedade de equipamentos e produtos, introduzidos no mercado desde a última 

década. Dentre os principais produtos em meio digital, encontram-se as Ortofotos.   
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Ortofotos, segundo Simmons (2000), são imagens aéreas que sofreram um 

processo de ortoretificação, para corrigir efeitos causados pelo sistema de lentes da 

câmara, variações na escala da imagem e das respectivas feições,  através da utilização 

de dados do relevo. Para Rossa et al (2002), uma ortofoto é um documento com uma 

precisão geométrica comparável a uma carta, contendo, no entanto, todo o imenso 

detalhe inerente a uma fotografia aérea. 

Atualmente, a utilização de ortofotos em projetos que envolvam informações 

gráficas, derivadas de mapeamento, tem sido bastante difundida, principalmente nos 

Sistemas de Informação Geográfica, com ferramentas, cada vez mais aperfeiçoada,s de 

visualização e análise de dados, além de recursos tecnológicos de transmissão e 

distribuição de dados digitais em alta velocidade, e impressão de imagens com alta 

qualidade. Fatores como a escala do original fotográfico bem como a resolução do 

modelo digital de terreno, são de suma importância para a  qualidade final das ortofotos. 

Porém, quanto à radiometria, a qualidade da ortofoto estará diretamente ligada à 

qualidade da imagem original, sujeita a imperfeições oriundas de efeitos ocorridos na 

tomada das imagens aéreas, na revelação, ou mesmo, na escanerização.  Segundo Rossa 

et al (2002), é necessário ter um cuidado bastante grande em relação à cor, no caso de 

proceder à sua impressão em grandes quantidades, de forma que os mosaicos não sejam 

perceptíveis e exista uma harmonia nas cores da ortofoto. 
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2.3 IMPERFEIÇÕES RADIOMÉTRICAS NAS IMAGENS AÉREAS 

 

Sendo as imagens aéreas base de todo o processo fotogramétrico de 

mapeamento, seria desejável que estas pudessem sempre obedecer a regras que as 

parametrizassem num padrão pré-estabelecido de cores, brilho e contraste. Embora 

existam equipamentos e procedimentos especificamente voltados à padronização 

radiométrica, esta depende de fatores que, nem sempre, podem ser controlados nos 

projetos de aerolevantamentos. Dentre os principais fatores que influenciam diretamente 

na diferença  radiometria entre as imagens, destacam-se: 

 

• Hot Spot - pequenas regiões com brilho excessivo; 

• Vinhete  - escurecimento radial, ocorrido nas fotografias aéreas; 

• Diferenças entre materiais fotográficos; 

• Diferentes épocas de vôo; 

• Diferenças no ajuste ou configuração do scanner. 

 

 

2.3.1 Hot Spot 

 

Hot-Spots, correspondem a regiões com grandes alterações no valor de 

intensidade de brilho, provenientes do reflexo de raios solares em feições na superfície 

terrestre. Esse brilho excessivo mascara informações das feições à sua volta. 

Seja em um processo manual ou em um processo automatizado de 

fotointerpretação, a presença de hot-spots em uma fotografia aérea prejudica a 
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observação e a análise correta de detalhes. Normalmente em Fotogrametria, a presença 

de hot-spots pode ser compensada pelo excesso de recobrimento entre as fotografias, 

utilizando fotografias adjacentes na interpretação ou extração das feições. 

Para o caso de mosaicos fotogramétricos, a presença de hot-spots prejudica o 

padrão homogêneo, esperado para as imagens, causando descontinuidade entre as 

fotografias e prejudicando o padrão estético do produto. Como solução, fazendo-se uso 

do recobrimento excessivo das fotografias, as regiões próximas aos hot-spots podem ser 

recortadas e substituídas pelas mesmas regiões de fotografias adjacentes, procedimento 

esse, também adotado na confecção de mosaicos em meio digital. 

Embora seja impossível a completa remoção de hot-spots nas fotografias aéreas, 

alguns procedimentos podem ser adotados na tentativa de minimizar seus efeitos, 

através de recursos em laboratório fotográfico, aperfeiçoado ao longo de décadas, ou, 

mais recentemente, através de técnicas de processamento digital de imagens. 
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Figura 4: Ilustração da ocorrência de hot-spot em espelhos superfícies d`água em imagens 
aéreas adjacentes. Escala aproximada das fotografias 1:8000, região de Criciúma-SC, 
Novembro/2001. Fonte: Aerocarta Engenharia de Aerolevantamentos S/A 

 

 

 

2.3.2 Vinhete 

 

De modo geral, uma fotografia ou um desenho cujas bordas gradualmente 

apresentam colorações borradas, desbotadas, ou com diferenças crescentes de definição, 

pode ser chamada de vinhete. Porém, segundo, Walree (2002), denomina-se  como 

vinhete o efeito de escurecimento das bordas, causado em imagens fotográficas. Sua 

definição no Manual of Photogrammetry (1980) descreve o vinhete como um efeito 

 



 

 

24 

radial de escurecimento da imagem, proporcionando o escurecimento das bordas, e 

mantendo a região central da fotografia aérea predominantemente clara. 

Existem basicamente dois tipos de vinhete: óptico e mecânico. Vinhetes ópticos, 

ou naturais, são originados pelo sistema de lentes da câmara, enquanto vinhetes 

mecânicos são originados por influência de obstáculos inseridos na frente da câmara, a 

fim de promover efeitos especiais. Para o caso de fotografias aéreas, apenas os efeitos 

ópticos serão mencionados neste trabalho. 

 
Figura 5:  Exemplo de vinhete óptico e variação de abertura do obturador da 
 câmara para compensar o efeito. Esq: f/5.6  Dir: f/1.4.  Fonte: Walree (2002) 
 

 

A origem do vinhete óptico em uma fotografia provém do fato de que o sistema 

de lentes da câmara possui características como profundidade e abertura, semelhantes à 

pupila do globo ocular humano, responsáveis pelo controle da intensidade luminosa 

capturada.  Uma abertura pequena, no diafragma do sistema de lentes da câmara, 

implica diretamente na redução da intensidade de luz capturada, principalmente raios 

luminosos fora do eixo óptico principal, radial ao sistema de lentes. Assim, os feixes de 
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luz com incidência obliqua, e os feixes com incidência normal, não se diferem muito em 

intensidade. 

 
Figura 6: Incidência de luz no plano interno da câmara. Fonte: Walree (2002) 

 

A redução da intensidade dos raios luminosos, conforme os mesmos se afastam 

do eixo óptico do sistema de lentes, é descrita pelo Manual of Photogrametry, (1980) e 

por Walree, (2002), baseado na lei do cos4, descrita pelas relações geométricas 

formadas entre o ângulo de incidência dos raios luminosos, a distância focal da câmara 

e o plano do filme.  

Em síntese, pode-se afirmar que os principais fatores causadores do vinhete  são: 

• Maior distância percorrido pelos feixes luminosos nas bordas que no centro; 

• Enquanto, na porção central, a incidência dos raios no filme é próxima à normal, 

nas bordas há o ângulo de incidência, que reduz proporcionalmente a 

luminosidade dos raios. 
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Figura 7:  Intensidade luminosa nas bordas menor que no centro. Diferença entre os 

ângulos de incidência e  entre as distâncias percorridas. Fonte: Walree, (2002) 
 

Vale ressaltar que, em projetos aerofotogramétricos, são normalmente adotados 

três tipos de câmaras aéreas, referentes ao sistema de lentes utilizado e, 

conseqüentemente, à relação entre o ângulo de abertura proporcionado pelo cone de 

lentes e a distância focal:  

Câmara Distância Focal Vantagem Desvantagem 
 

Pequena Angular 
 

Aprox. 300 mm 
Redução de vinhete; 
Redução do efeito de 
inclinação em edificações. 
 

Requer altitude de vôo 
elevada; 
Custo mais elevado. 

 
Grande Angular 

 
Aprox. 152 mm 

Ralação custo/benefício 
satisfatória em projetos em 
áreas rurais/ urbanas 

Produz vinhete; 
Inclinação das edificações 
nas bordas das  imagens. 

 
Super Grande Angular 

 
Aprox. 88 mm 

Requer altitudes de vôo  
mais baixas; 
Menor custo. 

Aumento do vinhete; 
Aumento o efeito de 
inclinação em edificações 

 

 

Tabela 2: Relação dos tipos de sistemas de lentes de câmaras aéreas utilizadas em 
Fotogrametria 
 
 
 
 
 
2.3.3 Material  Fotográfico 

 

O controle e a padronização do material fotográfico utilizado no projeto é de 

suma importância. Diferentes tipos de filmes, agentes químicos utilizados na revelação, 
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fixação e lavagem dos filmes, ou mesmo, diferenças nos intervalos de tempo destas 

etapas, podem ocasionar discrepâncias no padrão de cores, brilho e contraste das 

fotografias. 

Atualmente, grande parte dos procedimentos de laboratório é executada por 

equipamentos automatizados, o que auxilia a padronização de parâmetros como 

intervalos de exposição, temperatura, lavagem, secagem e fixação.  

Projetos de grande extensão requerem um número muito grande de fotografias, 

e, por sua vez, uma grande quantidade de material fotográfico deve ser processada 

segundo uma determinada padronização pré-estabelecida. Nesses casos, devido ao 

volume de material, é comum que haja um reabastecimento dos compartimentos de 

agentes químicos dos equipamentos de revelação. Pela mesma razão, o trabalho pode se 

estender por vários dias. Assim, graças ao controle geral de todos os parâmetros 

utilizados no laboratório, as discrepâncias de tonalidade, brilho e contraste das 

fotografias aéreas se tornam menos freqüentes, ou nulas. 

 

 

2.3.4 Vôo 

 

Diferentes épocas de vôo, normalmente ocorridas em projetos 

aerofotogramétricos de larga extensão, são também responsáveis por discrepâncias no 

padrão radiométrico das imagens.  Por mais que sejam tomadas todas as precauções 

referentes ao controle dos equipamentos, do horário apropriado ao vôo de recobrimento, 

e das condições atmosféricas adequadas, nem sempre as fotografias resultantes de um 
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vôo complementar obedecem ao padrão de tonalidades, brilho e contraste das demais 

fotografias do projeto, tomadas em datas diferentes. 

 

 
Figura 8: Fotoíndice de um vôo fotogramétrico com diferentes épocas de recobrimento. 
Fonte: Instituto Geográfico Cartográfico do Estado de São Paulo 

 

 

Em geral, as grandes discrepâncias radiométricas resultantes das imagens são 

derivadas de diferenças nas condições atmosféricas como temperatura, umidade relativa 

do ar e pressão atmosférica, além do efeito causado pela diferença na posição solar, 

diretamente ligada à intensidade luminosa e ao padrão de sombreamento nas feições do 

terreno. 

Embora a presente pesquisa relate os efeitos causados pela influência 

atmosférica, como fator destrutivo da qualidade das imagens aéreas, Fraser et al (1975) 

afirmam que as interações atmosféricas são de extrema importância para o 

Sensoriamento Remoto, ond,e através do respectivo espectro eletromagnético, é 

Fx 1 Fx 1-B 

Fx 2 

Fx 3 

Fx 5 

Fx 1-A 

Fx 2-A 
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Fx 5-A 

Fx 4-A 

Fx 3-A 
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possível o estudo de fenômenos como transformações do padrão de reflexão da 

superfície terrestre, ou mesmo estudo sobre fenômenos de absorção, reflexão e 

espalhamento, que podem ser utilizados em análises de temperatura, pressão 

atmosférica e classificação de gases. 

 

 

2.3.5 Scanner 

 

O scanner é um instrumento que possibilita a criação de uma imagem digital a 

partir de uma imagem analógica, através da captura do material original por varreduras 

luminosas, da conversão do sinal luminoso em pulso elétrico e posterior conversão 

destes valores analógicos para valores digitais que, ordenados matricialmente, passam a 

formar uma imagem digital. Embora aparente um processo simples, a correta utilização 

do scanner necessita de parâmetros de calibração, geométrica e radiométrica, para que 

conversões possam ser feitas sem que ocorram distorções das informações. Desta forma, 

a construção de um scanner fotogramétrico deve obedecer a rigorosos padrões de 

estabilidade, além de permitir calibrações periódicas, para que a reprodução digital 

possa fielmente garantir o conteúdo do filme aéreo. 

Problemas de padronização de cores em imagens aéreas associados à utilização 

de scanners são recentes na Fotogrametria. Sendo o scanner mais um instrumento no 

fluxo de processamento das imagens aéreas, os problemas podem ocorrer com 

freqüência se alguns cuidados não forem tomados, tais como, o uso correto de padrões 

de calibração radiométrica e um corpo técnico qualificado. 
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Pequenos ajustes de tonalidade podem ser feitos durante o processo de 

escanerização, através de curvas, histogramas e controle da luminosidade, ajustes estes 

que podem ser interpretados, não somente pelo senso visual, mas também por valores 

numéricos extraídos de uma imagem padrão, e comparados à imagem que está sendo 

analisada. 

Além dos problemas de diferenças de tonalidades, ocasionados pelo uso 

incorreto, os scanners fotogramétricos normalmente produzem imagens digitais sujeitas 

aos efeitos de hot-spot e vinhete, oriundos da utilização direta do filme aéreo, cujo 

processo de revelação não leva em consideração o tratamento desses efeitos. Neste 

processo, a concepção do scanner requer que o mesmo trabalhe com o princípio da 

transmitância, onde a película do filme deve ser posicionada entre a fonte luminosa e o 

sensor. A concepção dos scanners comuns utiliza o princípio da reflectância, onde os 

raios luminosos incididos na fotografia são, em parte, refletidos e capturados pelo 

sensor. Uma descrição mais elaborada sobre a tecnologia e os princípios de 

transmitância e reflectância, empregados nos scanners, encontram-se em Quintanilha 

(1995). 
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3 RECURSOS FOTOGRÁFICOS DE BALANCEAMENTO DE 
IMAGENS 

 

Balanceamento de imagens, por ser o objeto principal da pesquisa, será abordado 

em caráter introdutório sob dois prismas, seguindo a metodologia adotada por Nóbrega 

& Quintanilha (2001). Primeiramente, serão descritos conceitos envolvendo 

processamento de fotografias aéreas, os fatores causadores da necessidade do 

balanceamento, bem como os métodos e instrumentos utilizados, baseados em recursos 

óptico-mecânicos e eletrônicos. Em uma etapa posterior, o balanceamento de imagens 

será abordado referente à tecnologia digital, e, descrito, em um capítulo à parte. Dessa 

forma, serão descritos métodos, algoritmos e soluções implementadas, análises 

comparativas das técnicas em meio digital e das técnicas convencionais,  bem como 

exemplos de produtos balanceados. 

