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Resumo 

 

Título: Reconhecimento Automático de Alvos em Imagens Multiespectrais e 

Hiperespectrais Baseado em Modelo, nos Eigenspaces e na KLT – Karhunen-Loève 

Transform. 

 
 

Nesta Tese de Doutorado propõe-se um modelo de reconhecimento 

automático de alvos em imagens multiespectrais e hiperespectrais, baseado em modelo, nos 

eigenspaces e na KLT- Karhunen-Loève Transform. Para tanto, os conceitos de  

reconhecimento automático de alvos (ATR – Automated Target Recognition) são adaptados 

à realidade dos interesses geocientíficos e às especificidades de seus alvos, de forma a 

viabilizar o reconhecimento desses alvos em imagens multiespectrais ou hiperespectrais. O 

modelo proposto utiliza a KLT para a redução da dimensionalidade dos dados. 

 

Para efeito de processamento das imagens multiespectrais ou 

hiperespectrais, os pixels são tratados como se fossem vetores-coluna, com tantas linhas 

quantas forem as bandas espectrais das imagens trabalhadas. Assim, essas imagens 

multiespectrais ou hiperespectrais são armazenadas em grandes vetores, tendo todos os 

seus pixels representados na forma de imagens em níveis de cinza, de forma a ser possível 

a utilização da KLT. 

 

Os alvos são representados por modelos no domínio dos autovalores e dos 

autovetores (eigenspace), obtidos após a aplicação da transformada KL. Esses modelos são 

vetores construídos a partir dos autovetores com os maiores autovalores, com quantidade 

de elementos determinada pelo threshold aplicado no corte dos autovalores. Assim, tanto 

os padrões utilizados para treinamento do modelo para cada uma das classes, como os 

novos alvos submetidos a reconhecimento, têm os seus modelos, constituídos por um vetor 

contendo os descritivos obtidos no eigenspace, trabalhando-se no domínio dos autovetores. 
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Na fase de treinamento, na modalidade supervisionada, com base nas 

amostras coletadas de todas as classes trabalhadas, são calculados e construídos os modelos 

de todas as classes, já no domínio dos autovalores. Na fase de reconhecimento são 

calculados e construídos os modelos dos novos alvos. Esses modelos são, então, 

comparados com os modelos das classes, por meio das distâncias euclidiana e de 

Mahalanobis. Dessa forma, são calculadas as distâncias entre o modelo do alvo submetido 

a reconhecimento e os modelos de todas as classes trabalhadas. Se a distância entre o novo 

alvo e a classe i for a menor encontrada, e se tal distância estiver dentro do threshold 

aplicado, então houve o reconhecimento do novo alvo como pertencente à classe i. 

 

Para efeito de demonstração do funcionamento do modelo proposto,  foram 

desenvolvidos alguns aplicativos de detecção de alvos e de classificação de imagens 

multiespectrais. Com base nos resultados obtidos, esses aplicativos montam mapas com as 

classificações feitas e com a detecção dos alvos trabalhados. 

 

No cálculo dos thresholds, está sendo proposta a utilização de um Fator Q, 

que possibilita a abertura ou o fechamento dos thresholds, de forma a ajustar e a controlar 

os índices de falso-positivos e de falso-negativos dos resultados obtidos, permitindo-se a 

adequação do modelo às necessidades específicas de quaisquer aplicações. 

 

 

Palavras-chave: Reconhecimento automático de alvos, classificação, KLT, imagens 

multiespectrais e hiperespectrais, thresholds,  
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Abstract 

 
Title: Automatic Target  Recognition in Multispectral and Hyperspectral Images Based on 

Model, on Eigenspaces and on KLT – Karhunen-Loève Transform. 

 

 

In this Doctorate Thesis an automated target recognition approach was 
proposed using multispectral  or hyperspectral images, based on model, on eigenspaces and 
on KLT- Karhunen-Loève Transform. For this, the ATR - Automated Target Recognition 
concepts are adapted to the Earth Sciences reality and to the characteristics of its targets, in 
the way of making possible the recognition of these targets in multispectral or 
hyperspectral images. The proposed approach uses KLT for the dimensionality reduction of 
the data. 

 
In order to process the  multispectral  or hyperspectral images, the pixels are 

treated as if they were column-vectors, with so many lines as many spectral bands of the 
worked images have. In this way, these multispectral or hyperspectral images are stored in 
big vectors, and all of their pixels are represented in the form of two-dimensional images, 
in the way it is possible to use KLT. 

 
The targets are represented by models in the eigenvalues and eigenvectors 

domain (i.e., eigenspace), obtained after the application of the KLT. These models are 
vectors built from eigenvectors with the biggest eigenvalues, with quantity of elements 
determined by the threshold applied in the eigenvalues cutting. In this way, both the 
standards used to the model training for each one of the classes, and the standards of the 
new targets submitted for recognition have their models, constituted by a vector with the 
descriptives obtained in eigenspace, working in the eigenvectors domain. 

 
In the training time, using the supervised modality, based on the samples 

collected from all the worked classes are calculated and built the models of all the classes, 
already in the eigenvalues domain. In the recognition time, the new targets models are 
calculated and built. So, these models are compared with the classes models, by means of 
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the Euclidean and Mahalanobis distances. Thus, these distances are calculated between the 
model of the submitted target for recognition and the models of all the worked classes. If 
the distance between the new target and the class "i" is the smaller, and if such distance is 
inside the threshold applied, then there was the recognition of the new target as belonging 
to class "i". 

 
In order to demonstrate the proposed model operation, It was developed 

some target detection and image classification applications. Based on the obtained results, 
these applications drawn some maps with the classifications done and with the detection of 
the worked targets. 

 
In the calculation of the thresholds, It was proposed the utilization of a 

Factor Q, which enables the opening or the closing of the thresholds, in the way of 
adjusting and controlling the indices of false-positive and of false-negative of the obtained 
results, allowing the adaptation of the approach to the specific needs of any applications. 

 
 
Key words: Automated target recognition, classification, KLT, multispectral and 
hyperspectral images, thresholds.  
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1.1. Objetivo Geral 

Esta tese tem por objetivo a concepção e o desenvolvimento de um novo 

sistema de reconhecimento automático de alvos em imagens multiespectrais e 

hiperespectrais, baseado em modelo, nos eigenspace e na transformada KLT – Karhunen-

Loève Transform. O sistema proposto baseia-se em modelo porque na fase de 

representação dos alvos, para efeito de treinamento e de reconhecimento, esses alvos são 

representados na forma de modelos matemáticos, baseados nos autovalores e nos 

autovetores. Essa representação se dá após a aplicação da KLT, já no domínio dos 

autovalores e dos autovetores, i.e., no eigenspace, por meio da geração de modelos 

matemáticos extraídos a partir dos resultados da KLT. Com base neste sistema, também foi 

proposto e desenvolvido um novo classificador de imagens multiespectrais e 

hiperespectrais, bem como um novo modelo de detecção e de reconhecimento de alvos 

discretos. 

 

No desenvolvimento deste trabalho, os esforços foram concentrados na 

concepção e no desenvolvimento do sistema proposto para o reconhecimento automático de 

alvos em imagens multiespectrais e hiperespectrais e para a classificação dessas imagens, 

montando-se mapas temáticos. Assim, não houve maiores preocupações na escolha de áreas 

específicas para estudo e nem na realização de possíveis trabalhos de verificação em 

campo. Algumas imagens foram utilizadas para os testes e para a verificação do bom 

funcionamento do modelo.  

 

Assim, o foco destas pesquisas foi a concepção e o desenvolvimento de 

técnicas e metodologias visando à elaboração do modelo proposto neste trabalho.  Dessa 

forma, a proposta deste trabalho é o desenvolvimento de uma nova ferramenta de 

reconhecimento de alvos em imagens multiespectrais e hiperespectrais. Ainda que em 

muitos experimentos foram utilizados alvos contínuos, principalmente nos aplicativos de 

classificação de imagens, o objetivo principal deste trabalho é o desenvolvimento de uma 

ferramenta para fazer reconhecimento automático de alvos discretos nessas imagens. 