 

Desde sua origem, a Fotogrametria conta com a mais alta qualidade em 

fotografias, não somente pela geometria estável e calibrada das câmaras métricas 

utilizadas, mas também pela qualidade dos filmes e materiais fotográficos necessários à 

técnica. O tratamento das fotografias aéreas, durante a revelação em um laboratório 

fotográfico, necessitava da habilidade e experiência por parte dos técnicos, que 

contavam inicialmente com dispositivos puramente analógicos para homogeneização 

das fotografias, valendo-se de operações literalmente manuais, (Nóbrega & Quintanilha, 

2001).  

A introdução de equipamentos eletrônicos nos processos fotográficos, em 

meados da década de 70, deu origem a instrumentos que, interativamente, auxiliavam a  

compensação da falta ou do excesso de iluminação durante a revelação das imagens. 
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Conceitualmente, os projetos de Fotogrametria utilizavam basicamente fotografias 

aéreas em preto e branco, pela ausência de recursos fotográficos que permitissem 

reproduções coloridas, seguindo assim, em sua maioria, até o surgimento de 

equipamentos de revelação e cópia de fotografias coloridas de larga escala, por volta da 

década de 60. 

De acordo com o Manual of Photogrammetry (1980), problemas com a 

qualidade das imagens ocorrem desde a origem das fotografias aéreas e, de forma 

análoga, algumas soluções foram introduzidas e aperfeiçoadas, na tentativa de 

minimizar os principais efeitos indesejáveis conhecidos, como o vinhete, hot-spot e 

tonalidades distintas. No entanto, promover o balanceamento entre as fotografias aéreas 

envolve uma gama maior de fatores, de materiais, e de procedimentos. Teoricamente, 

seria necessária a perfeita estabilidade das condições atmosféricas, a padronização do 

material utilizado como filmes, agentes químicos, iluminação e tempo de exposição, 

bem como das rotinas utilizadas. Neste sentido, segundo o Manual of Photogrammetry, 

(1980) e Corbley, (1996), mesmo com um criterioso rigor, freqüentemente ocorrem 

efeitos indesejáveis nas imagens, os quais podem ser minimizados analogicamente de 

duas formas: 

§ Ajuste da intensidade luminosa; 

§ Revelação não uniforme, por processo químico. 

Basicamente, o ajuste da intensidade luminosa refere-se à compensação da não 

homogeneidade da iluminação, ocorrida na tomada do filme aéreo, utilizando um ajuste 

diferenciado na cópia do material fotográfico, descrita, nesta pesquisa, por ajustes 

manuais e ajustes eletrônicos, de acordo com os recursos utilizados. 
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3.1 AJUSTE  MANUAL  DA  INTENSIDADE  LUMINOSA 

 

Denominam-se filtros atenuantes de intensidade de luz os dispositivos utilizados, 

em laboratórios fotográficos, capazes de amenizar a iluminação necessária ao processo 

de revelação. Sua utilização em Fotogrametria está vinculada à não uniformidade da 

distribuição da luz nas fotografias aéreas, em especial, nas fotografias em escala 

pequena, onde a presença de obstáculos atmosféricos como a bruma, ocorre com maior 

intensidade devido à elevada altitude de vôo. Como efeito principal, ocorre o 

clareamento da face da fotografia voltada para a posição do Sol ou, para o caso da 

posição solar a zênite, o surgimento de manchas claras ao centro da imagem. 

 

 

imagem. 

 

 

 

 

 
 

 

 
Figura 9:  Ilustração dos efeitos causados pela distribuição irregular de iluminação em 
fotos aéreas. Esq: influência de raios solares inclinados, Dir: posição solar a zênite 
 
 
 
 

Existem no mercado filtros atenuantes que podem ser utilizados no momento da 

tomada da imagem, instalados junto ao sistema de lentes da câmara aérea. Dentre os 

mais difundidos, destaca-se o filtro âmbar, basicamente composto por uma lente de 
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tonalidade amarelada, capaz de atenuar tonalidades azuladas no momento da tomada das 

fotografias, reduzindo com isso a intensidade de bruma. Filtros âmbar são mais 

indicados em projetos fotogramétricos com altitudes de vôo elevadas. 

Outro filtro comum é o anti-vinhete, concebido para amenizar a ocorrência de 

vinhete nas tomadas aéreas, utilizado com maior freqüência em lentes de padrão grande 

angular, auxiliando na compensação da luminosidade capturada pelo sistema de lentes. 

Sua estrutura é baseada em um gradual escurecimento na região central, assim, quanto 

mais próximo do centro da lente, maior é o poder de filtragem do dispositivo, agindo 

com menor intensidade nas bordas do sistema de lentes. Seu uso, embora auxilie na 

redução destas imperfeições, não minimiza o efeito dos raios solares refletidos na 

bruma, que ocorre normalmente na lateral das fotografias, demandando processamento 

localizado em laboratório. 

Dessa forma, pela necessidade de melhorias no padrão radiométrico das 

fotografias, algumas técnicas foram introduzidas e logo passaram a fazer parte do fluxo 

de processamento fotográfico nos laboratórios especializados. Assim, o princípio para 

redução destes efeitos em laboratório, está baseado na diferenciação da intensidade 

luminosa para regiões distintas da fotografia, no momento da cópia do material 

fotográfico.  A inserção de barreiras redutoras de luz, como ocorre no filtro anti-vinhete, 

assim como o ajuste da intensidade luminosa, impedem a exposição excessiva das áreas 

mais sensibilizadas do filme, permitindo que, nas regiões menos sensibilizadas, incida 

mais luz, onde, através de um controle manual, é possível padronizar a qualidade 

radiométrica do produto final. 

Para que a cópia do material fotográfico pudesse ser processada com mais 

eficiência, foram desenvolvidos equipamentos baseados em intervenções manuais para 
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o ajuste da iluminação. Embora ainda em uso, os primeiros modelos de equipamentos a 

utilizar esses recursos foram desenvolvidos no início do século XX, e aperfeiçoados 

durante a Segunda Guerra Mundial, pela necessidade de melhorias, na qualidade e na 

produtividade do processamento fotográfico. 

Sua concepção permite que o ajuste da intensidade luminosa possa ser feito por 

meio de um jogo de lâmpadas instaladas internamente em uma câmara. O controle das 

lâmpadas é feito externamente, por meio de um painel. 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10:  Instrumento copiador de fotografias aéreas. Fonte: Aerocarta S/A    

 

 

O funcionamento desse equipamento envolve duas bobinas, para enrolamento do 

filme fotográfico, e o papel fotográfico no qual será produzida a cópia trabalhada, além 

de uma câmara escura. A cada foto do filme são detectadas regiões com pouca e muita 
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exposição, ajustando as lâmpadas correspondentes, para que gradualmente o efeito seja 

corrigido, compensando a falta de luminosidade de tais regiões. Uma vez expostos à 

iluminação controlada, o material fotográfico pode ser revelado de forma convencional. 

Vale ressaltar que os efeitos danosos sofridos pela imagem, no momento da tomada das 

fotos presentes no filme aéreo, são irreversíveis, podendo apenas ser minimizados em 

um processo de cópia. 

 

 

3.2 AJUSTE  ELETRÔNICO  DA  INTENSIDADE  LUMINOSA 

 

A partir da década de 70, com a introdução de componentes e circuitos 

eletrônicos nos equipamentos industriais, algumas funções manuais passaram a ser 

substituídas. Novos equipamentos foram desenvolvidos para aplicação em laboratórios 

fotográficos, como os sistemas de processamento de filmes, onde etapas como 

revelação, lavagem, fixação e secagem passaram a ser executadas em série, apenas 

assistidas por um operador.  

De forma análoga, equipamentos eletrônicos para o tratamento das imagens, 

visando remoção de imperfeições presentes nos filmes, também foram desenvolvidos, 

como por exemplo o Continuous Electronic Dodging, produzido pela LogEtronics Inc, 

atual Egoltronics Corporation.  Seu princípio de funcionamento envolve a variação do 

tempo de exposição do material fotográfico, ou a variação do raio de abertura do 

diafragma controlador do feixe luminoso, dependendo da intensidade luminosa 

necessária a cada região. 
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Figura 11:  Fotocopiadora de contato com controle eletrônico de exposição e uma 
Ilustração dos principais sistemas envolvidos. RFT-100 Dodging Contact Printer by 
Egoltronics Corporation.   Fonte: www.pholatec.com/printer.htm (17/01/2002) 

 

 

Simultaneamente, o equipamento utiliza um sensor foto-eletrônico,  na captura e 

detecção das regiões menos sensibilizadas do filme, através de um sistema de 

varreduras, permitindo que um circuito eletrônico gerencie a melhor distribuição da 

relação entre intensidade luminosa e tempo de exposição. Para isso, é utilizado um tubo 

cinescópico de raios catódicos (CRT - Cathode Ray Tube), semelhantes aos utilizados 

em aparelhos televisores, para deslocamento do feixe luminoso, e sensibilização do 

filme, o qual permanece em contato com a superfície do tubo. 
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3.3  REVELAÇÃO NÃO UNIFORME POR PROCESSOS QUÍMICOS 

 

Outro método de tratamento de fotografias, convencionalmente empregado nas 

empresas de Fotogrametria, é a revelação não uniforme do material fotográfico copiado, 

por uso de processos químicos. Embora comum, este procedimento refere-se apenas a 

fotografias em preto e branco, devido à simplicidade exigida em seu processo de 

revelação.  

Após a exposição do papel fotográfico, o mesmo é inserido em um recipiente 

com agentes químicos reveladores, contendo carbonato de sódio, hidroquinona, sulfato 

metilaminofenol e água, onde os cristais de halogeneto de prata são reduzidos e 

modificados para prata metálica negra, cuja tonalidade varia de acordo com a 

intensidade de luz incidida.  

O papel fotográfico deve ser constantemente observado, de modo que as regiões 

mais afetadas pelos efeitos mencionados anteriormente destaquem-se entre as demais 

por sua rápida revelação. Dessa forma, ao permanecer com o material mergulhado na 

emulsão, essas regiões acabam excedendo o tempo ideal de revelação. Assim, o 

operador deve interromper a revelação do material, mergulhando o papel em emulsões 

especiais de lavagem, retomando, em seguida, o processo de revelação na forma  

manual, através da aplicação da emulsão reveladora, diretamente nas regiões ainda não 

reveladas do papel fotográfico, com auxílio de algodão e pincéis. 

Como etapas finais,  primeiramente o material é mergulhado em uma solução 

fixadora, removendo os resíduos não sensibilizados de halogeneto de prata. Em seguida,  

o mesmo é lavado em água corrente, para a completa remoção dos agentes químicos, e 

posteriormente secado.  
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a)       b) 
Figura 12:  Fotografia aérea obtida através da cópia fotográfica em laboratório: a) sem a 
utilização de tratamentos; b) utilizando a combinação de filtros atenuantes e processos 
químicos localizados. Fonte: Aerocarta Engenharia de Aerolevantamentos S/A 
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4  BALANCEAMENTO DE IMAGENS DIGITAIS 
 

A evolução tecnológica dos equipamentos para o mundo digital acarreta 

diretamente o desenvolvimento de novas ferramentas e metodologias, no intuito de 

substituir procedimentos oriundos de  tecnologias defasadas. A Fotogrametria, por sua 

vez, vem utilizando, com grande intensidade, as técnicas de processamento digital de 

imagens, como base de todo seu processo de reestruturação. Com isso, novas técnicas 

foram desenvolvidas e incorporadas nos aplicativos computacionais, buscando o 

aperfeiçoamento e a melhoria dos resultados perante aos equipamentos antecessores. 

Assim, instrumentos restituidores analógicos, utilizando um rigoroso sistema de 

lentes e engrenagens de precisão, foram pouco a pouco cedendo lugar, primeiramente a 

sistemas analíticos, compostos de componentes eletrônicos e mecânicos, os quais 

utilizam recursos computacionais limitados ao cálculo e auxílio no posicionamento das 

fotografias no instrumento. No entanto, novas tecnologias tornaram-se disponíveis, o 

que possibilitou que tais instrumentos pudessem ser substituídos por estações de 

trabalho digitais, dotadas de aplicativos capazes e substituir interações ópticas-

mecânicas por modelagens matemáticas, base de todo o processo fotogramétrico. É 

importante ressaltar que os instrumentos analíticos são ainda hoje os sistemas de 

medição mais precisos em Fotogrametria, (Tommaselli, 2001). 

 

 

4.1    A  FOTOGRAFIA  AÉREA  DIGITAL 

 

Com relação à captura das imagens, embora as inovações tecnológicas da 

Fotogrametria Digital apontem também para o desenvolvimento de câmaras digitais, 
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estas ainda são objeto de estudo e aperfeiçoamento; aliás, as primeiras aquisições destes 

modelos ainda estão sendo iniciadas por empresas de aerolevantamentos, em todo o 

mundo. Conseqüentemente, a grande maioria das imagens aéreas empregadas nos 

projetos de Fotogrametria provêm de câmaras métricas analógicas aerotransportadas, 

através das quais é feita a sensibilização do filme, dependendo ainda de uma etapa 

posterior de escanerização, responsável pela conversão das fotografias em imagens 

digitais. Atualmente, a utilização de imagens orbitais de alta resolução também tem tido 

um papel importante frente às inovações tecnológicas da Fotogrametria.  

Mesmo em meio digital, as imagens aéreas utilizadas na Fotogrametria 

necessitam de tratamento prévio adequado, antecedendo sua utilização em processos 

como a geração de mosaicos e ortofotos. Efeitos oriundos da intervenção atmosférica, 

da incidência de raios solares, bem como oriundos de diferentes épocas de 

recobrimento, independem da concepção do sistema sensor, quando utilizadas 

freqüências do espectro referentes ao visível. Efeitos causados pela diferença no 

material fotográfico utilizado, filme, processo de revelação ou ajuste do scanner podem 

ser eliminados com o uso de sensores puramente digitais. 

Como procedimento padrão, o filme aéreo, uma vez revelado, é utilizado na 

conversão das imagens do formato analógico para o digital, através de scanners 

apropriados, cujas principais características envolvem a precisão geométrica e 

radiométrica, para atender à resolução com que as imagens são capturadas, sem se valer 

de procedimentos de interpolações de pixel. Neste processo, alguns parâmetros podem 

ser ajustados, como valores de brilho e de contraste, bem como ajustes nos histogramas 

dos canais coloridos de forma independente, propiciando ao operador a possibilidade de 

aproximar as tonalidades da imagem a ser digitalizada segundo um padrão visual pré-
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estabelecido. Ferramentas como filtros de realce também são comuns entre os scanners 

fotogramétricos, porém, em geral, as imagens são digitalizadas sem o emprego desses 

recursos, os quais podem ser aplicados posteriormente, em aplicativos específicos de 

processamento digital de imagens. 

Em se tratando das características radiométricas da imagem, vale ressaltar que os 

recursos disponíveis nos atuais scanners fotogramétricos são aplicados de forma 

homogênea, ou seja, aplicados de forma única, para toda extensão da imagem, 

impossibilitando a remoção dos efeitos descritos anteriormente, os quais ocorrem de 

maneira não uniforme, o que torna necessário a aplicação de rotinas específicas de 

balanceamento de imagens em etapas posteriores. 

Quanto ao caráter geométrico, as fotografias aéreas digitais possuem padrões 

estáveis, garantidos por câmaras métricas e scanners especiais de alta precisão e 

resolução, passíveis de calibrações,  assegurando a eficiência e a qualidade dos projetos 

fotogramétricos. 

Outro aspecto marcante, quanto ao processamento digital das imagens aéreas, 

refere-se à memória consumida no processo.  A quantidade de memória necessária ao 

processamento e armazenamento das imagens na Fotogrametria Digital era considerada, 

até poucos anos atrás, fora da realidade. Contudo, os avanços tecnológicos da 

informática indicavam grande probabilidade da Fotogrametria digital tornar-se real. 

Atualmente, os recursos digitais tornaram-se compatíveis às necessidades da 

Fotogrametria, embora os constantes avanços da informática promovam a melhoria do 

desempenho dos sistemas. 

Os primeiros aplicativos de Fotogrametria digital necessitavam de compilação 

exclusivamente em ambientes baseados no sistema operacional UNIX, e em estações 
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digitais de trabalho dedicadas, o que os tornavam caros e inacessíveis. Hoje, pouco mais 

de uma década após, a Fotogrametria digital é realidade. Apesar de existirem aplicativos 

exclusivos ao ambiente UNIX, a grande maioria dos aplicativos é desenvolvida para 

operar em ambiente Windows, compatíveis com computadores pessoais, além de 

existirem algumas tendências à implementações em ambiente LINUX, fato que pode 

tornar os aplicativos comerciais de Fotogrametria mais acessíveis. O problema com o 

armazenamento e o processamento das imagens, antes quase impossível, tornou-se 

reduzido ao investimento em hardware. O atual padrão dos computadores pessoais 

permite tais operações, porém um equipamento melhor configurado, ou seja, adequando 

dispositivos de qualidade e de última geração, possibilitará maior agilidade durante todo 

o desenvolvimento do projeto. 

 

 

 

4.2    O TRATAMENTO DAS IMAGENS DIGITAIS 

 

Sabe-se  que o processo de balanceamento deve ser diferenciado para cada 

porção da imagem, e para cada uma das imagens de um conjunto, semelhante ao 

tratamento manual ou eletrônico, descritos no capítulo anterior. No entanto, os atuais 

recursos digitais disponíveis, possibilitam reproduzir o tratamento dado em laboratório 

nas fotografias aéreas, diretamente no computador. Vale ressaltar que, em meio digital, 

a adoção de rotinas matemáticas de processamento digital de imagens substitui recursos 

como a iluminação, tempo de exposição e agentes químicos para o tratamento das 

imagens. 
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Dessa forma, para possibilitar o processamento diferenciado das imagens 

digitais, e  promover o tratamento e a minimização dos efeitos ocorridos, é necessária a 

utilização de recursos como a manipulação do histograma das imagens e o 

processamento individualizado dos canais RGB, correspondentes às cores vermelho, 

verde e azul, quando se tratar de fotografias aéreas coloridas. Para o caso de imagens 

orbitais multiespectrais, o balanceamento pode ser aplicado independentemente para 

cada banda. Estes recursos permitem, mesmo que manualmente, alterar padrões de cor, 

brilho e contraste de uma imagem ou de uma região selecionada da imagem. 

Embora, nesta pesquisa, sejam levantadas e discutidas metodologias de 

processamento local automático de imagens digitais, vale o esforço de uma introdução 

simplificada do processo através de intervenções manuais, possíveis na maioria dos 

aplicativos de processamento digital de imagens atualmente disponíveis*, não 

necessariamente voltados a aplicações fotogramétricas ou de Sensoriamento Remoto. 

Com base em um aplicativo de edição de imagens digitais, a minimização de 

efeitos como o vinhete e hot-spot pode ser realizada por um operador com experiência e 

conhecimento de suas ferramentas. Regiões com hot-spot, por exemplo, ao serem 

selecionadas, apresentam padrões de histograma extremamente claros, concentrando a 

maioria dos valores de intensidade de brilho dos pixels, próximo ao limite direito do 

gráfico. Como solução, pequenos e constantes retoques, subtraindo a luminosidade, 

devem ser dados nessas regiões, fazendo uso de pincéis, esponjas ou outras ferramentas 

manuais de seleção que existirem.  

 

 

                                                                 
* Uma descrição mais apurada dos aplicativos comerciais que podem ser adotados encontra-se no Anexo 
A. 
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Da mesma forma, o escurecimento das bordas, provocado pelo vinhete, pode ser 

compensado manualmente por meio de ferramentas de seleção e de um ganho gradual 

de luminosidade das áreas selecionadas. Os histogramas das regiões próximas às bordas 

apresentam os valores de intensidade de brilho dos pixels levemente concentrados do 

lado esquerdo do gráfico, correspondente ao preto ou ausência de luz. À medida que o 

padrão de luminosidade dessas regiões vai se alterando, os resultados podem ser 

analisados nos histogramas. O processo deve ser então repetido, interativamente, até que 

a imagem apresente um aspecto homogêneo, quanto a distribuição da iluminação. 

Se comparado ao método convencional, usado em laboratórios, o balanceamento 

digital manual oferece algumas vantagens, como por exemplo: 

 

• O processamento pode ser feito fora de um laboratório fotográfico; 

• Possibilidade de criar cópias de segurança, durante o processamento; 

• Envolve equipamentos e materiais mais simples e de menor custo. 
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Figura 13:  Balanceamento manual de imagens a partir de um aplicativo padrão de 
mercado. Esq: mosaico de imagens Ikonos pancromáticas da região metropolitana de 
São Paulo. Fonte: Space Imaging Corporation. 
http://www.spaceimaging.com/quicklook/collection3_city.asp?vCOUNTRY=Brazil&v
CITY=Sao%2Paulo, (acesso em 16/08/2002)   Dir: mosaico após o balanceamento 

 

 

Todavia, o processo manual em meio digital ainda é lento, se comparado ao 

processo convencional, aperfeiçoado ao logo de décadas para promover processamentos 

rápidos e de qualidade.  Dentre os fatores causadores da baixa velocidade do processo, 

destaca-se a excessiva memória consumida para o processamento e armazenamento das 

imagens. Porém, a constante atualização e avanço da informática poderá,  num curto 

espaço de tempo,  reverter esse quadro. 
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4.3    PROCESSAMENTO  LOCAL  AUTOMATIZADO 

 

Em um panorama geral, as técnicas de processamento de imagens digitais, 

voltadas ao processamento radiométrico, permitem a manipulação dos valores de 

intensidade de brilho atribuídos aos pixels das imagens, normalmente seguindo uma 

regra, aplicada de modo uniforme, a toda imagem, como, por exemplo, as técnicas 

envolvendo ganho e offset, para a padronização dos histogramas de imagens distintas. 

SCHOWENGERDT (1997) descreve as técnicas de manipulação do contraste de 

uma imagem digital como sendo técnicas de transformação global e técnicas de 

transformação local. As técnicas de transformação global promovem o ajuste do 

histograma de forma única para toda a extensão da imagem, enquanto as técnicas de 

transformação local promovem um padrão adaptativo de processamento a cada porção 

subdividida da imagem.  

Dentre as técnicas de transformação global, destacam-se: 

 
• Linear Stretch (alongamento linear do histograma); 

• Nonlinear Stretch (alongamento não linear do histograma); 

• Normalization Stretch (alongamento do histograma seguindo uma normalização 

dos valores); 

• Reference Stretch (ajuste do histograma de acordo com um histograma de 

referência); 

• Thresholding (limiarização dos níveis de intensidade de brilho atribuídos às 

imagens). 
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Porém, apenas as técnicas Normalization Stretch e  Reference Stretch  costumam 

ser utilizadas para a homogeneização de imagens, normalmente voltadas à minimização 

das diferenças no padrão de cores, ocorridas por condições atmosféricas distintas, por 

sensores distintos, ou  por imagens adquiridas em épocas distintas. 

Dessa forma, apenas os problemas de heterogeneidade entre tonalidades das 

imagens para composição de mosaicos podem ser minimizados, ao contrário dos efeitos 

atmosféricos, hot-spot e vinhete, que necessitam de um processamento local, que seja 

capaz de se adaptar e promover o tratamento diferenciado, nas regiões afetadas por 

esses efeitos. 

A idéia essencial das técnicas de transformação local está baseada no  

processamento localizado de imagens digitais, que pode ser executado de forma manual, 

por intermédio de aplicativos de edição de imagens, ou automaticamente. 

Para o processamento automático, é necessário, inicialmente, a partição de uma 

imagem em blocos adjacentes, denominados em alguns aplicativos como tiles (tijolos), 

permitindo assim que o sistema extraia parâmetros da estatística dos valores de 

intensidade de brilho de cada bloco e os utilize em um processo de adaptação do ajuste 

do histograma em um posterior processamento pixel a pixel, de modo a minimizar 

discrepâncias de brilho, saturação e contraste entre regiões distintas da imagem. 

Porém, alguns aplicativos utilizam o balanceamento de imagens baseados em 

uma superfície, que equivale ao padrão heterogêneo de distribuição da luminosidade das 

imagens. Esse recurso permite que a superfície seja utilizada para a compensação dos 

valores de intensidade de brilho, agindo como um filtro, no qual o novo valor atribuído 

para cada pixel é calculado em função de seu valor original e da correção local 
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proporcionada pela superfície**. 

Assim como as técnicas de processamento global, o uso de superfícies para o 

balanceamento não atende à correção de todos os efeitos. Sua aplicação permite a 

distribuição homogênea da luminosidade nas imagens, suavizando efeitos como hot-

spot e vinhete, porém não minimiza diferenças no padrão de tonalidades entre imagens 

distintas.   

 

 

4.3.1 O princípio do Algoritmo Adaptativo Local Range Modification  

 

Segundo SCHOWENGERDT (1997), o algoritmo Local Range Modification 

(LRM) foi desenvolvido baseado na partição da imagem e respectivo processamento 

local, sendo classificado pelo autor como algoritmo adaptativo, no qual os parâmetros 

são alterados a cada pixel, de acordo com as condições locais de brilho e contraste da 

imagem. A adaptação do novo valor de intensidade de brilho de cada pixel depende de 

parâmetros da estatística do histograma, extraídos dos blocos adjacentes. 

A figura seguinte ilustra as diferenças no padrão radiométrico de uma fotografia 

aérea digital, representadas pelos histogramas extraídos de blocos localizados em 

regiões distintas da  imagem, processo adotado pelo algoritmo adaptativo LRM. Vale 

ressaltar que as três regiões selecionadas possuem a predominância de mata, como 

cobertura de solo semelhante.  

 

 

                                                                 
**  A descrição mais detalhada sobre o uso de superfícies no processo de balanceamento pode ser 
encontrada em ERDAS (2001). 
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Figura 14:  Padrões distintos de histograma em uma fotografia aérea digital 

 

 

O LRM, como inicialmente proposto por SCHOWENGERDT (1997), requer a 

detecção dos valores máximo e mínimo de brilho de cada bloco, utilizados em meio a 

uma interpolação bilinear, de modo a fornecer para cada pixel processado, os valores 

limites a que esse pixel será submetido.  

A fim de minimizar as descontinuidades nas feições da imagem processada, é 

fundamental para o LRM  a adoção de procedimentos de suavização, evitando que a 

imagem processada apresente quebras, correspondentes à divisão inicial da imagem em 
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blocos. 

A adaptação do algoritmo às bordas da imagem requer que os valores máximo  e 

mínimo (H e L, respectivamente) sejam calculados para cada vértice do bloco, pela 

média dos valores dos blocos vizinhos (LA, LB, LD e LE), de modo a permitir a cobertura 

total do processamento (Equações 2 e,3) 

 

( )
4

EDBA LLLL
MIN

+++
=  
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EDBA HHHH
MAX

+++
=  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 15: Blocos e parâmetros utilizados na Local Range Modification para     
processamento adaptativo. Fonte: SCHOWENGERDT (1997)   

(2) 

(3) 
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Com base na Figura 15, as equações 4 e 5 representam as interpolações 

propostas, tomando como base, a posição (x,y) do pixel indicada pelas setas, interno ao 

bloco E.  Assim, são utilizados no cálculo os valores máximo e mínimo dos vértices 6, 

7, 10 e 11, os quais envolvem o pixel nesse dado instante. 
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Sendo: 

§ GLmin =  valor mínimo de intensidade de brilho do pixel; 

§ GLmax =  valor máximo de intensidade de brilho do pixel; 

§ X = dimensão do bloco em colunas; 

§ Y = dimensão do bloco em linhas; 

§ x = coluna referente à posição do pixel no bloco; 

§ y = linha referente à posição do pixel no bloco. 

 

 Uma vez calculados os valores acima, os mesmos são utilizados em um 

processamento final, responsável pelo novo valor de intensidade de brilho atribuído: 

( )min
minmax

255
' GLDN

GLGL
GL −

−
=  

Sendo: 

§ GL’ = Intensidade de brilho a ser aplicada para o pixel; 

§ DN = Intensidade de brilho atual do pixel. 

(4) 

(5) 

(6) 
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4.3.2 Adaptações da LRM para o Balanceamento de Imagens  

 

O algoritmo adaptativo da LRM descrito anteriormente, embora promova 

excelentes resultados, quanto à homogeneização da luminosidade em imagens digitais, 

tem como seu principal ponto fraco, o tempo excessivo empregado no processamento, 

causado principalmente pela quantidade consecutiva de cálculos envolvidos, segundo 

resultados levantados a partir de implementações em MatLab. Para maiores detalhes, as 

listagens dos códigos-fontes, as imagens resultantes, bem como as estatísticas dos 

processamentos encontram-se ao final do texto, no Anexo B. 

Dessa forma, baseado no princípio adaptativo, onde os parâmetros utilizados no 

processamento variam conforme são detectadas variações no comportamento 

radiométrico dos pixels ao longo da imagem, alguns aplicativos estão sendo 

desenvolvidos a partir de algumas variações da LRM.   ARTERO & TOMMASELLI 

(2000), desenvolveram técnicas de  limiarização automática de imagens digitais, através 

do cálculo de valores ideais para aplicação de threshold, voltado a aplicações 

industriais, utilizando a combinação de técnicas globais (thresholding) com técnicas 

locais (LRM) para a conversão de imagens de padrão 8 bits, em imagens de 2 bits. 