Ressalte-se que a classificação de imagens é um caso específico de reconhecimento 

automático de alvos, no contexto desta tese. 
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1.2. Contribuições científicas apresentadas 

No decorrer das pesquisas realizadas com o objetivo de elaborar esta Tese, 

foram feitas várias publicações em Conferências Internacionais e em revistas científicas 

indexadas, apresentando e discutindo os resultados obtidos neste trabalho, por meio da 

apresentação oral dos trabalhos nos eventos, como em: Quintiliano e Santa-Rosa 2000, 

2000a, 2001, 2001a, 2002, 2002a, 2002b, 2003, 2003a, 2003b, 2003c, 2003d, 2003e, 2003f, 

2003g, 2003h. As principais contribuições científicas obtidas e apresentadas nesta Tese 

podem ser descritas nos itens abaixo. 

 

(1) Tratamento de imagens multiespectrais e hiperespectrais, bem como o 

reconhecimento de alvos nas mesmas, utilizando-se a KLT com as necessárias adaptações 

para a aplicação desta transformada para efeito de redução da dimensionalidade dos dados e 

de reconhecimento dos padrões nesses tipos especiais de imagens;  

(2) Desenvolvimento de um novo sistema de reconhecimento automático de 

alvos em imagens multiespectrais e hiperespectrais e de classificação dessas imagens, 

montando-se mapas temáticos; 

(3) Manipulação e ajustes dos índices de falso-positivos e de falso-negativos 

dos resultados, por meio da proposta e utilização de uma variável denominada Fator Q, 

gerando-se diversos thresholds para cada uma das classes utilizadas, com o objetivo de 

adequar os resultados em consonância com as necessidades dos usuários finais. 

 

1.3. Caráter multidisciplinar da tese 

Este trabalho tem de forma marcante o caráter multidisciplinar, pois faz uso 

continuado de conhecimentos de Sensoriamento Remoto, de Ciência da Computação e de 

Matemática. Assim, devido a essa utilização de diversas áreas do conhecimento para a 

consecução dos objetivos, os primeiros Capítulos abordarão os seguintes conceitos 

utilizados: sensoriamento remoto, reconhecimento de padrões, reconhecimento automático 

de alvos e redução da dimensionalidade dos dados. 
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1.4. Modelo proposto 

As transformadas baseadas nos autovalores e nos autovetores têm sido 

largamente utilizadas no reconhecimento de padrões, usando-se imagens em níveis de 

cinza. O primeiro trabalho encontrado propondo a KLT para o reconhecimento de faces, 

com imagens em níveis de cinza, foi proposto por Kirby e Sirovich 1990. Depois disso, 

muitas pesquisas foram feitas utilizando-se tais técnicas no reconhecimento de padrões com 

imagens em níveis de cinza, como Turk e Pentland 1991 e 1991a, e outros.  Contudo, não 

são encontrados resultados de reconhecimento de padrões em imagens multiespectrais ou 

hiperespectrais utilizando-se a KLT, dada a dificuldade da aplicação de tais transformadas 

com a utilização desse tipo de imagens, visto que a concepção dessa transformada encontra 

adequação apenas para imagens em níveis de cinza. 

 

Com base em treinamentos específicos, da modalidade supervisionada, o 

modelo proposto tem muita aplicabilidade e utilidade em áreas de interesse das 

geociências,  como: 

• classificação de imagens multiespectrais e hiperespectrais; 

• detecção de alvos em imagens multiespectrais e hiperespectrais; e 

• reconhecimento de alvos nessas mesmas imagens. 

 

A abordagem proposta neste trabalho consiste em fazer reconhecimento 

automático de alvos em imagens multiespectrais e hiperespectrais, baseada em modelos, 

nos eigenspace e na KLT. Na fase de treinamento, é proposta a construção de modelos 

matemáticos para representar as classes conhecidas, a partir de amostras colhidas nas 

imagens. Na fase de reconhecimento, seguindo a mesma técnica, são construídos modelos 

para as imagens novas submetidas a reconhecimento, de forma também a bem representá-

las, possibilitando-se a comparação dos modelos das novas imagens com os modelos das 

classes conhecidas.  

 

Para efeito de treinamento, as amostras das classes são submetidas ao 

eigenspace, de dimensão reduzida, gerando-se os descritores representativos das classes. 
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Para efeito de reconhecimento, as novas imagens são submetidas ao eigenspace, gerando-se 

os seus descritores. Tais descritores são, então, comparados com os descritores das classes, 

medindo-se a distância entre as novas imagens e cada uma das classes. São calculadas 

dezenas de thresholds para cada uma das classes. 

 

Em tempo de comparação, se a distância encontrada entre uma determinada 

imagem e uma classe for a mínima e estiver dentro do threshold definido da classe, 

considera-se que houve o reconhecimento automático do alvo. 

 

As imagens de entrada, por serem muito grandes, são divididas, formando-se 

um mosaico com vários blocos. O modelo desenvolvido se propõe a varrer exaustivamente 

cada um dos blocos, recortando M imagens de NxN pixels, em que M e N são determinados 

por meio de parâmetros que ajustam o modelo. Essas imagens são submetidas aos 

algoritmos, que fazem o reconhecimento automático dos alvos, desenhando um mapa, de 

acordo com as classes definidas, conforme resultados apresentados. 

 

1.5. Tipos de conjuntos de dados utilizados em testes 

Os conjuntos de dados usados para testar os algoritmos são montados de 

forma a terem M vetores de dimensão p, em que cada vetor j no conjunto é um ponto de 

dados vj, consistindo em p parâmetros. Um ponto de dados é uma representação dos objetos 

usados na entrada dos dados. Os conjuntos de dados podem ser divididos em: (1) conjunto 

de dados usado na literatura, (2) conjunto de dados artificiais e (3) conjunto de dados reais. 

 

1.5.1. Conjuntos de dados usados na literatura 

Os conjuntos de dados usados na literatura e nas bibliotecas de dados são 

bem conhecidos e vários estudos são feitos com a utilização dos mesmos. Assim, eles são 

úteis para demonstrar os resultados de um novo método ou de um novo algoritmo, 

mostrando a qualidade dos resultados e a apresentação dos testes em comparação com 

métodos já existentes. Se a solução ideal ainda não é conhecida, o conhecimento dos 
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resultados da “melhor solução encontrada até então” pode ser útil para medir o desempenho 

dos novos algoritmos.  

 

De acordo com a literatura, os conjuntos de dados podem ser diferentes em 

suas características. Começando com o tipo dos dados, pode-se distinguir entre dados 

contínuos ou discretos, ou uma mistura de ambos. É importante saber se o conjunto de 

dados contém agrupamentos homogêneos ou heterogêneos. Além do mais, as métricas 

utilizadas influenciam o processo de procura, que fica mais fácil com a suposição de se 

utilizar a distância euclidiana. O tamanho M e a dimensão p do conjunto de dados são 

características adicionais importantes. 

 

1.5.2. Conjunto de dados artificiais 

O conjunto de dados artificiais tem duas vantagens em relação aos dados 

reais. Primeiramente, a possibilidade de se ter uma estrutura particular permite a realização 

de testes em conjuntos de dados especialmente projetados para isso. O comportamento dos 

algoritmos pode ser sistematicamente verificado nestes conjuntos de dados. Além disso, a 

solução ideal ou pelo menos uma boa solução de agrupamento será considerada como uma 

conseqüência natural, e pode ser usada para medir a qualidade dos agrupamentos 

encontrados pelo algoritmo, como, por exemplo, contando o número de pontos de dados 

classificados de forma errada. Isto também pode ser válido para os conjuntos de dados de 

literatura, mas para conjunto de dados reais, a solução normalmente não é conhecida.  

 

A geração dos novos conjuntos de dados pode ser influenciada pelo número 

de agrupamentos, o número de pontos de dados M, e o início para o conjunto de números 

pseudo-aleatórios. A matriz de covariância para cada agrupamento é calculada 

separadamente usando os arquivos especificados como prova para as estruturas de 

agrupamento desejadas. Cada conjunto de dados pode ser exclusivamente gerado quando 

estes parâmetros e nomes de arquivo para as amostras são especificados.  

 

 

 Página 6  



1.5.3. Conjunto de dados reais 

Comparados com os conjuntos de dados de literatura, que são bem 

analisados, ou geradores que estão produzindo uma estrutura especial dentro do conjunto de 

dados, a estrutura dos conjuntos de dados reais não é conhecida e o número de 

agrupamentos ou ruídos em forma de pontos de dados para ser mantido sem designação não 

pode ser previsto com antecedência. Procurando por uma solução nestes conjuntos de 

dados, o usuário tem que analisar o resultado dos agrupamentos e verificar a sua qualidade. 

Além disso, os conjuntos de dados reais são freqüentemente grandes e têm dimensão alta. 