 Aplicações voltadas ao balanceamento utilizam o princípio básico do algoritmo 

adaptativo da LRM, porém extraindo dados sobre a estatística dos blocos, minimizando 

o montante de operações matemáticas envolvido. Para tanto, são deixados de lado 

valores máximo e mínimo de intensidade de brilho dos pixel,s e utilizados valores 

médios de brilho e contraste para cada bloco. Quanto ao procedimento adotado por 

SCHOWENGERDT (1997) para interpolação, alguns aplicativos o utilizam a fim de 

evitar descontinuidades dos blocos, outros, porém, adotam  filtragens de suavização, 
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como alternativa em um pós-processamento. 

De forma geral, para o balanceamento automático digital, o padrão adaptativo 

dos parâmetros de ajuste local do histograma permite detectar e minimizar diferenças 

radiométricas ao longo da imagem, possibilitando um ganho em luminosidade para 

regiões escurecidas (normalmente os extremos das fotografias aéreas ou regiões intensas 

de sombra), e o escurecimento, nas regiões mais claras.  

Semelhante ao modelo descrito anteriormente, a imagem digital deve ser 

dividida em blocos e, para cada bloco, deverão ser calculados os valores da média e do 

desvio padrão. Com base nestes valores locais, poderão ser identificados e compensados 

os problemas associados à falta ou ao excesso de luminosidade da imagem, segundo um 

valor médio global, ou um valor pré-estabelecido de histograma. 

 A seqüência seguinte descreve a ordem com que os procedimentos são adotados 

para o balanceamento de imagens: 

 

1. Inicialmente, devem ser estabelecidos os valores da média e do desvio padrão da 

imagem original, correspondentes aos valores de brilho e contraste médios 

associados ao histograma da imagem; 

 

2. A imagem original deve ser dividida em blocos adjacentes, cujas dimensões podem 

variar de acordo com as condições da imagem e das feições do terreno; 

 

3. Para cada bloco são calculados valores referentes à média e ao desvio padrão dos 

valores de intensidade de brilho de seus pixels; 

 

4. Os valores de média e desvio padrão dos blocos são comparados aos valores globais 

da imagem, detectando assim as regiões mais claras e as regiões mais escuras; 
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5. A homogeneização do padrão de luminosidade entre os blocos é obtida em função da 

distância euclidiana dos mesmos, e da diferença entre os valores da estatística do 

bloco e da imagem. 

 

Os valores de intensidade de brilho dos pixels próximos às bordas da imagem 

são, em geral, descartados no processo de extração dos valores da média e desvio 

padrão da imagem e dos blocos, pois normalmente não representam as feições do 

terreno, e sim, o enquadramento da imagem contendo informações da câmara, do vôo e 

as marcas fiduciais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 16: Exemplo ilustrativo da técnica Local Range Modification, adaptado ao 
balanceamento de imagens pela extração de parâmetros estatísticos, utilizado nos 
aplicativos Dodger e  Image Equalizer da LH Systems 
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Figura ilustrativa adaptada                                                  Dodger       LH Systems, LLC, March 26, 1988 
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Vale ressaltar que o número de blocos, utilizados na divisão da imagem, deverá 

estar vinculado ao tipo de cobertura que o terreno apresenta.  Por exemplo, em regiões 

urbanas com grandes edificações, o efeito causado pelo contraste das grandes áreas de 

sombra pode ser reduzido se as dimensões dos blocos forem também reduzidas, 

facilitando a detecção dessas regiões. Para imagens aéreas com cobertura do solo 

homogênea, normalmente ocorrida em regiões rurais ou de intensa cobertura vegetal, 

um número menor de blocos pode ser utilizado para o balanceamento das imagens, o 

que proporcionará menor tempo de processamento.   

Outro fator importante é o processamento diferenciado das imagens coloridas, em 

geral de 24 bits com três componentes de 8 bits, correspondentes aos canais RGB 

(vermelho, verde e azul respectivamente), conforme ilustra a figura 17, preservando a 

estrutura da LRM para cada canal. Dessa forma, para cada imagem selecionada, o 

procedimento inicial passa a ser a decomposição em canais independentes, de modo que 

não haja influência de um canal em outro, principalmente em feições do terreno 

representadas por cores saturadas, onde a intensidade de brilho dos pixels varia 

bruscamente para cada canal. 

Drew & Li (1999) citam entre outros procedimentos utilizados para iluminação 

invariante de imagens digitais e vídeo, a normalização dos canais correspondentes à 

decomposição das cores e o posterior ajuste de cromaticidade nos histogramas 

correspondentes. Neste caso, a idéia de decompor a imagem original em suas 

componentes possibilita que a imagem possa ser corrigida de forma independente para 

cada componente. 
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Figura 17: Decomposição de uma imagem aérea colorida de 24 bits em canais RGB. 
Fonte: Nóbrega & Quintanilha (2001) 

 

 

Posteriormente, o processamento utiliza a LRM para cada canal R, G e B, 

segundo a descrição anterior, calculando inicialmente os valores estatísticos globais da 

imagem e locais dos blocos, e promovendo uma melhor distribuição da intensidade 

luminosa para cada canal. Na prática, a grande vantagem do processamento em canais 

independentes relaciona-se ao balanceamento do canal azul, onde a influência dos 

efeitos atmosféricos ocorre em maior intensidade. Como etapa final, ocorre a 

concatenação dos canais balanceados R, G e B em uma imagem de 24 bits. 

Embora a decomposição de imagens coloridas seja de grande utilidade, 

permitindo ajustes não somente em brilho e contraste, mas também em tonalidades entre 

imagens distintas, tal procedimento não é adotado por todos os aplicativos de 

balanceamento. 

Como exemplo da eficiência do balanceamento digital na minimização de 

vinhetes e hot-spots, a Figura 18 apresenta padrões acentuados desses efeitos, nas 

IMAGEM ORIGINAL 

RED 

GREEN 

BLUE 
DECOMPOSIÇÃO 
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bordas da fotografia e próximo à parte direita do lago, respectivamente.  A figura à 

direita corresponde à mesma imagem após o balanceamento por canais independentes, 

onde é possível observar a redução do vinhete e do hot-spot, e a distribuição homogênea 

de tonalidades das feições do terreno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Análise comparativa em área rural com intensa presença de água. Esq: 
imagem original,  Dir: imagem balanceada. Fonte: Secretaria do Meio Ambiente do 
Estado de São Paulo, escala aproximada da foto 1:35000, Dezembro/2000 
 

 

 

4.3.3    Balanceamento  de Múltiplas  Imagens  

 

Projetos em Fotogrametria requerem várias imagens para a cobertura da região a 

ser mapeada, onde a quantidade de fotografias dependerá diretamente de fatores como a 

área de cobertura, escala aproximada das fotografias e sobreposições longitudinais e 

transversais.  No entanto, da mesma forma que  os efeitos de vinhete e hot-spot, as 

imagens poderão sofrer efeitos causados por diferenças de tonalidades, apresentando 
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alterações no padrão de tonalidades das imagens coloridas entre fotografias ou entre 

faixas de vôo distintas. Assim, imagens adjacentes com tonalidades heterogêneas 

poderão provocar efeitos esteticamente ruins ao projeto, principalmente em produtos 

derivados das fotografias, como mosaicos e ortofotos. além de prejudicarem operações 

manuais como a restituição. Dessa forma, para a maioria das aplicações em 

Fotogrametria, um conjunto de imagens com padrões radiométricos homogêneos é, 

quase sempre, mais apropriado. 

No entanto, com o balanceamento digital das imagens é possível minimizar tais 

problemas, recorrendo a recursos como o processamento independente dos canais RGB 

face a um padrão de tonalidades médio do conjunto. 

O balanceamento aplicado a um conjunto de imagens não difere dos princípios 

anteriores, ou seja, requer inicialmente processamentos localizados em cada uma das 

imagens, gerando parâmetros que, em uma etapa posterior, influenciarão em todas as 

imagens do conjunto.  Os resultados de cada processamento local são adicionados a um 

conjunto de valores que definirão estatisticamente o padrão radiométrico do conjunto de 

imagens. 

Primeiramente deverão ser calculados valores de média e desvio padrão globais 

dos canais RGB de todas as imagens do conjunto. Posteriormente, um valor único para 

cada canal, que servirá como referência, deve ser calculado, por exemplo, através de 

uma nova média, conforme ilustram as ilustrações da Figura 19 e a Tabela 3. 
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Figura 19: Divisão esquemática das fotografias aéreas em blocos para o balanceamento 
digital e os respectivos valores de brilho e contraste extraídos dos canais RGB (média e 
desvio padrão).  Fonte: Aerocarta Engenharia de Aerolevantamentos S/A 
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Tabela 3:  Exemplo de valores de média e desvio padrão dos blocos, das imagens e do 
conjunto de imagens. Fonte: Nóbrega e Quintanilha (2001) 
 

 

 Uma vez calculados o valor da média e do desvio padrão do conjunto de 

imagens, estes deverão servir como referência para auxiliar o ajuste radiométrico, 

aplicado seqüencialmente a cada bloco de todas as imagens. Dessa forma, como o 

histograma dos blocos é conhecido, a diferença entre a média global e média local é 

utilizada para estimar o quanto cada bloco está claro ou mais escuro, em cada um dos 

canais RGB, aplicando, ponderadamente, correções nos respectivos histogramas.  

 Os fatores que ponderam as alterações de brilho e contraste nos histogramas são: 

• Posição (linha,coluna) dos pixels dentro de cada bloco, semelhante ao método 

Bloco i  Bloco ii  Bloco iii  Bloco iv . . . IMG 1 
M 120 119 133  127 129 118  125 131 125  138 144 138 . . . 128 131 129 
DP 36 39 38  33 37 29  34 39 33  36 36 36 . . . 35 38 34 

 
Bloco i  Bloco ii  Bloco iii  Bloco iv . . . IMG 2 

M 132 117 145  143 143 139  139 129 133  145 153 147 . . . 136 133 137 
DP 43 31 42  38 35 31  36 32 29  44 45 39 . . . 39 38 37 

 
Bloco i  Bloco ii  Bloco iii  Bloco iv . . . IMG 3 

M 138 109 115  139 111 119  143 126 127  155 133 127 . . . 142 129 125 
DP 34 32 27  36 39 32  46 42 39  49 42 33 . . . 38 33 32 

 
Bloco i  Bloco ii  Bloco iii  Bloco iv . . . IMG 4 

M 137 126 135  144 153 132  138 139 143  135 158 145 . . . 137 153 135 
DP 39 34 37  37 41 35  38 42 39  41 47 41 . . . 42 49 41 

 
. 
. 
. 
 

Bloco i  Bloco ii  Bloco iii  Bloco iv . . . IMG n 
M 125 122 131  132 110 136  131 115 121  136 119 132 . . . 129 119 129 
DP 37 27 32  35 27 33  36 25 32  32 29 36 . . . 35 26 33 

 
 
 
 
 

Valores Médios 
139 132 128 
35 36 33 
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LRM, o que permite a interpolação do novo valor de brilho assumido pelo pixel, 

levando em consideração os valores e a distância dos blocos adjacentes; 

• Valores máximo e mínimo de tolerância para correção, responsáveis por limitar 

a alteração do valor dos pixels. Esses parâmetros restringem a correção ao 

intervalo limite, permitindo preservar as características radiométricas dos pixels 

do bloco, ou  permitindo minimizar o impacto de um novo histograma aplicado 

aos blocos. 

 
Figura 20: Fotoíndice de imagens aéreas. Acima: imagens originais, abaixo: 

imagens balanceadas em conjunto.   Fonte: Nóbrega e Quintanilha (2001) 
 

Voltando às imagens ilustradas na Figura 19, o exemplo seguinte ilustra a 

composição de um mosaico com as respectivas seis fotografias. Inicialmente, o mosaico 

foi processado fazendo-se uso das imagens originais, isto é, sem sofrerem o processo de 

balanceamento.  
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Figura 21: Mosaico de fotografias aéreas de escala aproximada 1:25000, antes e após o 
balanceamento, Criciúma-SC. Fonte: Aerocarta Engenharia de Aerolevantamentos S/A 

 

Em uma análise visual na Figura 21, ficam claros os problemas de 

heterogeneidade de tonalidades e do vinhete excessivo nas bordas, ressaltando linhas de 

quebra entre as seis imagens da composição, se comparadas ao mosaico processado 

pelas imagens balanceadas. Assim, se o objetivo de processamento for o de promover 

um mosaico homogêneo, o resultado pode ser considerado satisfatório. 
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5 ANÁLISE DESCRITIVA DOS RECURSOS DIGITAIS DE 
BALANCEAMENTO DE IMAGENS DISPONÍVEIS NO 
MERCADO 

  

 Como parte fundamental para o seu desenvolvimento, a pesquisa contou com 

alguns testes em aplicativos de diferentes empresas que desenvolvem equipamentos e 

softwares de Fotogrametria e Sensoriamento Remoto. A idéia inicial era a de conhecer 

os fundamentos utilizados em cada aplicativo selecionado, uma vez que nem todos os 

fabricantes expõem o algoritmo utilizado, limitando o conhecimento do usuário e a 

possibilidade do mesmo intervir no sistema. 

 Uma vez levantados e testados os aplicativos, pôde-se criar um quadro 

comparativo, relatando os pontos positivos e negativos de cada sistema. Para isso, foram 

realizados ensaios em fotografias aéreas digitais, analisando fatores quantitativos, como 

o tempo de processamento e o processamento seqüencial de múltiplas imagens, e 

qualitativos, como o modo de processamento.  Da mesma forma, foram analisados 

resultados, comparando o padrão das imagens antes e depois do processo de 

balanceamento, verificando a eficiência do aplicativo quanto a  redução de efeitos de 

vinhete, hot-spot e diferenças de tonalidades entre imagens adjacentes. 

  

 

5.1 SOLUÇÃO Z/I  IMAGING 

 

A Z/I  Imaging, empresa derivada da fusão comercial entre a norte americana 

Intergraph e a alemã Carl Zeiss, destinada ao desenvolvimento de soluções de 

Geoprocessamento, Fotogrametria e Processamento de Imagens Digitais, possui dentre 

seu vasto rol de produtos, um aplicativo destinado ao balanceamento de imagens 
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digitais, denominado Auto-Dodging. 

O Auto-Dodging faz parte do ImageStation SSK, um pacote da Z/I Imaging que 

engloba aplicativos de Fotogrametria. Seu desenvolvimento está baseado no princípio 

do processamento local de imagens digitais, através da divisão das imagens originais em 

blocos retangulares de pixels.  

O princípio do processamento local de imagens descrito por 

SCHOWENGERDT (1997),  e relatado no capítulo anterior exige, além da divisão da 

imagem original em pequenos blocos, uma adaptação dos novos valores para cada pixel 

da imagem, levando em consideração a distância euclidiana do pixel em relação aos 

limites dos blocos adjacentes. Essa adaptação do novo valor atribuído ao pixel em 

função da distância elimina problemas de descontinuidades radiométricas nas imagens, 

evitando que sejam visíveis quebras entre os blocos processados. 

Embora utilize o processamento local em blocos, o Auto-Dodging não utiliza o 

cálculo adaptativo dos pixels, através da distância euclidiana dos blocos. A solução 

adotada para suavização das descontinuidades entre os blocos vem da utilização de 

filtros-passa-baixa, através de janelas de convolução, percorrendo toda a imagem 

processada, e suavizando diferenças abruptas de tonalidade entre pixels adjacentes. 

 Segundo instruções relatadas no próprio aplicativo, a adoção de filtros-passa-

baixa funciona melhor se o número de blocos utilizados para o processamento da 

imagem for grande. Dessa forma, com um número maior de blocos, cada bloco passa a 

envolver um número menor de pixels. Conseqüentemente, diminuem as diferenças entre 

os valores médios de brilho e contraste dos blocos adjacentes, o que facilita a 

suavização conseguida pelo filtro. 

 Assim como o processamento em blocos e o filtro-passa-baixa, a Z/I Imaging 
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utiliza outras soluções que possibilitam melhores resultados no Auto-Dodging.  Dentre 

os principais parâmetros destacam-se o controle dos valores máximo e mínimo 

permitidos para alteração do valor de intensidade de brilho de cada pixel, o controle de 

um valor médio associado ao histograma, o qual é utilizado como referência no ajuste 

individual dos histogramas dos blocos, além da possibilidade de eliminação dos 

elementos com valores nas extremidades do histograma, ou seja, pixels com valores 

máximos ou mínimos, geralmente ocorridos em regiões de hot-spot, bordas das 

fotografias aéreas ou bordas das imagens de satélites, cujos valores não representam 

feições do terreno. 

 Na prática, o programa Auto-Dodging executa processamentos rápidos e de boa 

qualidade, em imagens de formato próprio da Z/I Imaging, ou em imagens de formato 

global, como por exemplo imagens TIFF Tiled (Tagged Image File Format, com 

agrupamento de pixels em bloco), passíveis de conversão e importação na maioria dos 

aplicativos existentes. A imagem balanceada, desde que utilizados parâmetros 

adequados de filtro de suavização, apresenta bons resultados, embora seu 

processamento seja obrigatoriamente único à cada um dos canais RGB,  mesmo que os 

efeitos visíveis da influência atmosférica ocorram em maior intensidade, na região do 

espectro eletromagnético correspondente ao azul. 

 Outro ponto negativo, apresentado com esse aplicativo, está relacionado com a 

interface gráfica que, mesmo não representando algo significativo quanto ao 

processamento, certamente envolve a praticidade por parte do usuário. Até o presente 

momento, o Auto-Dodging é um aplicativo sem interface gráfica, onde o usuário recorre 

a uma janela de prompt de comandos, semelhante aos aplicativos desenvolvidos em 

ambiente MS-DOS ou linhas de comandos em ambiente UNIX. Todavia, a contínua 
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utilização desse aplicativo como seqüência de comandos pode ser facilmente adaptada 

em um aplicativo simples, desenvolvido, por exemplo, em Microsoft Visual Basic, 

fazendo uso de parâmetros vinculados a comandos, adicionando janelas de busca e 

botões, por meio de uma interface amigável, construída para suprir a falta de 

interatividade do aplicativo.  

 

dodgeC  -i  inputfile  -o  outputfile  -t  64  -g  -35  +g  35  -k  25  -c  127 -p  1  p 254 

 

onde:  

t = dimensão dos blocos em pixel; 

 g = tolerância permitida para alteração da intensidade de brilho do pixel; 

 k = dimensão em pixels do filtro de convolução (kernel size); 

 c = valor médio de brilho do histograma após processamento; 

 p = parâmetro limitador do valor de intensidade de brilho dos pixels que farão 

parte do balanceamento. 

 

 No entanto, outros parâmetros podem ser adicionados à linha de comandos, 

como por exemplo criação de um relatório ou visualização simultânea dos resultados, 

porém sem interferir no resultado do processamento. 

 

 

5.2 SOLUÇÃO  LH SYSTEMS 

 

Sendo outra empresa recente, a LH Systems, provém da fusão da empresa suíça 

Leica, desenvolvedora de sistemas e instrumentos de medição, e da Helava, 
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desenvolvedora de sistemas digitais voltados à Fotogrametria. Assim como a Z/I 

Imaging, a LH Systems tem como principal foco, o desenvolvimento de equipamentos e 

aplicativos voltados a Fotogrametria e ao Geoprocessamento. 

Atualmente, seu principal aplicativo é o Socet Set, envolvendo um pacote de 

ferramentas destinadas principalmente à Fotogrametria. Embora o Socet Set possua 

algumas ferramentas de Sensoriamento Remoto, seu grande potencial está no 

processamento geométrico e preparação das imagens digitais para extração de feições, 

incluindo para isso, recursos manuais e automatizados. 

Dentre as ferramentas que compõem o Socet Set, estão o Dodger e o Image 

Equalizer, destinados ao balanceamento radiométrico das imagens digitais. Essa 

duplicidade de aplicativos para balanceamento é recente, fruto de aprimoramentos do 

Dodger, aplicados no Image Equalizer, tornando-o mais amigável e prático. No entanto, 

não houve modificações no algoritmo, o qual utiliza o modelo da LRM, adaptado à 

extração dos valores de brilho e contraste locais. 

 

 

5.2.1 Dodger 

 

Inicialmente, um dos grandes problemas enfrentados pela LH Systems com 

relação ao Dodger estava relacionado à falta de interatividade entre o aplicativo e o 

usuário, limitada a uma linha de comando a ser executada fora do sistema, sem qualquer 

recurso gráfico de visualização e ajuste, fazendo com que o usuário passasse a editar 

manualmente a lista de imagens a serem processadas, ou implementando soluções 

gráficas através de aplicativos extra. No entanto, as versões mais recentes do Socet Set 
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passaram a incorporar o Dodger, para o qual foram adaptadas algumas janelas, a fim de 

possibilitar maior interação por parte do usuário, possibilitando a execução do 

balanceamento em meio às demais ferramentas do sistema. 

 

Figura 22:  Janela principal do Dodger em meio aos demais aplicativos  
do Socet Set. Fonte: Aerocarta Engenharia de Aerolevantamentos S/A 

 

 

Particularmente, o aplicativo Dodger não difere muito do conceito da LRM 

apresentado por SCHOWENGERDT (1997), fazendo uso de valores calculados 

localmente para o respectivo tratamento. Embora adote informações estatísticas como 
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médias e desvios-padrão como base do balanceamento, o Dodger requer a introdução de 

parâmetros extra em seu processamento, como, por exemplo, limites máximo e mínimo 

permitidos para alteração do valor da intensidade de brilho de cada pixel, limites 

máximo e mínimo de contraste a ser aplicado e número de blocos, além de ajustes de 

sua configuração, como a exclusão da borda da imagem, permissão para processar as 

bandas de forma independente e permissão para uso de informações estatísticas globais 

do conjunto de imagens. 

 
Figura 23:  Ilustração da janela de ajustes dos parâmetros utilizados no 

Dodger. Fonte: Aerocarta Engenharia de Aerolevantamentos S/A 
 

 

Tecnicamente, o balanceamento executado pelo Dodger, desde que sob 

parâmetros corretos,  homogeneíza as imagens quanto a problemas de vinhete e hot-spot  

e quanto à diferença de tonalidades. Assim como mencionado em teoria, o 
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processamento das imagens em blocos permite que o algoritmo seja adaptativo à 

condição radiométrica da imagem. Através da utilização simultânea dos valores de 

brilho e contraste dos blocos adjacentes, para o cálculo dos valores de intensidade de 

brilho serem atribuídos à cada pixel, é possível uma constante suavização dos blocos ao 

longo da imagem, evitando eventuais quebras na imagem processada, devido a valores 

elevados de diferença radiométrica.  

Do ponto de vista prático, o desempenho do aplicativo surpreende pelo tempo 

reduzido com que as imagens são processadas, no entanto, para tamanho desempenho, 

são requeridas imagens no formato nativo do Socet Set, cuja extensão dos arquivos 

recebem o sufixo IMG. No entanto, o aplicativo perde significativamente o desempenho 

quando são introduzidas imagens em formatos distintos, como, por exemplo, em 

formato TIFF, comumente utilizadas em projetos fotogramétricos. Inúmeros ensaios 

com imagens TIFF e Imagens IMG demonstram que o tempo gasto para o 

processamento aumenta em média quatro vezes. 

 

 

5.2.2 Image Equalizer 

 

Embora lançado recentemente, o LH Systems Image Equalizer  tem como 

principal atrativo, a interatividade entre o sistema e o usuário, através de uma interface 

simples e eficiente, disponibilizando acesso a janelas de ajustes de parâmetros, 

visualização numérica das informações estatísticas dos blocos e do conjunto de 

imagens, além de possibilitar uma pré-visualização  das imagens a serem processadas. 

Conforme mencionado anteriormente, o modelo matemático utilizado para o 
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balanceamento no Image Equalizer é o mesmo descrito no Dodger, para o qual são 

esperados as mesmas características técnicas quanto à qualidade do processamento, uma 

vez que esse aplicativo não foi utilizado nos ensaios desta pesquisa. 

 

 
Figura 24:  Parâmetros utilizados para o balanceamento através do Image Equalizer. 

Vale ressaltar a semelhança  ao Dodger. Fonte: LH Systems Corporation 
 

 

No entanto, a LH Systems tem como propaganda de seu novo aplicativo de 

balanceamento de imagens, a praticidade de um software stand alone, ou seja, passível 

de ser executado individualmente, sem a necessidade do usuário adquirir todo o sistema 

Socet Set.  Dessa forma, espera-se do Image Equalizer uma maior compatibilidade com 

uma gama maior de formatos de imagens, além de uma melhoria quanto à performance 

no processamento de imagens, que não, restrito ao formato nativo do aplicativo. 
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 Figura 25:  Janela principal do Image Equalizer. Interface amigável 
contendo recursos gráficos de seleção e visualização das imagens. 

 Fonte: LH Systems Corporation 
 

 

Dentre os novos recursos implementados, destacam-se ferramentas de 

agrupamento das imagens por faixas de vôo para visualização, e uma janela de acesso 

aos dados estatísticos extraídos das imagens, permitindo melhor visualização e a edição 

dos valores numéricos dos blocos distribuídos espacialmente na imagem, conforme 

ilustram as Figura 25 e 26. 
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Figura 26:  Visualização das informações sobre a estatística extraída 

dos blocos das imagens processadas. Fonte: LH Systems Corporation 
 

 

 

5.3  SOLUÇÃO  ERDAS 

 

  A ERDAS, empresa norte-americana desenvolvedora de sistemas de 

processamento de imagens, mesmo tendo seus primeiros aplicativos voltados ao 

processamento de imagens orbitais, possui atualmente uma grande variedade de 

ferramentas envolvendo o processamento de imagens orbitais, radar e fotografias aéreas 

aerotransportadas. Dentre as principais ferramentas, destacam-se suas soluções voltadas 

à triangulação, extração tridimensional de feições, modelagem digital de terreno e 

ortofotos, contidas nos módulos Ortho-Base e Stereo Analyst, ambos módulos do 

Imagine, o aplicativo principal da ERDAS. 

 Assim como as soluções desenvolvidas pela LH Systems e Z/I Imaging, a 
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ERDAS também apresenta uma ferramenta para o balanceamento de imagens digitais, 

implementada junto às principais ferramentas de tratamento de imagens do Imagine. 

Entretanto, as características dos recursos de balanceamento disponíveis no Imagine são 

distintas, se comparadas as dos demais aplicativos descritos neste trabalho. Recursos 

como a seleção da área para exclusão e a utilização de superfícies, no modelamento do 

padrão de luminosidade das imagens, são particularidades apresentadas pela ERDAS. 

 O modelo de balanceamento por superfície permite a compensação da diferença 

no padrão de luminosidade de uma imagem, através da escolha de uma superfície, cujos 

valores correspondentes ao eixo Z, correspondam ao valor de intensidade de brilho a ser 

subtraído ou adicionado para cada pixel da imagem original. Em outras palavras, a 

imagem será balanceada através da utilização de uma superfície, a qual é responsável 

pelo modelamento da luminosidade, minimizando assim os efeitos de vinhete e hot-

spot.  

 Uma solução mais apurada da utilização de um modelo de superfície seria 

através do cálculo do padrão de luminosidade, automaticamente, para cada imagem a 

ser processada. No entanto, o Imagine apresenta quatro modelos de superfície que, 

mesmo adequando-se à maioria das necessidades, pode não ser suficiente como solução 

de balanceamento de imagens. Embora existam poucos modelos de superfície 

disponíveis, estes são ajustados por alguns parâmetros capazes de promover uma melhor 

representação para cada imagem, que podem ser acionados manualmente ou 

automaticamente, impossibilitando, neste caso, uma visualização prévia das imagens 

processadas. 
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 Figura 27:  Janela inicial do balanceamento de imagens do Imagine. 

                 Fonte: ERDAS (2001) 
 

 

 A seleção do processo automático de balanceamento de imagens permite ao 

aplicativo apenas a utilização do modelo de superfície previamente escolhido, 

calculando, para cada imagem a ser processada, os valores mais apropriados dos 

parâmetros de ajuste, como o fator de escala e deslocamento a serem aplicados na 

superfície, possibilitando alterações globais da intensidade de luminosidade que será 

aplicada na correção das imagens. Outros parâmetros também importantes são as 

coordenadas planas centrais da superfície, responsáveis pela coerência entre a porção 

mais clara da imagem e a região mais acentuada da superfície. 
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Figura 28:  Modelos de superfície disponíveis no Imagine para balanceamento de 
imagens. a) Parabólica, b) Linear, c) Exponencial e d) Cônica.  Fonte: ERDAS (2001) 
 

 

 Nas figuras acima, as regiões ilustradas em vermelho correspondem às regiões 

mais claras da imagem, enquanto as regiões ilustradas em azul correspondem às regiões 

mais escuras, (que podem ser associadas ao efeito do vinhete nos casos a), c) e d). Dessa 

forma, as diferenças no padrão radiométrico das imagens são minimizadas pela 

introdução destes modelos de superfície, como base para o processamento local. Para 

isso, as regiões das imagens correspondentes às regiões mais baixas da superfície, 

ilustradas nas figuras acima pela cor azul, deverão sofrer um acréscimo de 

luminosidade, enquanto as regiões da imagem, correspondentes às porções mais 

elevadas da superfície, deverão ter seu padrão de luminosidade reduzido, gerando um 

produto final balanceado. 

a) b) 

c) d) 
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 A escolha do modelo de superfície mais adequado deve ser feita com base no 

perfil da distribuição radiométrica dos pixels na imagem. Em geral, utiliza-se o modelo 

parabólico, quando a imagem apresenta um padrão de distribuição radiométrica 

gradualmente diferenciado, apresentando a porção central da imagem mais clara e as 

bordas, ligeiramente mais escurecidas.  Em casos onde o centro da imagem apresenta 

valores elevados de brilho, o modelo mais adequado passa a ser o cônico, enquanto que 

o modelo exponencial passa a ser mais indicado para os casos de valores muito baixos 

de brilho nas bordas da imagem (grande intensidade de vinhetes).  