Algumas aplicações com base em conjunto de dados reais, como aplicação médica, 

reconhecimento de padrões ou observações de satélite têm uma fonte muito grande de 

dados. 

 

Ressalte-se que todos os resultados apresentados neste trabalho foram 

obtidos a partir de dados reais. Foram utilizadas algumas imagens de satélites de 

localidades próximas a Brasília/DF, em função do melhor conhecimento da realidade 

terrestre e, portanto, de ser mais fácil a constatação e a verificação da exatidão dos 

resultados obtidos. Também foi utilizada uma imagem hiperespectral do satélite Aviris, 

obtida na região de Alto Paraíso, no estado de Goiás. 

 

1.6. Ambiente computacional utilizado 

A plataforma de software e de hardware utilizada para os testes e 

experimentos, durante todo o desenvolvimento das pesquisas realizadas neste trabalho, está 

descrita nas sub-seções seguintes. 

 

1.6.1. Plataforma de Software 

Todos os programas desenvolvidos neste trabalho foram escritos na 

linguagem Matlab 6.0. Todos os resultados apresentados neste trabalho foram obtidos por 

meio dos programas desenvolvidos especificamente para a produção dos experimentos 

apresentados neste trabalho. 
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1.6.2. Plataforma de Hardware 

Todos os experimentos feitos e apresentados neste trabalho foram 

processados em um computador com processador Pentium III 800 MHz, com 256 MB de 

memória RAM e 40 GB de disco rígido, rodando o sistema operacional Windows 2000. 
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Sensoriamento Remoto 
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2.1. Introdução 

Sensoriamento Remoto pode ser definido como a medição e o registro da 

radiação eletromagnética (REM) refletida ou emitida da superfície terrestre e da atmosfera, 

e as relações de tais medidas com a natureza e a distribuição dos materiais (Novo 1998). O 

comportamento da natureza da REM apresenta uma dualidade, podendo ser entendida como 

onda ou energia. Há o Modelo Ondulatório que explica a primeira abordagem e o Modelo 

Corpuscular que explica a outra.  Em decorrência da estrutura do átomo, todos os objetos 

que tenham uma temperatura acima do zero absoluto (-273oK) emitem energia, sendo tais 

objetos fontes de radiação eletromagnética. 

 

O Sensoriamento Remoto é uma ciência, visto que todo o conhecimento 

envolvido está baseado na espectrorradiometria dos materiais para a sua identificação e 

discriminação.  O Sensoriamento Remoto interage de forma bem próxima com outras 

ciências, como a Ciência da Computação, a Física, a Físico-Química, a Química, as 

biociências, as geociências, a Mecânica, etc., e tem seus avanços diretamente ligados aos 

avanços dessas. O principal objetivo do Sensoriamento Remoto é expandir a percepção 

sensorial do ser humano, seja por intermédio da visão sinóptica ou panorâmica 

proporcionada pela aquisição aérea ou espacial da informação, seja pela possibilidade de se 

obter informações em regiões do espectro eletromagnético inacessíveis à visão humana.  

 

Os sensores captam dados resultantes da interação da energia 

eletromagnética com os objetos e fenômenos da superfície terrestre. Essa energia pode ser 

refletida, transmitida, absorvida ou emitida pela superfície e, a partir destas interações, 

derivar informações importantes sobre características físicas e químicas dos alvos em 

estudo, como dimensão, forma, temperatura, cor, composição, etc. A energia captada pelos 

sensores pode ser oriunda de uma fonte externa ao alvo, como do Sol, interna (energia 

térmica própria dos alvos), ou ainda proveniente do próprio sensor, como os pulsos de 

microondas (Crosta 1993, Marter 1987, Menezes 2000, Novo 1998, Showengerdt 1997). 
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2.2. Espectro Eletromagnético 

O Espectro Eletromagnético é a Radiação Eletromagnética com 

comprimentos de ondas variando desde centésimos de angström (raios cósmicos) até 

centenas de quilômetros (ondas de rádio). A Radiação Eletromagnética é identificada pelo 

seu comprimento de onda ou freqüência, mas no Sensoriamento Remoto freqüentemente 

usa-se a medida do comprimento de onda para especificar ou identificar as bandas 

espectrais das imagens (Crosta 1993, Marter 1987, Novo 1998, Showengerdt 1997). 

 

A radiação eletromagnética é um espectro contínuo que, para efeitos 

práticos, foi dividido em diversos intervalos de comprimentos de onda, em consonância 

com os mecanismos físicos geradores da energia eletromagnética e com os mecanismos 

físicos de sua detecção. A radiação eletromagnética é constituída por diversas 

características físicas, como a intensidade, o comprimento de onda, a freqüência, a energia 

e a polarização. Independente dessas características, todas as ondas eletromagnéticas são 

essencialmente idênticas, apresentando uma independência com relação à existência ou não 

de um meio de propagação. Assim, o campo elétrico e o campo magnético são 

perpendiculares entre si e ambos oscilam perpendicularmente em relação à direção de 

propagação da onda, em que o campo elétrico gera um campo magnético e do campo 

magnético gera-se um campo elétrico (Crosta 1993, Novo 1998, Showengerdt 1997).   

 

A velocidade de propagação da onda eletromagnética no vácuo é a 

velocidade da luz (3 x 108 m/s). O número de ondas que passa por um ponto do espaço num 

determinado tempo define a freqüência da radiação. A freqüência da onda é inversamente 

proporcional ao comprimento da onda. Quanto menor o comprimento da onda, maior o 

número de ondas que passarão por um ponto num dado tempo e maior será sua freqüência. 

A velocidade de propagação num dado meio é constante.  A onda eletromagnética pode 

também ser caracterizada pelo comprimento de onda que pode ser expresso pela equação 

2.1, em que λ é o comprimento de onda, c é velocidade da luz e v é a freqüência. 

v
c

=λ   (2.1) 
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Com a tecnologia atualmente disponível pode-se gerar ou detectar a radiação 

eletromagnética numa extensa faixa de comprimentos de onda que variam da faixa de 

0,01Å (angström) até centenas de quilômetros.  O espectro eletromagnético é subdividido 

em faixas, representando regiões que possuem características peculiares em termos dos 

processos físicos, geradores de energia em cada faixa, ou dos mecanismos físicos de 

detecção desta energia. As principais faixas do espectro eletromagnético estão 

representadas na Tabela 2.1. 

 

Tabela 2.1.  Faixas do Espectro Eletromagnético 

Faixas Espectrais Comprimento de Ondas 

Raios Cósmicos Inferior a 0,01Å          (ângstrom) 

Raios Gama De 0,03Å a 0,3Å          

Raios X De 1 nm a 10 nm         (nanometro) 

Raios Ultra Violetas De 10 nm a 100 nm 

Azul De 0,4µm a 0,5µm       (micrometro) 

Verde De 0,5µm a 0,6µm 

 

Faixa do Visível 

Vermelho  De 0,6µm a 0,76µm 

Óptico De 0,76µm a 3,0µm 

Médio De 3,0µm a 8,0µm 

 

Infravermelho 

Termal De 8,0µm a 1mm 

EHF De 1mm a 10 mm         (milímetro) 

SHF De 10mm a 100 mm  

 

Microondas  

UHF De 100mm a 1 m          (metro) 

VHF De 1 m  a  10 m 

HF De 10 m  a 100 m 

LF De 100 m  a 1 km         (quilômetro) 

 

Rádio 

VLF De 1 Km  a  100 km 
 

Para efeito de confirmação da equivalência das medidas, observe-se que 

1Å=10 m; 1nm=10 m; e 1µm=10 m.  Dependendo da região do espectro, trabalha-se 

com energia em eletron-volts (eV), com comprimentos de onda em micrometro, ou com 

10− 9− 6−
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freqüência em hertz. Na região dos raios gama e cósmicos, usa-se energia; na região entre 

ultra-violeta e infra vermelho  usa-se comprimento de onda; na região das microondas e de 

rádio usa-se freqüência.  

 
2.3. Sensores Remotos 

Sensores Remotos são sistemas fotográficos, óptico-eletrônicos e radares 

capazes de detectar e registrar, sob a forma de imagens ou não, o fluxo de energia radiante 

refletido ou emitido por objetos distantes.  