 Por sua vez, o modelo linear deve ser utilizado para modelar imagens com 

diferenças graduais no padrão radiométrico, compensando, de forma constante, a 

luminosidade da imagem.    

 
Figura 29:  Janela principal para balanceamento do Imagine. Fonte: ERDAS (2001) 
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 Outra particularidade implementada no balanceamento de imagens do Imagine 

está baseada na exclusão de regiões radiometricamente incompatíveis, onde, através da 

seleção dessas regiões, normalmente áreas afetadas com hot-spot, os quais influenciam 

diretamente no resultado final do processamento, é possível excluir os valores de 

intensidade de brilho atribuídos a seus pixels, da estatística final utilizada no 

processamento. 

 
Figura 30:  Exclusão da região do lago que apresenta hot-spot. Fonte: ERDAS (2001) 

 

 

 

5.4  SOLUÇÃO  ER MAPPER 

 

O ER Mapper é atualmente o principal aplicativo da Earth Resource Mapping, 

empresa norte americana de desenvolvimento de sistemas e softwares voltados ao 

Sensoriamento Remoto. De acordo com Heipke (2000), o ER Mapper pertence a um 

grupo seleto de aplicativos de Sensoriamento Remoto que se destacam dos demais por 
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trazerem implementados em seus módulos, algumas ferramentas capazes de executarem 

processamentos fotogramétricos, porém, sem utilização de recursos estereoscópicos. 

A demanda de sistemas de processamento de imagens aerotransportadas, gerada 

pela Fotogrametria digital, proporcionou a adesão de novos módulos dentre os diversos 

aplicativos que compõem o ER Mapper, envolvendo procedimentos como 

triangulações, extração de feições e criação de ortofotos e mosaicos. Como 

complemento a essas novas ferramentas de Fotogrametria, introduzidas no ER Mapper, 

foram desenvolvidos também aplicativos voltados ao  balanceamento de imagens aéreas 

digitais. 

No entanto, limitando a pesquisa a seu tema central, as análises feitas com o uso 

do ER Mapper envolveram somente as ferramentas de balanceamento e composição de 

mosaicos, onde foram observados os recursos disponíveis e a qualidade com que as 

imagens processadas se apresentam. 

Com uma interface gráfica simples e eficiente, o Image Balancing Wizard, 

módulo responsável pelo balanceamento das imagens,  pode ser facilmente acionado no 

painel principal de ferramentas do ER Mapper, conforme ilustra a Figura 31,  

 

 

 
Figura 31: Painel principal de ferramentas do ER Mapper 6.2 
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Em uma análise inicial, o ER Mapper impressiona pela simplicidade oferecida 

em sua interface, valendo-se de janelas introdutórias que permitem ao usuário o controle 

de alguns parâmetros de configuração do balanceamento, como a exclusão das bordas 

das imagens,  uso de regiões selecionadas,  filtros de compensação de bruma e o modo 

de balanceamento individual ou em grupo para composição de mosaicos, conforme  

figuras abaixo, ilustrando a seqüência de janelas apresentadas ao usuário. 

 

        

    

Figura 32: Ilustração geral da interface gráfica de balanceamento de imagens do ER 
Mapper 6.2. a) Janela inicial; b) Janela apresentada após o cálculo dos valores médios 
dos blocos; c) Janela de seleção do modo de balanceamento das imagens; d) Seleção do 
modo de ajuste das cores. Fonte: ER Mapper (2001) 

 

 

 

a) b) 

c) d) 
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A estrutura funcional do ER Mapper possibilita a interação do usuário com as 

ferramentas implementadas, por meio de um editor de fórmulas, possibilitando, no caso 

dos algoritmos de balanceamento, a alteração do modelo matemático e dos parâmetros 

utilizados. Contudo, contrariando a facilidade oferecida pela interface amigável, o ER 

Mapper apresenta dificuldades quanto à manipulação dos parâmetros do processamento.  

Embora esta ferramenta disponibilize uma interface gráfica para manipulação do 

algoritmo, o ER Mapper não disponibiliza informações sobre a função de cada 

parâmetro, o que torna essa opção viável apenas a usuários experientes. 

Ao contrário dos demais aplicativos relatados, o balanceamento de imagens 

digitais do ER Mapper está dividido em quatro padrões de processamentos, que podem 

ser utilizados seqüencialmente pelo aplicativo, conforme a configuração inicial 

requerida pelo usuário.  

• A opção Anti-Vignetting corresponde a filtragens aplicada em regiões próximas 

às bordas das imagens para a remoção de vinhetes. Para detecção das regiões 

afetadas por vinhete, o ER Mapper utiliza o canal correspondente ao Azul, porém, na 

correção são utilizados também os demais canais da imagem;  

• A opção Hot_Spot_Correction é responsável pela detecção e suavização dos 

efeitos pontuais de hot-spot. A correção desses efeitos é feita pela aplicação gradual 

dos parâmetros de correção, iniciando pela posição central do efeito e de forma 

radial, alterando os valores atribuídos aos parâmetros, a fim de permitir a suavização 

da imagem; 

• A opção Feather_10_Percent corresponde à exclusão de 10% das bordas da 

imagem. Por exemplo, o uso dessa opção para o balanceamento de fotografias aéreas, 

convencionalmente de 23 por 23 centímetros, possibilita que o sistema despreze 2,3 
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centímetros de cada lado da imagem, permitindo que os pixels marginais da imagem, 

não influenciem o padrão da imagem balanceada. 

• Por fim, a opção Linear_Ramp permite a suavização linear do padrão das 

tonalidades das cores em imagens adjacentes quando selecionada inicialmente a 

opção de ajuste de cores para imagens de mosaico (Match Colors to Entire Mosaic). 

 

 

 
 Figura 33: Seleção do algoritmo para edição dos parâmetros.  

                       Fonte: ER Mapper (2001) 

 

 

Nas quatro opções de processamento mencionadas, são utilizados modelos de 

processamento local de imagens com uso de parâmetros adaptativos, permitindo a 

detecção das anormalidades nas imagens e suas posteriores compensações, a partir de 
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parâmetros pré-estabelecidos pelo usuário, como: 

 
• X_Center e Y_Center, correspondentes a posição central da região onde foram 

detectados os efeitos; 

• X_Factor e Y_Factor, correspondentes ao limite de abrangência da filtragem; 

• OFFSET, corresponde ao valor permitido para alteração do valor de brilho dos 

pixels no canal azul da imagem. 

   

Do ponto de vista quantitativo, a operação de balanceamento no ER Mapper 

procede de forma rápida, disponibilizando ao final a imagem processada na tela para a 

inspeção visual, antes que a mesma tenha suas alterações salvas na memória do 

computador. Embora neste trabalho sejam mencionados termos referentes ao tempo 

gasto no processamento, esta pesquisa não dispõe dados para quantificar ou para gerar 

análises quantitativas comparativas, devidas principalmente ao uso de equipamentos 

distintos. 

A grande variedade de formatos de imagens disponíveis para importação e 

exportação no ER Mapper, também é um de atributos positivos, porém, embora a 

imagem balanceada possa ser originalmente de um formato qualquer, apenas as imagens 

convertidas para o formato ERS, natural do ER Mapper, podem ser introduzidas no 

mosaico, além do fato de que as imagens balanceadas obrigatoriamente sejam 

convertidas para o formato ERS, fato que pode ser levado em consideração, quando 

analisada a interatividade do aplicativo perante os demais aplicativos utilizados no fluxo 

de produção de uma empresa. 
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6  ANÁLISE QUALITATIVA DAS IMAGENS BALANCEADAS 
 

 Balancear imagens em meio digital envolve mais que a minimização dos efeitos 

das imperfeições radiométricas locais para a composição de mosaicos contínuos e de 

imagens homogeneizadas. A visualização de imagens radiometricamente homogêneas 

promove uma melhor representação das feições contidas nas imagens e, 

conseqüentemente, a melhor interpretação das feições a serem mapeadas, seja em 

operações automatizadas como, por exemplo, em uma classificação, ou em uma 

operação manual como a restituição fotogramétrica, sendo, neste caso essencial a 

homogeneidade, devido à visualização estereoscópica das imagens. 

 Embora seja difícil modelar matematicamente o grau de melhoria proporcionado 

pelo uso de imagens balanceadas, sua necessidade tem se mostrado evidente. A 

interpretação de elementos representados nas imagens é facilitada quando esses não 

apresentam alterações em seus padrões radiométricos, mantendo-se homogêneos valores 

como brilho, contraste e coloração, mesmo que o elemento extrapole os limites de uma 

imagem, mantendo padrões radiométricos semelhantes nas imagens adjacentes, fato 

ocorrido, com freqüência, na interpretação e extração de elementos lineares do sistema 

viário e de hidrografia, e na interpretação e extração de elementos poligonais como 

áreas urbanas e vegetações.  

A interpretação das feições das imagens pode ser auxiliada pelo uso dos 

histogramas das mesmas, avaliando o padrão radiométrico local das feições, além de 

informações visuais como a forma, dimensões, adjacências, etc. Dessa forma, com base 

na análise dos histogramas, a utilização de imagens balanceadas em procedimentos 

fotogramétricos de extrações automatizadas de feições pode proporcionar ganhos e 

melhorias nos processos como a correlação de imagens e interpretação das feições, 
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embora as análises e os resultados, levantados nesta pesquisa, não tenham como 

objetivo a concretização dessas informações. Como uma forma preliminar de 

levantamento do problema e estudo de caso, o Anexo C descreve algumas análises 

realizadas, bem como os resultados de processamentos automáticos de 

aerotriangulações, fazendo-se uso de imagens processadas com e sem o uso do 

balanceamento como etapa preliminar. 

A análise qualitativa, descrita neste capítulo, envolve uma descrição 

generalizada das vantagens oferecidas pelo uso de imagens balanceadas, se comparada 

ao uso de imagens sem o balanceamento, conforme descrevem os principais aplicativos 

de balanceamento oferecidos no mercado, relatando, quase que exclusivamente, o uso 

de imagens balanceadas para a melhoria visual de produtos derivados diretamente de 

imagens, como ortofotos e mosaicos. 

No decorrer da pesquisa, pode-se observar que a gama de aplicações que 

envolvem processamento digital de imagens pode ser maior do que o uso destinado à 

composição de mosaicos e ortofotos. A padronização do padrão radiométrico das 

feições, nas imagens, facilita procedimentos que envolvam análises e comparações entre 

histogramas, recursos estes necessários a processos de classificação, interpretação de 

imagens e reconhecimentos de padrões. 

As Figuras 34 e 35, ilustram um exemplo de padronização dos valores da 

radiometria entre feições semelhantes de uma mesma imagem, porém localizadas em 

regiões distintas, com padrões semelhantes de cobertura do solo. 
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Figura 34: Comparação de valores de brilho e contraste entre lados opostos da imagem. 
Fonte:  Quintanilha & Nóbrega (2001) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35: Histogramas das respectivas áreas selecionadas. Fonte: Quintanilha & 
Nóbrega  (2001) 
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As figuras à esquerda, indicadas em vermelho, correspondem à imagem original. 

Conseqüentemente, as figuras à direita, indicadas em amarelo, correspondem à imagem 

balanceada.  Como análise inicial, pode-se observar a diferença de homogeneidade da 

figura à esquerda, com excessivo efeito de vinhete nas bordas e clareamento da porção 

central direita, provavelmente causado por efeito de interferências atmosféricas como a 

bruma, e incidência de raios solares.  A figura à direita, uma vez balanceada, apresenta 

padrões homogêneos de brilho e contraste por toda sua extensão, embora apresente um 

aspecto visual ligeiramente opaco, fruto do processamento matemático envolvido no 

balanceamento. 

Em uma análise mais apurada, foram extraídos os histogramas de duas regiões 

distintas de cada imagem, compostas basicamente pelo mesmo padrão de cobertura de 

solo (edificações de médio porte, edificações de grande porte, árvores isoladas e ruas 

pavimentadas com asfalto).  Embora as áreas selecionadas tenham sido repetidas na 

imagem balanceada, os histogramas mostram as diferenças nos padrões de radiometria 

entre as regiões, afetadas por efeitos de vinhete e atmosféricos na imagem original, 

comparado ao padrão homogêneo de radiometria dos histogramas na imagem 

balanceada. 

Um outro ponto positivo, levantado com a utilização de imagens balanceadas em 

projetos de Fotogrametria, envolve diretamente a comodidade e o conforto do sistema 

estereoscópico de visualização, utilizado freqüentemente em etapas de extração manual 

de feições por restituição fotogramétrica. Dessa forma, o padrão homogêneo de cores, 

brilho e contraste, de um modelo estereoscópico, têm agradado aos operadores de 

restituição, os quais têm relatado o conforto visual oferecido pelas imagens após o 
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balanceamento.  

Em suma, pode-se considerar que o uso de imagens balanceadas minimiza o 

esforço do sistema visual humano, ao trabalhar em ambientes estereoscópicos de 

visualização, com imagens radiometricamente distintas.  
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7  CONCLUSÕES  E  RECOMENDAÇÕES 
 

 

7.1 ASPECTOS  GERAIS 

 

Como tema central desta pesquisa, a descrição dos procedimentos utilizados no 

balanceamento de imagens digitais, assim como o levantamento das metodologias 

utilizadas para o processamento das imagens em laboratório, revelam a importância do 

processamento das imagens aéreas para que sejam utilizadas para o mapeamento sem, 

influência de efeitos que possam comprometer a qualidade de seus produtos.  

De forma análoga, a descrição dos recursos disponíveis de balanceamento de 

imagens digitais tornou viável a comparação das ferramentas oferecidas pelos 

fornecedores destes aplicativos, embora não fosse possível uma análise individual mais 

rigorosa,  de parâmetros qualitativos e quantitativos de cada ferramenta relatada. 

Por sua vez, a descrição das metodologias oferecidas nas literaturas utilizadas 

possibilitou a implementação de algoritmos, como forma de testar em prática os 

resultados mencionados, além de uma melhor compreensão dos procedimentos descritos 

nos aplicativos relatados, como o LRM e sua adaptação utilizada pela LH Systems e Z/I 

Imaging, além de testes envolvendo superfícies, para modelar e compensar deficiências 

na luminosidade das imagens, utilizadas pela ERDAS, o que tornou possível uma 

adaptação e implementação no sistema MatLab. Todavia, uma descrição dos recursos de 

processamento de imagens do sistema MatLab, utilizado no desenvolvimento dessas 

implementações, assim como as listagens dos algoritmos desenvolvidos, estão relatadas 

no Anexo B.  
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7.2 CONCLUSÕES  FINAIS 

 

A presente pesquisa descreve a necessidade de balanceamento das fotografias 

aéreas não é fruto da recente tecnologia digital.  Problemas decorrentes de materiais 

fotográficos diferenciados, scanner ou mesmo aquisição de imagens em datas distintas, 

podem ser contornados nos projetos. Todavia, os efeitos decorrentes de influência de 

raios solares e da atmosfera sempre foram e serão freqüentes transtornos para as 

imagens aéreas, necessitando de aprimoramento tecnológico constante para as 

respectivas correções.  