 

Um fluxo de radiação eletromagnética ao se propagar pelo espaço pode 

interagir com as superfícies dos objetos, sendo por estes refletido, transmitido, absorvido e 

mesmo re-emitido. As variações que essas interações produzem no fluxo considerado 

dependem fortemente das propriedades físico-químicas dos elementos na superfície. Tudo 

na natureza está em constante vibração, emitindo ou modificando ondas eletromagnéticas e 

apresentando perturbações dos campos magnéticos da Terra. Todos os instrumentos que 

captam e transformam essa energia podem ser classificados como sensores, como o rádio, a 

televisão e a máquina fotográfica (Crosta 1993, Menezes 2000, Novo 1998, Showengerdt 

1997). 

 

Durante a fase de aquisição de dados pelos sensores, pode-se distinguir os 

seguintes elementos básicos: energia radiante, fonte de radiação, alvo, trajetória e sensor. 

Uma câmara fotográfica com flash pode ser tomada como exemplo de um sistema sensor. 

Quando o sistema da câmara é ativado, o flash é acionado e emite radiação. A radiação flui 

para o alvo e é refletida deste para o sistema óptico da câmara. Então, a radiação refletida é 

focalizada sobre o plano do filme, que constitui um detector fotoquímico de radiação. Uma 

imagem latente do padrão de radiação é formada no filme e depois desenvolvida 

quimicamente. 

 

Sempre que se realiza um trabalho, algum tipo de energia deve ser 

transferido de um corpo a outro, ou de um local para outro no espaço. De todas as possíveis 
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formas de energia, uma de especial importância para o Sensoriamento Remoto, e a única 

que não necessita de um meio material para se propagar, é a energia radiante ou energia 

eletromagnética. O exemplo de energia radiante mais familiar e de maior importância é a 

energia solar, que se propaga pelo espaço vazio desde o Sol até a Terra. 

 

A detecção de objetos na superfície da Terra por sensores fotográficos em 

aeronaves ou por sensores imageadores em satélites depende das qualidades técnicas dos 

sensores e dos detectores de radiação e, principalmente, da intensidade irradiante e da 

qualidade da fonte de radiação eletromagnética.  

 

As fontes de radiação eletromagnética podem ser classificadas com fontes 

naturais, como o Sol e a Terra, por exemplo, ou como fontes artificiais, como o flash de 

uma câmara fotográfica. No sensoriamento remoto as fontes artificiais são usadas 

normalmente na região das microondas, pelos sensores radares. 

 

2.4. Imagens multiespectrais e hiperespectrais  

As imagens multiespectrais e hiperespectrais são uma classe especial de 

imagens. Nesse tipo de imagens, a mesma área é capturada múltiplas vezes, com diferentes 

medidas de comprimentos de onda, daí o nome "multispectral". As imagens hiperespectrais 

possuem até algumas poucas centenas de bandas, enquanto que as imagens multiespectrais 

possuem até em torno de uma dezena de bandas espectrais. Também, diferentemente da 

maioria das imagens convencionais representadas no espaço RGB (Red, Green, Blue – 

Vermelho, Verde, Azul), as imagens multiespectrais, em seus formatos originais, não 

podem ser visualizadas pelo olho humano. A visualização pode ser feita de suas forma: (1) 

visualização de uma única banda de cada vez, em níveis de cinza, e (2) as bandas podem 

ser agrupadas de 3 em 3, no espaço RGB, para que possam ser visualizadas em cores.  

 

As imagens multiespectrais obtidas por sensores remotos normalmente são 

submetidas a processamento e análise por meio de software específicos, para que as 

mesmas possam ter utilidade prática. Como resultado, a qualidade das imagens pode ser 

julgada com critérios diferentes em relação às análises com imagens convencionais. O 
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exemplo mais comum de imagens multiespectrais é a imagem convencional em cores, no 

espaço RGB, que contem três planos espectrais. Os planos representam os canais das cores 

vermelha, verde e azul (RGB). Essas três imagens espectrais podem ser combinadas para 

produzir uma imagem colorida para ser visualizada (Devore et al. 2000, Dragotti et al.2001, 

Hellwich 2000, Korona 1996a, Stark 2000, Tretter et al. 1999 e Vaisey et al. 1998). 

 

Pode haver dificuldades para se distinguir as características da superfície 

terrestre em imagens de sensores remotos, com a utilização de apenas poucas bandas 

espectrais. Em particular, um número maior de bandas espectrais é necessário se os dados 

forem usados para propósitos múltiplos. Os satélites mais antigos, como o Spot e o Landsat, 

capturam apenas poucas bandas espectrais, mas existem sensores mais modernos que 

capturam centenas de bandas espectrais, podendo-se gerar imagens hiperespectrais.  

 

As imagens multiespectrais obtidas por sensores remotos já estão em uso há 

muito tempo. Os satélites da série Landsat estão em produção há muito tempo, bem como 

os sistemas baseados em aeronaves. Os satélites e plataformas de aeronaves podem coletar 

quantidades extremamente grandes de dados em um curto período de tempo. E, 

remotamente, os dados captados são armazenados, de forma que quaisquer mudanças na 

superfície da Terra podem  ser detectadas por longos períodos de tempo.  

 

2.4.1. Resolução das imagens 

Às imagens de sensoriamento remoto está associado o conceito de 

resolução, que se desdobra em quatro modos: resolução espacial, espectral, radiométrica e 

temporal. De uma forma geral, resolução é a capacidade de um sensor em obter dados da 

superfície terrestre, de forma a possibilitar a detecção e o reconhecimento de alvos. Em 

termos ideais, seria ótimo para o sensoriamento remoto que os sensores obtivessem altas 

definições para todas as resoluções. No entanto, no atual estágio da tecnologia isso não é 

possível, visto que há muitas limitações de ordem técnica. 

 

A resolução espacial é a menor área do terreno que é captada pelo sensor, a 

uma determinada altitude e a um dado momento, gerando-se uma unidade da imagem, o 
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pixel. Assim, se a resolução espacial for de 1m, cada 1 m da superfície será representado 

por um pixel. Um objeto somente pode ser detectado na imagem se for igual ou maior do 

que a resolução espacial. 

2

 

A resolução espectral está relacionada ao número de bandas espectrais da 

imagem. Para o sensoriamento remoto é fundamental a obtenção do maior número possível 

de imagens simultâneas em múltiplas bandas espectrais, com comprimentos de ondas 

variados. Os sensores com as melhores resoluções espectrais são aqueles que trabalham 

com o maior número de bandas espectrais, cujas larguras dos comprimentos de onda sejam 

mínimas. Quanto maior o número de bandas e menor a largura do intervalo de 

comprimento de onda, maior é a resolução espectral de um sensor. O conceito de banda 

pode ser melhor entendido por meio de comparação com fotografias, em que as imagens 

em níveis de cinza são constituídas por apenas uma banda espectral, e as coloridas, por três 

bandas espectrais: vermelha, azul e verde. 

 

A resolução radiométrica, em termos práticos, pode ser medida pela 

quantidade de bits dos pixels da imagem. A maioria dos sensores multiespectrais trabalham 

com pixels de 8 bits, tendo, portanto, a capacidade de discriminarem até 256 valores 

diferentes de reflectância por banda espectral. Há os sensores que trabalham com pixels 

com 11 bit, podendo discriminar até 2048 valores diferentes de reflectância. 

 

A resolução temporal é uma medida de tempo, normalmente em dias, que 

um sensor precisa para fazer o recobrimento de uma área, i.e., obter novamente a imagem 

de uma mesma área anteriormente imageada. Assim, se o sensor precisar de 11 dias para 

recobrir uma mesma área, a sua resolução temporal é de 11 dias. Quanto menor for o 

período de tempo, melhor será a resolução temporal. 

 

2.4.2. Compressão de imagens multiespectrais 

A compressão das imagens multiespectrais e hiperespectrais tem sido de 

grande interesse, desde o princípio do sensoriamento remoto, quando o propósito principal 

da compressão dos dados era reduzir os requisitos de armazenamento e o tempo de 
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processamento. Embora as facilidades de processamento e armazenamento de dados estão 

tendo cada vez maiores capacidades e preços mais acessíveis, há pesquisas e 

desenvolvimentos na produção de ferramentas de software e de hardware cada vez mais 

modernas para o tratamento das imagens multiespectrais e hiperespectrais.  

 

O tipo mais simples de compressão com perda para imagens multiespectrais 

e hiperespectrais, conhecido como edição espectral, consiste em não transmitir todas as 

bandas espectrais. Um algoritmo é usado para determinar quais bandas são de menos 

importância, considerando-se a aplicação, e tais bandas não são transmitidas. Como esta 

técnica consiste em apenas eliminar as bandas espectrais de menor interesse, tal técnica não 

é desejável. A escolha das bandas a serem eliminadas é fortemente dependente das 

informações desejadas, constantes na imagem. Como os pesquisadores normalmente 

querem extrair informações completamente diferentes da mesma imagem, todas as bandas 

espectrais podem ser necessárias. Como resultado, os pesquisadores propuseram 

alternativas mais sofisticadas para combinar as bandas espectrais e reduzir a 

dimensionalidade espectral, evitando o descarte das informações, o tanto quanto possível.  

 

Como na compressão de imagem monocromática, os algoritmos da 

compressão de imagens multiespectrais podem ser classificados em duas categorias gerais: 

compressão com perda e sem perda. Na compressão sem perda, a imagem decodificada é 

idêntica à imagem original, o que dá fidelidade perfeita, mas limita a taxa de compressão. 

Para muitas aplicações, a taxa de compressão exigida é maior do que pode ser alcançada 

com a compressão sem perda. Assim, os algoritmos de compressão com perda têm que ser 

usados. Os algoritmos com perda conseguem obter taxas de compressão muito maiores, 

mas introduzem distorções nas imagens descomprimidas. Os algoritmos de compressão 

com perda procuram introduzir erros de modo a minimizar a degradação da qualidade da 

imagem de saída, para uma dada taxa de compressão (Buccigrossi e Simoncelli 1997, Dony 

e Haykin 1990, Dony 1994, Dragotti et al., e Fernandez e Wittembrink 1996).   
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2.5. Sistemas Sensores  

Todos os materiais e fenômenos naturais absorvem, transmitem, refletem e 

emitem seletivamente radiação eletromagnética. Com o desenvolvimento atual é possível 

medir com razoável precisão e à distância, as propriedades espectrais de todos os materiais 

e fenômenos. O coletor recebe a energia por meio de uma lente, espelho e antenas. O 

detector capta a energia coletada de uma determinada faixa do espectro. O sinal registrado é 

submetido a um processamento, para efeito de amplificação e transmissão, obtendo-se em 

terra o produto final, que contém a informação necessária ao usuário (Crosta 1993, 

Menezes 2000, Novo 1998, Showengerdt 1997). 

 

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

função do tipo de produto que ele produz. Em função da fonte de energia, podem ser 

passivos ou ativos.  Os sensores passivos não possuem uma fonte própria de radiação. Eles 

medem a radiação solar refletida ou radiação emitida pelos alvos. Como exemplo, citam-se 

os sistemas fotográficos.  Os sensores ativos possuem suas próprias fontes de radiação 

eletromagnética, trabalhando em faixas restritas do espectro. Como exemplo, citam-se os 

radares. 

 

Em função do tipo de produto, os sensores podem ser não-imageadores e 

imageadores. Os sensores não-imageadores não fornecem uma imagem da superfície 

sensoriada. Como exemplo, citam-se os radiômetros, cujas saídas são em dígitos ou 

gráficos, e espectrorradiômetros, cujas saídas são curvas espectrais. São essenciais para a 

aquisição de informações minuciosas sobre o comportamento espectral dos objetos da 

superfície terrestre.  

 

Os sensores imageadores obtêm como resultado uma imagem da superfície 

observada. Fornecem informações sobre a variação espacial da resposta espectral da 

superfície observada. Os sistemas imageadores não fotográficos, com sistema de 

imageamento por varredura, apresentam grandes vantagens em relação ao imageamento 

fotográfico, com uso de câmara fotográfica. Esta, apesar de apresentar condições mais 

fáceis de operação e custos mais baixos, tem uma limitação em captar a resposta espectral, 
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devido aos filmes que cobrem somente o espectro do ultravioleta ao infravermelho 

próximo. Este tipo de sensor limita-se às horas de sobrevôo e devido a fenômenos 

atmosféricos não permitem freqüentemente observar o solo a partir de grandes altitudes.  

 

Como os dados dos sensores não fotográficos são coletados sob forma de 

sinal elétrico, eles podem ser facilmente transmitidos para estações distantes, onde um 

processamento eletrônico fará sua análise discriminatória. 

 

O Sensoriamento Remoto utiliza modernos sensores a bordo de aeronaves 

ou satélites, com o objetivo de estudar o ambiente terrestre nos domínios espacial, temporal 

e físico. Os sistemas sensores podem ser instalados em plataformas terrestres, aéreas e 

orbitais, podendo ser divididos segundo suas aplicações em: satélites meteorológicos, de 

aplicação híbrida, de recursos naturais, entre outros. 

 

2.6. Sistemas Sensores utilizados neste trabalho 

 Neste trabalho estão sendo utilizadas imagens dos sensores remotos 

LANDSAT 7, IKONOS II e AVIRIS para efeito de avaliação do modelo proposto para 

reconhecimento automático de alvos em imagens multiespectrais e hiperespectrais. A 

seguir, serão apresentados alguns dados desses sensores remotos, cujas imagens foram 

utilizadas para testes de validação do modelo apresentado neste trabalho. 

 

2.6.1. Landsat  

A série LANDSAT (Land Remote Sensing Satellite) foi iniciada em 1972 

com o lançamento do satélite ERTS-1. Ela teve seqüência com os LANDSAT 2, 3, 4 e 

sobretudo com o LANDSAT 5 ou TM (Thematic Mapper).  

 

Com o insucesso do Landsat 6, o Satélite Landsat 7 (Land Remote Sensing 

Satellite), lançado em abril de 1999, entrou em órbita com o sensor denominado ETM+ 

(Enhanced Thematic Mapper Plus).  A cobertura terrestre do Landsat 7 permite-lhe adquirir 

dados entre os paralelos de 81º de latitude N-S. O Landsat 7 completa uma órbita a cada 99 
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minutos  aproximadamente, o que permite ao satélite efetuar mais de 14 órbitas por dia. A 

órbita descendente, de norte para sul, faz com que o satélite passe pelo equador entre as 

10:00 e 10:15, hora local, em cada passagem. O Landsat 7 possui 8 bandas espectrais, cujas 

características são detalhadas na Tabela 2.2. 

 

Tabela 2.2. Bandas espectrais do satélite Landsat 7. 

Bandas Espectrais Faixa Espectral Resolução Espacial 

1 – visível (azul) 0,450 – 0,515 µm 30 m 

2 – visível (verde) 0,525 – 0,606 µm 30 m 

3 – visível (vermelho) 0,630 – 0,690 µm 30 m 

4 – infravermelho próximo 0,775 – 0,900 µm 30 m 

5 – infravermelho médio 1,550 – 1,750 µm 30 m 

6 – infravermelho termal 10,400 – 12,500 µm 60 m 

7 – infravermelho próximo 2,090 – 2,350 µm 30 m 

8 – pan 0,520 – 0,900 µm 15 m 

 

 

2.6.1. IKONOS 

O satélite IKONOS II foi lançado no dia 24 de Setembro de 1999, a partir da 

Base Aérea de Vandenberg, na Califórnia (EUA), e está operacional desde o inicio de 

janeiro de 2000. Imagens de alta resolução espacial como as geradas pelo satélite IKONOS 

II são conseqüência direta da liberação tecnológica promovida em 1994 pelo Governo 

Americano. Anteriormente, essa tecnologia somente estava disponível para satélites 

militares. Com o sucesso desse satélite, as imagens de alta resolução espacial já são uma 

realidade em nível comercial e estão revolucionando o mercado de dados orbitais.  

 

A maior resolução espacial de imagens orbitais atualmente disponíveis no 

mercado oferece a possibilidade de fusão de imagens com dados multiespectrais para a 

geração de imagens coloridas com 1m de resolução. As imagens IKONOS podem ser 

utilizadas nas mais variadas aplicações que requeiram precisão e detalhe de observação, 
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como planejamento urbanístico, monitoração ambiental, produção de cartografia, avaliação 

de desastres naturais, planejamento de redes de telecomunicações ou monitoração agrícola, 

entre outras. 

 

Com a resolução espacial de 1m, as imagens do IKONOS II possuem a 

melhor resolução espacial entre as imagens orbitais atualmente disponíveis. Tais imagens 

permitem a detecção de objetos de até 1 m² de área e maiores. Com as imagens produzidas 

pelo IKONOS II, há a possibilidade de fusão de imagens adquiridas no modo 

pancromático, em preto e branco de 1 m de resolução espacial, com imagens 

multiespectrais coloridas de 4 m de resolução, de modo a possibilitar a geração de imagens 

coloridas com 1m de resolução, reunindo-se as vantagens dos dois tipos de imagens. 