No geral, são demonstradas a necessidade e a viabilidade do uso de imagens 

balanceadas, bem como a evolução das técnicas e dos equipamentos, de analógicos a 

procedimentos digitais, relatando como objetivo, promover a qualidade das imagens 

utilizadas nas etapas posteriores dos projetos. 

Dos objetivos propostos, pode-se concluir que o estudo das técnicas e dos 

recursos de balanceamento, apoiado na implementação de rotinas descritas nas 

bibliografias e em ensaios, envolvendo os aplicativos selecionados, proporcionou 

subsídios suficientes para a compreensão e desenvolvimento da pesquisa. 

Dessa forma, como conclusão elementar, a introdução de uma etapa de 

balanceamento para o tratamento das imagens aéreas, em especial das fotografias 

aéreas, é de suma importância, não somente para as fotografias produzidas em 

laboratório, mas principalmente em imagens aéreas digitais, oriundas de scanners, que 

utilizam diretamente o filme aéreo, resultando em imagens sujeitas aos efeitos de raios 

solares e efeitos atmosféricos, muitas vezes sem o conhecimento do operador, 

acarretando produtos, como ortofotos e mosaicos, de baixa qualidade visual.  
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Os ensaios desenvolvidos, em implementações de algoritmos, no sistema 

MatLab ou nos aplicativos comerciais descritos, possibilitaram análises comparativas 

referentes ao aspecto visual das imagens, que, em muitos casos, pode ser prejudicada 

pelo uso de parâmetros incorretos no processamento. Ensaios envolvendo o 

balanceamento conjunto de múltiplas imagens demonstraram a real necessidade de 

utilização desta ferramenta, como base para a composição de mosaicos, seja pela 

melhora visual do conjunto, como pela uniformidade no padrão dos histogramas em 

imagens com coberturas de solo semelhantes, proporcionando, desta forma,  melhorias 

quanto aos processos digitais de interpretação de imagens, podendo também acarretar 

melhorias em procedimentos automáticos de medição e extração de feições. 

 

7.3 RECOMENDAÇÕES 

 

O material abordado nesta pesquisa, além de fortalecer conceitos de 

processamento de imagens digitais, alavancou o surgimento de novas idéias sobre o o 

balanceamento das imagens digitais, envolvendo desde alterações nos parâmetros 

utilizados pelos aplicativos comerciais, como também algumas recomendações de uso e 

sugestões quanto à modificação da metodologia de processamento local de imagens 

utilizada no balanceamento. 

 

7.3.1 Análise da Visualização Estereoscópica em Imagens Balanceadas 

 

Embora a pesquisa descreva alguns benefícios conseguidos com o uso de 

imagens digitais balanceadas em ambiente estereoscópico de visualização, relatados por 
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operadores de restituição, cabe ainda neste tema, uma análise mais aprofundada destes 

benefícios, envolvendo  sistemas fotogramétricos de diferentes fornecedores, bem como 

uma análise mais abrangente, envolvendo várias empresas  e usuários de Fotogrametria. 

Com isso, seria possível desenvolver um parecer mais concreto, baseado em 

análises qualitativas e quantitativas, e descrevendo, conseqüentemente, o grau de 

melhora no desenvolvimento de atividades visuais em estereoscopia, e o quanto essa 

melhora pode interferir na produção média dos operadores. 

  

  

7.3.2 Utilização de Informações Georeferenciadas para o Balanceamento 

 

Como sugestão quanto à metodologia utilizada de processamento local de 

imagens para o balanceamento, seria interessante a introdução de uma etapa responsável 

pela análise local das imagens, utilizando informações de georeferenciamento, uma vez 

que os aplicativos comerciais, citados nesta pesquisa, são destinados ao mapeamento, e 

utilizam informações do sistema de coordenadas de amarração das imagens ao espaço 

objeto. 

Dessa forma, seria possível a criação de um modelamento estatístico dos blocos 

das imagens, baseados no posicionamento das mesmas quanto ao sistema de projeção e 

ao sistema de coordenadas empregado no terreno, permitindo uma maior interação entre 

as imagens adjacentes. Assim, o mosaico resultante poderia não apresentar um padrão 

homogêneo de radiometria para toda sua extensão, porém, poderia permitir alterações 

graduais de histograma, suavizando as ligações entre as imagens da composição e, 

principalmente, possibilitando que regiões de cobertura de terreno distintas não afetem 
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umas nas outras, no processamento estatístico do balanceamento, como por exemplo, 

em mosaicos envolvendo área de mata-atlântica e conseqüentemente o litoral, onde após 

o balanceamento, as tonalidades verde e azul perdem significativamente o realismo de 

uma imagem colorida  (vide Figura 20). 

Outro ponto positivo levantado com o processamento local georeferenciado, 

seria o relacionamento das regiões afetados por hot-spot, com suas respectivas 

coordenadas de terreno, possibilitando a substituição das mesmas por regiões 

equivalentes em imagens adjacentes não afetadas. 

Embora esse contexto não tenha sido testado, fica aqui a ressalva de que sua 

implementação poderia proporcionar melhorias no padrão radiométrico das imagens 

balanceadas, baseado no princípio do processamento local de imagens. 
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ANEXO A 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição dos Aplicativos de Processamento de  
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Descrição de Aplicativos de Processamento de Imagens Utilizados para  o 

Balanceamento. 

 

 Embora não existam regras específicas para execução do balanceamento de 

imagens digitais, alguns aplicativos comuns no mercado podem ser utilizados para essa 

finalidade. No entanto, a seleção desses aplicativos deve atender a alguns critérios 

referentes à compatibilidade e principalmente à disponibilidade de ferramentas que 

permitam o processamento local de uma região selecionada da imagem. 

 Devem ser observados detalhes por exemplo a existência de ferramentas de 

seleção manual e de ferramentas como pincéis, esponjas e outras que possibilitem 

manipulação direta do histograma na porção selecionada da imagem, o que possibilitará 

o tratamento da imagem digital pontualmente sobre as regiões afetadas por vinhete e 

hot-spot. Outro fator importante é a possibilidade de divisão das imagens coloridas em 

canais independentes RGB ou CMYK (correspondente as cores ciano, magenta, amarelo 

e preto). Esse recurso permite ao usuário o ajuste da tonalidade das imagens quando as 

mesmas apresentam um padrão heterogêneo perante as imagens adjacentes. 

 Dentre os aplicativos mais comuns presentes no mercado que obedecem tais 

características destacam-se o Corel PhotoPaint da Corel, o Photoshop da Abobe, o 

Paint Shop da Jasc Software Corporation. Mesmo havendo dezenas de aplicativos de 

edição de imagens, vale ressaltar que os aplicativos aqui listados são de uso comum, 

havendo ainda aplicativos de edição de imagens específicos vinculados a sistemas como 

AutoCAD, Microstation, além de programas específicos de Sensoriamento Remoto que 

permitem processamentos localizados de histograma. 
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ANEXO  B 

 

 

 

 

 

 

Implementações de Rotinas de Balanceamento 

de Imagens no Sistema MatLab 
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Implementações de Rotinas de Balanceamento de Imagens no Sistema MatLab. 

 

 

MatLab (abreviação de ‘laboratório de matrizes’ – MATrix LABoratory) é um sistema 

para cálculos matemáticos e matriciais, o qual pode ser imaginado como uma espécie de 

linguagem de programação, (Marques Filho & Vieira Neto, 1999). Ainda, segundo os 

mesmos autores, o MatLab traz como vantagem, o fato das variáveis utilizadas serem 

tratadas como elementos matriciais, e dimensionadas automaticamente no sistema, 

facilitando sobremaneira a implementação de algoritmos matriciais, além de seu extenso 

conjunto de rotinas de representação gráfica. 

Desta forma, optou-se pela utilização do MatLab  por contemplar fatores como: 

§ integração de funções matemáticas, estatísticas e de processamento digital de 

imagens;  

§ simplicidade da linguagem de desenvolvimento; 

§ disponibilidade no Laboratório de Geoprocessamento da Escola Politécnica da USP. 

 

 

 

1   Concepção Inicial  

 

Para que o processamento pudesse prosseguir, foi necessário que as fotografias 

aéreas em formato digital sofressem redução no número de elementos e, 

conseqüentemente, no tamanho o arquivo, isto é, devido a limitações de alocação de 

memória e processamento do aplicativo, e do microcomputador utilizado. Assim, os 

arquivos, referente às imagens digitais, tiveram a dimensão de seus pixels ampliadas, 

proporcionando uma proporcional redução do tamanho do arquivo resultante. 
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Para que fossem geradas as imagens com menor número de elementos, optou-se 

pela ferramenta de exportação Image_Export do Socet Set, que utiliza a transformação 

de uma imagem criada pelo processo de pirâmide*. Assim, foi possível trabalhar com 

imagens no formato TIFF geradas a partir das imagens originais, utilizadas na 

aerotriangulação,  porém reduzidas ao quarto nível, conforme ilustra a figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 36: Redução de imagens digitais por processo de pirâmide. Adaptado de LH-
Systems (1998) 

 

 

Neste processo de redução por pirâmides, a imagem original da origem a uma 

série de imagens menores, com número de pixels, quatro vezes menor, 

conseqüentemente, arquivos quatro vezes menores, através de amostragem bilinear, que  

considera os pixels vizinhos (acima, abaixo, a direita e a esquerda). Para tanto, é 

possível que seja utilizada também uma amostragem pelo método do vizinho mais 

próximo (nearest neibourhood), maximizando a velocidade do processamento, porém 

gerando imagens de baixa qualidade, que ocorre de forma inversa se utilizado o método 

                                                                 
* Processo de redução onde o pixel é formado pelo valor médio dos quatro pixels vizinhos, reduzindo o 
tamanho o arquivo em múltiplos de quatro, gerando imagens progressivamente menores para auxiliar 
sistema. 

1:1 → 370 MB (21 µm) 

2:1→92 MB (÷4) 

4:1→23 MB (÷16) 

8:1→6 MB (÷64) 



 

 

108 

bicúbico. 

 

 

2 Implementações Iniciais 

 

As primeiras tentativas de implementação e testes foram de certa forma 

frustrante, devido principalmente ao desconhecimento o ambiente de desenvolvimento 

do MatLab, inicialmente baseado no prompt de comandos.  Após alguns ensaios, a 

adoção de arquivos de desenvolvimento (arquivos M) tornou-se evidente, possibilitando 

a edição e posterior compilação de seqüências de comandos criados em ambientes 

apropriados, semelhantes a outros aplicativos de desenvolvimento. 

 Assim, utilizando alguns dos recursos disponíveis, os primeiros modelos 

puderam ser testados, ainda em caráter experimental, restando um melhor detalhamento 

quanto à suavização entre os blocos e melhorias quanto ao desempenho do sistema. 

 Um exemplo de implementação desenvolvida no MatLab é descrito abaixo, 

envolvendo seqüências de funções simples, descritas anteriormente, onde as palavras 

descritas na cor verde, após o símbolo %, representam os campos referentes ao texto 

explicativo, ignorados no processo de compilação. 

 

function[r,g,b] = balance(R,G,B,MR,MG,MB,DR,DG,DB) 
% balanceamento de imagens  (cores/contraste/brilho) em "tiles" :EM TESTE 
% RODRIGO AFFONSO de ALBUQUERQUE NOBREGA - LABGEO/EPUSP 
 
wb = waitbar(0,'Balanceando Imagem, aguarde...'); 
[linha,coluna] = size(R);  %captura dimensoes da imagem 
x_tile=round(linha/10);  y_tile=round(coluna/10); %dimensiona os blocos  
 
% criando matrizes rgb e tiles preenchidas com branco 
r=zeros(linha,coluna);   g=zeros(linha,coluna);   b=zeros(linha,coluna); 
rr=zeros(x_tile,y_tile);  gg=zeros(x_tile,y_tile);  bb=zeros(x_tile,y_tile); 
 
for x=(x_tile/2):x_tile:linha-x_tile       %varia x e y de bloco em bloco 
    for y=(y_tile/2):y_tile:coluna-y_tile       
        rr=imcrop(R,[y x x_tile y_tile]); %recorta imagens para os tiles 
        gg=imcrop(G,[y x x_tile y_tile]); 
        bb=imcrop(B,[y x x_tile y_tile]); 
         
        dif_mr = MR - mean2(rr); %diferencas entre medias gerais e dos tiles 
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        dif_mg = MG - mean2(gg); 
        dif_mb = MB - mean2(bb); 
  
        if dif_mr > 0 
           rr=brighten(rr,dif_mr-std2(rr)); %aplicando fatores de correcao  
        end 
         
        if dif_mr < 0 
           rr=brighten(rr,dif_mr+std2(rr)); %aplicando fatores de correcao  
        end    
         
        if dif_mr == 0 
           rr=brighten(rr,dif_mr);   
        end 
                  
        if dif_mg > 0 
           gg=brighten(gg,dif_mg-std2(gg)); %aplicando fatores de correcao  
        end 
         
        if dif_mg < 0 
           gg=brighten(gg,dif_mg+std2(gg)); %aplicando fatores de correcao  
        end    
         
        if dif_mg == 0 
           gg=brighten(gg,dif_mg);   
        end 
         
        if dif_mb > 0 
           bb=brighten(bb,dif_mb-std2(bb)); %aplicando fatores de correcao  
        end 
         
        if dif_mb < 0 
           bb=brighten(bb,dif_mb+std2(bb)); %aplicando fatores de correcao  
        end 
         
        if dif_mb == 0 
           bb=brighten(bb,dif_mb);   
        end    
     
        r(x:x+x_tile,y:y+y_tile)=rr;               
        g(x:x+x_tile,y:y+y_tile)=gg;  
        b(x:x+x_tile,y:y+y_tile)=bb; 
    end 
    waitbar(x/linha,wb) 
end 
close(wb); 
imshow(R,G,B), TITLE('ORIGINAL'), figure, imshow(r,g,b), TITLE('BALANCEADA'); 
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Figura 37: Imagem processada por blocos sem suavização no sistema MatLab 
 

 

No entanto, adaptando ao processamento, o princípio adaptativo do LRM, 

permitiu a suavização entre os blocos, conforme a listagem e o exemplo seguinte. 