 

Como o satélite adquire sistematicamente as imagens no modo pancromático 

e multiespectral para todas as áreas, esta fusão pode ser gerada para todas as imagens 

adquiridas pelo IKONOS II. As principais características desse satélite e de suas imagens 

constam na Tabela 2.3. 

 

O Ikonos II possibilita a aquisição de imagens com resolução radiométrica 

de 11 bits (2048 níveis de cinza), o que aumenta o poder de contraste e de discriminação 

das imagens. As imagens produzidas pelos outros satélites normalmente têm resolução 

radiométrica de 8 bits, com 256 níveis de cinza, porque são de resoluções espaciais de 

dezenas de metros 

   
 

Página  21  



Tabela 2.3. Características técnicas do Ikonos II e suas imagens. 

Altitude 680 km 

Inclinação 98,1º 

Velocidade 7 km / s 

Sentido da órbita descendente 

Duração da órbita 98 minutos 

Tipo da órbita Sol-síncrona 

Resolução espacial Pancromática: 1 m   /  Multiespectral: 4 m  

Pan 0.45 - 0.90 µm 

Azul 0.45 - 0.52 µm   

Verde 0.52 - 0.60 µm 

Vermelho 0.63 - 0.69 µm 

 

 

Bandas espectrais 

Infra vermelho próximo 0.76 - 0.90 µm 

Imageamento 13km na vertical (cenas de 13 km x 13 km) 

Capacidade de aquisição de imagens Faixas de 11km x 100 km. 

Mosaicos de até 12.000 km². 

20.000 km² de área imageada numa passagem. 

Resolução temporal 2,9 dias no modo Pancromático. 

1,5 dia no modo Multiespectral. 

Esses valores valem para latitude de +/- 40º. 

A freqüência de revisita para latitudes maiores será 

maior, e menor para as latitudes perto do Equador. 

 

 

2.6.3. AVIRIS 

AVIRIS é o acrônimo de Airbone Visible Infrared Imaging Spectrometer. O 

principal objetivo do projeto AVIRIS é identificar, medir e monitorar alvos da atmosfera e 

da superfície da terra, baseado nas assinaturas da absorção de moléculas e espalhamento de 

partículas. As pesquisas baseadas no AVIRIS são focadas predominantemente nos 

processos de entendimento relacionados ao meio-ambiente global e às mudanças de clima. 
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Os instrumentos voam a bordo da aeronave NASA ER-2, que é uma 

aeronave U2 modificada com grande melhoria de desempenho. O vôo é feito a 20 km de 

altitude acima do nível do mar, a uma velocidade de 730 km/h. 

 

Os dados deste sensor podem ser utilizados em estudos nas áreas de 

oceanografia, meio-ambiente, hidrologia, geologia, vulcões, estudos da atmosfera, 

agricultura e manipulação do solo. Há aplicações em desenvolvimento para o 

monitoramento do meio-ambiente, como derramamento de óleo no mar e controle da 

poluição do ar, água e terra. 

 

O AVIRIS usa um espelho de escaneamento, produzindo 614 pixels para os 

224 detectores a cada escaneamento, gerando-se 224 bandas espectrais no intervalo de 

comprimentos de ondas de 0,4 µm a 2,5 µm, cobrindo dessa forma todo o espectro do 

visível até o infravermelho de ondas curtas. Cada pixel produzido pelo instrumento tem 

dimensão de 20 x 20m, cobrindo toda a imagem aproximadamente 11 km. O AVIRIS tem 

voado pelo território dos Estados Unidos, Canadá e Europa, e em 1995 realizou uma missão 

no Brasil, dentro do projeto LBA (Low Biosphere Atmosphere).. 

 

2.6.4. Radar a laser 

Os radares a laser são identificados pelos acrônimos LIDAR (Light 

Detection And Ranging) e LADAR (Laser Detection And Ranging). O funcionamento do 

LADAR é semelhante ao radar, sendo que o LADAR utiliza raios laser ao invés de ondas 

de rádio. A vantagem do LADAR sobre os radares é que os seus menores comprimentos de 

ondas permitem melhores resoluções. O LADAR trabalha com comprimentos de onda na 

faixa do Raio X e dos Raios Ultra Violetas, i.e., de 1 a 100 nm, conforme observa-se na 

Tabela 2.1.  Dessa forma, o LADAR permite resoluções milhares de vezes melhores do que 

os sistemas de radar. 
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2.7. Biomas do Brasil 

Como neste trabalho estará sendo aplicado o modelo proposto e 

desenvolvido para a classificação de imagens de satélites obtidas de áreas do território 

brasileiro, especificamente do estado de Goiás, neste tópico estarão sendo abordados  

alguns aspectos dos biomas do Brasil, especialmente do cerrado, pois esse bioma ocupa 

toda a região do Estado de Goiás, a qual será utilizada para efeito de testes do modelo 

proposto e apresentado neste trabalho. 

 

Considera-se que no Brasil há a ocorrência de seis grandes biomas: (1) o 

cerrado, (2) os campos e as florestas meridionais, (3) a floresta atlântica, (4) a caatinga, (5) 

a floresta amazônica, e (6) o pantanal. A localização geográfica destes biomas é 

condicionada predominantemente pelos fatores climáticos, como a temperatura, a 

pluviosidade e a umidade relativa, em menor escala pelo tipo de substrato (Sano e Almeida 

1998).  

 

O cerrado está localizado basicamente no Planalto Central do Brasil, 

cobrindo todo o Estado de Goiás, sendo o segundo maior bioma do país em área, 

correspondendo a 23% do território brasileiro, apenas sendo superado pela Floresta 

Amazônica. 

 

O Cerrado abrange como área contínua os estados de Goiás, do Tocantins e  

do Distrito Federal, parte dos Estados da Bahia, do Ceará, do Maranhão, do Mato Grosso,  

do Mato Grosso do Sul, de Minas Gerais, do Piauí, de Rondônia e de São Paulo, e também 

ocorre em áreas disjuntas ao norte nos Estados do Amapá, do Amazonas, do Pará e de 

Roraima, e ao sul, em pequenas localidades no Paraná (Sano e Almeida 1998).  

 

Para efeito de classificar as imagens de satélite, é necessário identificar e 

diferenciar os tipos fitofisionômicos existente nas áreas que serão trabalhadas, no caso são 

áreas exclusivamente de cerrado. Os critérios utilizados para diferenciar os tipos 

fitofisionômicos que serão discutidos a seguir são baseados primeiramente na fisionomia, 

definida pela estrutura, pelas formas do crescimento dominante e por possíveis mudanças 
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estacionais. No caso de tipos fitofisionômicos em que há subtipos, o ambiente e a 

composição florística, nesta ordem, foram os critérios de separação. Dessa forma, são 

descritos onze tipos fitofisionômicos gerais, enquadrados em formações florestais, em 

formações savânicas e em formações campestres, conforme pode ser vista na Tabela 2.4, 

sendo que muitos dos tipos apresentam subtipos. 

 

Tabela 2.4. Relação dos tipos fitofisionômicos. 

Formações Fitofisionômicas Tipos Fitofisionômicos 

1.   Mata Ciliar 

2.   Mata de Galeria 

3.   Mata Seca 

 

1. Formações Florestais 

4.   Cerradão 

5.   Cerrado sentido restrito 

6.   Parque de cerrado 

7.   Palmeiral 

 

2. Formações Savânicas 

8.   vereda 

9.   Campo Sujo 

10. Campo Rupestre 

 

3. Formações Campestres 
11. Campo Limpo 

 

 

A seguir, serão descritos cada uma das formações fitofisionômicas e os tipos 

fitofisionômicos utilizados neste trabalho, nos mapas temáticos montados a partir dos 

resultados do modelo proposto. 

 

2.7.1. Formações Florestais 

As formações florestais do Cerrado englobam os tipos de vegetação com 

predominância de espécies arbóreas e formação de dossel. A Mata Ciliar e a Mata de 

Galeria são fisionomias associadas a cursos de água, que podem ocorrer em terrenos bem 

drenados ou mal drenados. A Mata Seca e o Cerradão ocorrem nos interflúvios, em terrenos 
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bem drenados. A Mata de Galeria possui dois subtipos: não-inundável e inundável. A Mata 

Seca possui três subtipos: sempre-verde, semidecídua e decídua. O Cerradão pode ser 

classificado como mesotrófico ou distrófico. 

 

2.7.1.1. Mata de Galeria 

Entende-se por Mata de Galeria a vegetação florestal que acompanha os rios 

de pequeno porte e córregos dos planaltos do Brasil Central, formando corredores fechados 

(galerias) sobre o curso de água. Geralmente localiza-se nos fundos dos vales ou nas 

cabeceiras de drenagem onde os cursos de água ainda não escavaram um canal definitivo. 

Quase sempre é circundada por faixas de vegetação não florestal em ambas as margens, e 

em geral ocorre uma transição brusca com formações savânicas e campestres. A transição é 

quase imperceptível quando ocorre com Matas Ciliares, Matas Secas ou mesmo Cerradões, 

o que é mais raro, muito embora pela composição florística seja possível diferenciá-las. 

 

A altura média do estrato arbóreo varia entre 20 e 30 metros, apresentando 

uma superposição das copas que fornecem cobertura arbórea de 70 a 95%. No seu interior a 

umidade relativa é alta, mesmo na época mais seca do ano. A presença de árvores com 

pequenos sapopemas ou saliências nas raízes é freqüente, principalmente nos locais mais 

úmidos. De acordo com a composição florística e características ambientais, como 

topografia e variação na altura do lençol freático ao longo do ano, a Mata de Galeria pode 

ser de dois subtipos: Mata de Galeria Não-Inundável e Mata de Galeria Inundável. 

 

Por Mata de Galeria não-Inundável entende-se como sendo a vegetação 

florestal que acompanha um curso de água, onde o lençol freático não está próximo ou 

sobre a superfície do terreno na maior parte dos trechos o ano todo, mesmo na estação 

chuvosa. Apresenta trechos longos com topografia acidentada, sendo poucos os locais 

planos. Possui solos bem drenados e uma linha de drenagem  (leito do córrego) definida. 

 

Por Mata de Galeria Inundável entende-se como sendo a vegetação florestal 

que acompanha um curso de água, onde o lençol freático está próximo ou sobre a superfície 

do terreno na maior parte dos trechos durante o ano todo, mesmo na estação seca. 
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Apresenta trechos longos com topografia bastante plana, sendo poucos os locais 

acidentados. Possui drenagem deficiente e linha de drenagem (leito do córrego) muitas 

vezes pouco definida e sujeita a modificações.  

 

2.7.2.Formações Savânicas 

As formações savânicas do Cerrado englobam quatro tipos fitofisionômicos 

principais: o Cerrado sentido restrito, o Parque de Cerrado, o Palmeiral e a Vereda.  O 

cerrado sentido restrito caracteriza-se pela presença dos estratos arbóreos e arbustivo-

herbáceo definidos, com as árvores distribuídas aleatoriamente sobre o terreno em 

diferentes densidades. No Parque de Cerrado a ocorrência de árvores é concentrada em 

locais específicos do terreno. No Palmeiral, que pode ocorrer tanto em áreas bem drenadas 

quanto em áreas mal drenada, há a presença marcante de determinada espécie de palmeira 

arbórea, e as árvores de outras espécies não têm destaque. Já a Vereda também caracteriza-

se  pela presença de uma única espécie de palmeira, o buriti, mas esta ocorre em menor 

densidade que em um Palmeiral. Além disso, a Vereda é circundada por um estrato 

arbustivo-herbáceo característico. A seguir, serão colocados mais alguns detalhes acerca de 

cada uma das formações savânicas.   

 

2.7.2.1.Cerrado sentido restrito  

O Cerrado sentido restrito caracteriza-se pela presença de árvores baixas, 

inclinadas, tortuosas, com ramificações irregulares e retorcidas, e geralmente com 

evidências de queimadas. Os arbustos e subarbustos encontram-se espalhados, com 

algumas espécies apresentando órgãos subterrâneos perenes, que permitem a rebrota após 

queima ou corte. Na época chuvosa os estratos subarbustivo e herbáceo tornam-se 

exuberantes devido ao seu rápido crescimento. 

 

Os troncos das plantas lenhosas em geral possuem cascas com cortiça 

grossa, fendida ou sulcada, e as gemas apicais de muitas espécies são protegidas por densa 

pilosidade. As folhas em geral são rígidas e coriáceas. Esses caracteres fornecem aspectos 

de adaptação às condições de seca. Devido à complexidade dos fatores  condicionantes, 
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originam-se subdivisões fisionômicas distintas do Cerrado sentido restrito, sendo as 

principais: o Cerrado Denso, o Cerrado Típico e o Cerrado Ralo, além do Cerrado 

Rupestre. As três primeiras refletem variações na forma dos agrupamentos e espaçamento 

entre os indivíduos lenhosos, seguindo um gradiente de densidade decrescente do Cerrado 

Denso ao Cerrado Ralo. A composição florística inclui basicamente as espécies 

características anteriormente citadas. Já o Cerrado Rupestre diferencia-se dos três subtipos 

anteriores pelo substrato, tipicamente em solos rasos com presença de afloramentos de 

rocha, e por apresentar outras espécies características, adaptadas a esse ambiente. 

 

O Cerrado Denso é um subtipo de vegetação predominantemente arbóreo, 

com cobertura de 50% a 70% e altura média de cinco a oito metros. Representa a forma 

mais densa e alta de Cerrado sentido restrito. Os estratos arbustivo e herbáceo são mais 

ralos, provavelmente devido  ao sombreamento resultante da maior densidade de árvores.  

 

O Cerrado Típico é um subtipo de vegetação predominantemente arbóreo-

arbustivo, com cobertura arbórea de 20% a 50% e altura média de três a seis metros. Trata-

se de uma forma comum e intermediária entre o Cerrado Denso e o Cerrado Ralo. 

 

O Cerrado Ralo é um subtipo de vegetação arbóreo-arbustivo, com cobertura 

arbórea de 5% a 20% e altura média de dois a três metros. Representa a forma mais baixa e 

menos densa de Cerrado sentido restrito. O estrato arbustivo-herbáceo é mais destacado que 

nos subtipos anteriores. 

 

O Cerrado Rupestre é um subtipo de vegetação arbóreo-arbustiva que ocorre 

em ambientes rupestres. Possui cobertura arbórea variável de 5% a 20%, altura média de 2 

a 4 metros e estrato arbustivo-herbáceo destacado. Pode ocorrer em trechos contínuos, mas 

geralmente aparece em mosaicos, incluídos em outros tipos de vegetação. Embora possua 

estrutura semelhante ao Cerrado Ralo, o substrato é um critério de fácil diferenciação, pois 

comporta pouco solo entre afloramentos de rochas. 

 

 

   
 

Página  28  



2.7.3.Formações Campestres 

As formações campestres do Cerrado englobam três tipos fitofisionômicos 

principais: o Campo Sujo, o Campo Rupestre e o Campo Limpo. O Campo Sujo 

caracteriza-se pela presença marcante de arbustos e subarbustos entremeados no estrato 

herbáceo. O Campo Rupestre possui estrutura similar ao Campo Sujo, diferenciando-se 

tanto pelo substrato, composto por afloramento de rocha, quanto pela composição florística, 

que inclui muitos endemismos. No Campo Limpo a presença de arbustos e subarbustos é 

insignificante. 

 

2.7.3.1.Campo Limpo 

O Campo Limpo é uma fitofisionomia predominantemente herbácea, com 

raros arbustos e ausência completa de árvores. Pode ser encontrado em diversas posições 

topográficas, com diferentes variações no grau de umidade, profundidade e fertilidade do 

solo. Entretanto, é encontrado com mais freqüência nas encostas, nas chapadas, nos olhos 

d’água, circundando as Veredas e na borda das Matas de Galeria. Quando ocorre em áreas 

planas, relativamente extensas, contíguas aos rios e inundadas periodicamente, também é 

chamado de “Campo de Várzea”, “Várzea” ou “Brejo”.  

 

O Campo Limpo, como o Campo Sujo, também apresenta variações 

dependentes de particularidades ambientais, determinadas pela umidade do solo e 

topografia. Na presença de um lençol freático profundo ocorre o Campo Limpo Seco; se o 

lençol freático é alto há o Campo Limpo Úmido; cada qual com sua flora específica. 

Quando aparecem os murundus, tem-se o Campo Limpo com Murundus. 