 

function[MAXr,MAXg,MAXb,MINr,MINg,MINb] = Max_min(R,G,B) 

% balanceamento de imagens  (cores/contraste/brilho) em "tiles" :   LRM 

% RODRIGO AFFONSO de ALBUQUERQUE NOBREGA - LABGEO/EPUSP 

% Calculo dos parâmetros Maximo e minimo dos blocos para processamento local 

 

wb = waitbar(0,'Calculando Parâmetros, aguarde...'); 

 

% criando matrizes rgb e tiles preenchidas com branco 

rr=zeros(100,100);  gg=zeros(100,100);  bb=zeros(100,100); 

Mr=zeros(5,5); mr=zeros(5,5);  %maximos e minimos 

Mg=zeros(5,5); mg=zeros(5,5); 

Mb=zeros(5,5); mb=zeros(5,5); 

 

cont_x=0; 

cont_y=0; 

 

for x=1:100:500       %varia x e y de bloco em bloco 

   cont_x=cont_x+1; 

    for y=1:100:500       
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        rr=imcrop(R,[y x 100 100]); %recorta imagens para os tiles 

        gg=imcrop(G,[y x 100 100]); 

        bb=imcrop(B,[y x 100 100]); 

         

        cont_y=ceil(y/100); 

               

        Mr(cont_x,cont_y) = max(max(rr)); 

        Mg(cont_x,cont_y) = max(max(gg)); 

        Mb(cont_x,cont_y) = max(max(bb)); 

         

        mr(cont_x,cont_y) = min(min(rr)); 

        mg(cont_x,cont_y) = min(min(gg)); 

        mb(cont_x,cont_y) = min(min(bb)); 

    end 

   waitbar(x/500,wb);        

end 

 

[lin col]=size(Mr); 

%criando matrizes de valore maximos e minimos para interpolacao  

MINr=zeros(lin+1,col+1); MINg=zeros(lin+1,col+1); MINb=zeros(lin+1,col+1); 

MAXr=zeros(lin+1,col+1); MAXg=zeros(lin+1,col+1); MAXb=zeros(lin+1,col+1); 

 

MAXr(1,1)=Mr(1,1); 

MAXr(1,col+1)=Mr(1,col); 

MAXr(lin+1,1)=Mr(lin,1); 

MAXr(lin+1,col+1)=Mr(lin,col); 

 

MAXg(1,1)=Mg(1,1); 

MAXg(1,col+1)=Mg(1,col); 

MAXg(lin+1,1)=Mg(lin,1);  

MAXg(lin+1,col+1)=Mg(lin,col); 

 

MAXb(1,1)=Mb(1,1); 

MAXb(1,col+1)=Mb(1,col); 

MAXb(lin+1,1)=Mb(lin,1); 

MAXb(lin+1,col+1)=Mb(lin,col); 

 

MINr(1,1)=mr(1,1);  

MINr(1,col+1)=mr(1,col);  

MINr(lin+1,1)=mr(lin,1);  

MINr(lin+1,col+1)=mr(lin,col); 

 

MINg(1,1)=mg(1,1); 

MINg(1,col+1)=mr(1,col); 

MINg(lin+1,1)=mg(lin,1);  

MINg(lin+1,col+1)=mg(lin,col); 

 

MINb(1,1)=mb(1,1);  

MINb(1,col+1)=mb(1,col);  



 

 

112 

MINb(lin+1,1)=mb(lin,1);  

MINb(lin+1,col+1)=mb(lin,col); 

 

%interpolando primenras e ultimas linhas 

for x=2:1:col 

 

 MAXr(1,x)=(Mr(1,x-1)+Mr(1,x))/2; 

 MAXg(1,x)=(Mg(1,x-1)+Mg(1,x))/2; MAXb(1,x)=(Mb(1,x-1)+Mb(1,x))/2; 

 MAXr(lin+1,x)=(Mr(lin,x-1)+Mr(lin,x))/2; 

 MAXg(lin+1,x)=(Mg(lin,x-1)+Mg(lin,x))/2; 

 MAXb(lin+1,x)=(Mb(lin,x-1)+Mb(lin,x))/2; 

 MINr(1,x)=(mr(1,x-1)+mr(1,x))/2; 

 MINg(1,x)=(mg(1,x-1)+mg(1,x))/2; MINb(1,x)=(mb(1,x-1)+mb(1,x))/2; 

 MINr(lin+1,x)=(mr(lin,x-1)+mr(lin,x))/2; 

 MINg(lin+1,x)=(mg(lin,x-1)+mg(lin,x))/2; 

 MINb(lin+1,x)=(mb(lin,x-1)+mb(lin,x))/2; 

end 

%interpolando primeiras e ultimas colunas 

for x=2:1:lin 

  MAXr(x,1)=(Mr(x-1,1)+Mr(x,1))/2; 

  MAXg(x,1)=(Mg(x-1,1)+Mg(x,1))/2; 

  MAXb(x,1)=(Mb(x-1,1)+Mb(x,1))/2; 

  MAXr(x,lin+1)=(Mr(x-1,lin)+Mr(x,lin))/2; 

  MAXg(x,lin+1)=(Mg(x-1,lin)+Mg(x,lin))/2; 

  MAXb(x,lin+1)=(Mb(x-1,lin)+Mb(x,lin))/2; 

  MINr(x,1)=(mr(x-1,1)+mr(x,1))/2; 

  MINg(x,1)=(mg(x-1,1)+mg(x,1))/2;  

  MINb(x,1)=(mb(x-1,1)+mb(x,1))/2; 

  MINr(x,lin+1)=(mr(x-1,lin)+mr(x,lin))/2; 

  MINg(x,lin+1)=(mg(x-1,lin)+mg(x,lin))/2; 

  MINb(x,lin+1)=(mb(x-1,lin)+mb(x,lin))/2; 

end 

%interpolando linhas e colunas centrais 

for x=2:1:col 

   for y=2:1:lin 

    MAXr(x,y)=(Mr(x-1,y-1)+Mr(x,y-1)+Mr(x-1,y)+Mr(x,y))/4; 

    MINr(x,y)=(mr(x-1,y-1)+mr(x,y)+mr(x-1,y)+mr(x,y))/4; 

    MAXg(x,y)=(Mg(x-1,y-1)+Mg(x,y-1)+Mg(x-1,y)+Mg(x,y))/4; 

    MINg(x,y)=(mg(x-1,y-1)+mg(x,y)+mg(x-1,y)+mg(x,y))/4;       

    MAXb(x,y)=(Mb(x-1,y-1)+Mb(x,y-1)+Mb(x-1,y)+Mb(x,y))/4; 

    MINb(x,y)=(mb(x-1,y-1)+mb(x,y)+mb(x-1,y)+mb(x,y))/4; 

   end 

end 

close(wb); 

 

wb = waitbar(0,'Balanceando Imagem, aguarde...'); 

 

X=0; Y=0; 

nw=0; ne=0; se=0; sw=0; 
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GLminr=0; GLmaxr=0; GLr=0; 

 

for x=1:1:500 

 for y=1:1:500 

       

  X = ceil(x/100);  %localiza o bloco da vez 

  Y = ceil(y/100); 

   

  nw=MINr(X,Y); 

  ne=MINr(X+1,Y); 

  sw=MINr(X,Y+1); 

  se=MINr(X+1,Y+1); 

     

GLminr = ((x/100)*ne + ((100-x)/100)*nw)*((100-y)/100) 

          + ((x/100)*se) + (((100 - x)/100)*sw)*(y/100); 

 

GLmaxr = ((x/100)*ne + ((100-x)/100)*nw)*((100-y)/100)  

          + ((x/100)*se) + (((100-x)/100)*sw)*(y/100); 

                  

GLr = (1/(GLmaxr-GLminr))*(R(x,y)-GLminr); 

R(x,y)=GLr; 

       

 end 

 waitbar(x/500,wb); 

end 

close(wb) 

imshow(R); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38: Esq: Imagem original; Dir: imagem processada por blocos com suavização. 
Adaptação do algoritmo LRM, implementada no sistema MatLab
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ANEXO  C 
 

 

 

 

 

 

Análise da utilização de Imagens Balanceadas em Processos Automáticos 

de Correlação.   Estudo de Caso Aplicado ao LH Systems Socet Set. 
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Análise da Utilização de Imagens Balanceadas em Processos Automáticos de 

Correlação.   Estudo de Caso Aplicado ao LH Systems Socet Set. 

 

Em meio ao desenvolvimento da pesquisa, foram realizados experimentos 

envolvendo processamentos automáticos, baseados em correlação de imagens, e o 

emprego de imagens balanceadas. Basicamente, foram analisados os resultados dos 

processos automáticos de medição de pontos de enlace das imagens para 

aerotriangulação, fazendo uso do módulo de criação e medição automática de pontos do 

sistema fotogramétrico Socet Set da LH Systems, denominado APM (Automated Point 

Measurement). 

 

 

1. Os Projetos Utilizados nas Análises 

 

 As análises foram realizadas no decorrer dos projetos realizados na Aerocarta 

Engenharia de Aerolevantamentos S.A., mais especificamente, fazendo uso dos 

procedimentos fotogramétricos envolvendo etapas de aerotriangulação, ocorridos no 

período entre Março de 2001 e Outubro de 2002, relatando os resultados gerais 

comparativos dos dados de 12 projetos.   

 Como objetivo principal desta pesquisa, foram comparados os resultados das 

etapas de medição automática dos pontos de enlace necessários à aerotriangulação das 

imagens, utilizando inicialmente imagens originais e, posteriormente, as imagens 

balanceadas, mantendo padronizados todos os parâmetros do processamento, para o 

qual deveriam ser esperados resultados semelhantes. 

Como fator positivo, os projetos desenvolvidos na empresa ao logo deste 
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período apresentaram configurações técnicas distintas entre si, como escala das 

fotografias, câmara, filme aéreo e regiões de mapeamento, o que disponibilizou uma 

grande variedade de informações para as análises. 

 

Projeto Nº de 
Fotos 

Tipo Escala  das 
Fotos 

Resolução 
(µm) 

Data do 
Processamento 

Ribeirão Preto 347* colorido 1:8000 21 Jan-Mar/2002 

Bebedouro 53 colorido 1:8000 21 Mai/2002 

Votorantim 97 colorido 1:8000 21 Jun/2002 

Votorantim 45 colorido 1:35000 21 Jul2002 

São Paulo 1800* P&B 1:20000 40 Out/2001 

Belo Horizonte 600* P&B 1:20000 40 Mai/2002 

Rio de Janeiro 800* P&B 1:20000 40 Abr/2002 

Criciúma 256 colorido 1:8000 25 Set/2002 

Criciúma 82 colorido 1:25000 25 Out/2002 

SMA/PPMA 296* colorido 1:35000 21 Abr-Jun/2001 

Light/RJ 634* P&B 1:8000 30 Jun-Ago/2001 

Tegucigalpa 150 colorido 1:30000 21 Mar/2001 

Tabela 4: Relação dos projetos cujos processamentos foram utilizados na pesquisa. 

 

 

2. O Processamento Automático 

 

Os sistemas destinados a Fotogrametria digital são, em geral, compostos de 

aplicativos modulares, cujas funções correspondem às diversas etapas do processo, 

muitas dessas, com funcionalidade automática, como processos de balanceamento, 

                                                                 
* Número aproximado de fotografias utilizadas no projeto, devido a divisão do conjunto total em 
conjuntos menores de imagens, necessária à aerotriangulação. 
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medição de pontos de enlace, extração de feições e de MDT.  Dentre os diversos 

aplicativos para Fotogrametria atualmente disponíveis, para esta etapa da pesquisa foi 

utilizado o módulo APM (Automatic Point Measurement) do sistema Socet Set, 

responsável pela distribuição e medição automática de pontos de enlace na triangulação 

das imagens aéreas. 

Em sua configuração, é necessária basicamente a adoção de um modelo de 

distribuição dos pontos de enlace nas imagens e de um modelo estratégico de medição 

automática, referente ao rigor com que as medições serão executadas. 

Uma vez distribuídos os pontos em uma imagem, o APM promove uma busca 

nas imagens vizinhas na tentativa de encontrar, em regiões equivalentes, a posição mais 

adequada para medição dos pontos homólogos, utilizando métodos de correlação de 

imagens. Desta forma, os pontos são locados nas posições correspondentes ao maior 

índice de correlação, que pode ser afetado diretamente pela qualidade geométrica e 

radiométrica das imagens. 

A distribuição e medição dos pontos de enlace são feitas para todas as imagens 

utilizadas no projeto, onde, ao final, são relatadas informações estatísticas quantitativas 

e qualitativas do processamento automático, expressas por valores como: 

• Número de raios homólogos medidos, equivalente ao número total de 

medições dos pontos homólogos nas imagens; 

• Percentagem de raios homólogos medidos; 

• Número de pontos não medidos; 

• Número mínimo de pontos requeridos para o fechamento da 

aerotriangulação. 
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Com isso, ao final de cada processamento é possível estimar a qualidade do 

processo, baseada na quantidade de pontos lidos automaticamente.  Em uma etapa 

posterior, é utilizada a medição manual dos pontos de enlace restantes, e os pontos de 

controle, a fim de concretizar o processo de aerotriangulação. 

 

 

3. As Análises e os Resultados 

 

A adoção de imagens balanceadas, a primeira vista, proporcionou uma melhora 

significativa nos resultados do processo automático de medição dos pontos de enlace, 

razão pela qual iniciou-se os testes comparativos entre os resultados relatados com e 

sem o uso de imagens balanceadas. Para isso, foram adotados projetos com 

configurações semelhantes, utilizando exatamente os mesmos parâmetros e arquivos. 

Inicialmente, executaram-se as triangulações fazendo-se uso de imagens originais, 

salvando os resultados. Posteriormente, as informações sobre a triangulação eram 

desprezadas,  iniciando-se uma outra etapa de triangulação, porém com uso de imagens 

balanceadas. Assim, os resultados puderam ser comparados, conforme ilustra a figura 

seguinte. 
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Figura 39: Ilustração da análise comparativa dos resultados da triangulação automática. 
Esq: Imagens originais;  Dir: Imagens balanceadas.  Projeto Ribeirão Preto, Fonte: 
Aerocarta Engenharia de Aerolevantamentos S/A 

 

 

De modo geral, o emprego de imagens balanceadas implicou diretamente em 

melhores resultados, promovendo, em média, ganhos de 15 % (quinze porcento) no 

número de pontos medidos com sucesso. Alguns projetos, porém, não apresentaram 

alterações significativas, resultado que pode estar vinculado a fatores como escala das 

imagens e resolução, o que dependeria de análises mais elaboradas, não realizadas neste 

trabalho, de modo a não comprometer o fluxo de processamentos da empresa. 

Embora o objetivo destas análises não tenha relação direta com os objetivos 

propostos nesta pesquisa, vale ressaltar que os resultados até então encontrados mostram 

que o emprego de imagens balanceadas nos procedimentos da Fotogrametria digital, 

pode promover melhorias quantitativas no desempenho de procedimentos automáticos, 

além dos benefícios relatados referente à qualidade dos produtos derivados de imagens 

balanceadas.  