   
 

Página  29  



 

 
 

Capítulo 3 
 

 

 

 

 

 

Reconhecimento de Padrões 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

Página  30  



3.1. Introdução 

A Detecção e o Reconhecimento de Padrões em cenários complexos são 

problemas importantes e fundamentais da Visão Computacional, havendo constantes 

esforços dos cientistas da computação visando encontrar melhores soluções para os 

mesmos (Baker et al. 1995, Koksal et al. 1999, Kostakis et al. 1998 e 1999, Fukunaga 1990, 

Goyal 1998a, Olson e Huttenlocher 1997, Picard e Kabir 1993, Pope 1994, Rasmussen e 

Hager 1998, Sharma et al. 2000).  

 

Existem muitos tipos de padrões: padrões visuais, padrões temporais, 

padrões lógicos, padrões espectrais, e outros. Usando uma abordagem mais abrangente, 

pode-se encontrar reconhecimento de padrões em todas as atividades inteligentes. Assim, 

nenhuma teoria simplificada de reconhecimento de padrões pode abranger um espectro tão 

diversificado de problemas. Porém, existem pesquisas e desenvolvimentos de alguns 

modelos, que são bastante utilizados, como: reconhecimento de padrões baseado em 

paradigmas estatísticos; reconhecimento de padrões baseado em redes neurais artificiais; e 

reconhecimento de padrões baseado em conhecimentos; dentre outros.  

 

Neste trabalho, os principais objetivos são no sentido de buscar uma boa 

solução para o reconhecimento de padrões, utilizando-se da abordagem estatística, bem 

como baseando-se na KLT, nos eigenspaces e em modelos. Em consonância com a 

abordagem proposta, pode-se entender o reconhecimento de padrões como uma 

classificação, em que se pode atribuir as entradas submetidas ao modelo para cada uma das 

classes conhecidas. 

 

A Detecção de Padrões consiste em reportar a existência ou não do padrão 

na imagem trabalhada. O Reconhecimento de Padrões consiste em determinar se o objeto 

presente em uma dada janela de uma imagem pertence ou não a um dos subconjuntos de 

objetos de interesse, denominados “classes”.  

 

Assim, a detecção e o reconhecimento de alvos em imagens são funções 

muito correlatas, porém distintas, e devem funcionar de forma bastante integrada, 
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possibilitando-se que a detecção complemente o reconhecimento, que depende 

fundamentalmente do resultado da detecção. Dessa forma, o primeiro problema a ser 

resolvido é a localização do alvo na imagem, i.e., a detecção do alvo. E, a seguir, resolve-se 

o outro problema, que é o reconhecimento do alvo, identificando-se a qual classe ele 

pertence. 

 

3.2. Representação de Objetos Baseada em Modelos 

A Representação de Objetos se constitui na modelagem dos mesmos, na sua 

tradução em códigos que possam ser entendidos e usados pelos algoritmos de Detecção e 

de Reconhecimento. Um registro armazenado num banco de dados qualquer pode ser 

representado facilmente por sua chave primária, mas a representação de uma imagem de 

um objeto não é trivial, demandando algoritmos complexos para possibilitar uma boa 

representação. O modo de representar um alvo determina os algoritmos sucessivos de 

detecção e reconhecimento. Existem pesquisas no desenvolvimento de várias técnicas de 

representação de objetos em imagens, que podem ser enquadradas em três métodos 

distintos: Template-based, Feature-based e Appearance-based (Chandrasekara et al. 1997, 

Feng e Effros 2000,  Fukunaga 1990 e Turk e Pentland 1991). 

 

O método Template-based  possui duas versões, a primeira se propõe a 

representar os objetos por meio de uma matriz bidimensional (template), com valores 

representando as bordas do objeto e todos os detalhes do mesmo. A segunda versão deste 

método apresenta múltiplos templates na representação dos objetos, sob diversos ângulos e 

pontos de vista. A vantagem mais atraente deste modelo  é a sua simplicidade,  porém tem a 

desvantagem de necessitar grande quantidade de memória e de ser um algoritmo de 

comparação ineficiente.   

 

O método Feature-based  considera as posições e tamanhos dos 

componentes e detalhes dos objetos  na representação dos mesmos. Este método consome 

bem menos recursos computacionais do que o  template-based, possibilitando maior 

velocidade de processamento, podendo-se obter bons desempenhos com objetos em escalas 
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variadas, visto que são consideradas, de forma proporcional, as distâncias entre as 

características do objeto. 

 

O método Appearance-based  projeta as imagens dos objetos num 

subespaço linear de baixa dimensão, construído com base nos autovetores e autovalores 

extraídos das imagens de outros objetos, utilizados como padrões, obtendo-se, a partir desta 

projeção, a representação dos mesmos. Neste trabalho será utilizado este método na 

representação dos alvos, o que será feito com a utilização da KLT, com base nos 

autovetores com os maiores autovalores.  

 

São necessárias duas formas de representação para o reconhecimento de 

objetos baseado em modelo: uma para se representar o modelo do objeto, e a outra para 

representar o conteúdo da nova imagem. Para facilitar a comparação entre o modelo e a 

nova imagem, as duas representações devem estar relacionadas com bastante proximidade. 

No caso ideal existirá uma relação simples e direta entre os primitivos usados para 

descrever o modelo e aqueles usados para descrever a nova imagem. Se o alvo é descrito 

por um modelo, a imagem poderia melhor ser descrita em termos de intensidade de bordas, 

cada um poderia ser diretamente comparado com os parâmetros do modelo. 

 

Grande parte dos modelos de reconhecimento de alvos baseados em 

modelos descreve os objetos em termos de sua forma, sem detalhar propriedades adicionais 

como cor e textura. De forma semelhante, as imagens normalmente são descritas em boas 

condições de visibilidade com relação às formas dos objetos. A forma significa a geometria 

de um conjunto de pontos, que serão os pontos na superfície de um objeto físico, ou os 

pontos em uma borda de intensidade em uma imagem.  

 

Existem algumas propostas para a representação da forma dos objetos, com 

uma discussão dos critérios que deveriam ser satisfeitos por tal representação. Os principais 

critérios são relacionados a seguir: 
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1. Escopo e sensibilidade: A representação deve ser capaz de descrever 

todas as formas relevantes enquanto preserva todas as distinções importantes entre as 

mesmas. 

2. Singularidade: Para qualquer forma particular deveria existir uma 

descrição única. Se este critério for encontrado, formas idênticas terão descrições idênticas 

e o problema de comparação de formas é simplificado. 

3. Estabilidade: Pequenas mudanças na forma podem introduzir pequenas 

modificações na descrição. Assegurando-se de que formas similares terão descrições 

semelhantes, o que também simplifica o problema de comparar formas. 

4. Eficiência: Deve ser possível computar eficientemente uma descrição de 

forma a partir dos dados de entrada, que, no contexto de reconhecimento de alvos, pode ser 

uma imagem ou um modelo de objeto. Também, deve ser possível comparar eficazmente 

descrições de forma. 

 

Estes critérios permitem conclusões sobre a natureza de uma boa 

representação de formas de objetos. Primeiramente, a forma deve ser descrita por uma 

combinação de primitivos com cada um deles descrevendo uma porção limitada da forma 

global. Tais primitivos locais podem ser computados relativamente de forma eficaz, desde 

que cada um seja baseado em uma porção limitada dos dados de entrada. Além disso, uma 

descrição composta de primitivos locais é relativamente estável desde que apenas alguns 

sejam afetados por qualquer mudança na forma. E, de importância particular para o 

reconhecimento de objetos, uma descrição composta de primitivos locais é apenas 

parcialmente afetada quando sua forma se apresenta parcialmente oclusa em uma imagem. 

Desse modo, a eficiência e critérios de estabilidade são importantes na representação dos 

objetos. 

 

Por causa da comparação eficiente e conveniente de descrições de forma, 

cada primitivo deveria suportar um tipo ou nome denotando alguma categoria limitada de 

formas possíveis. O objetivo a ser alcançado é possibilitar que toda a faixa de possíveis 
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formas, que é praticamente um universo contínuo, deve ser dividida em categorias discretas 

pela representação. 

 

Uma representação deve ter uma forma de partição em primitivos discretos, 

de acordo com três características: localização, escala e a categoria da forma, em uma 

localização e escala particulares. Porém, esta discretização leva a um conflito entre a 

estabilidade e os critérios de singularidade. Instabilidades são encontradas nos limites entre 

categorias discretas. Com pequenas modificações na forma, uma superfície que é às vezes 

classificada como planar, por exemplo, poderia também ser classificada como cilíndrica. 

Uma maneira de reduzir esta fonte de instabilidade é permitir alguma sobreposição e 

redundância entre os primitivos discretos. Assim, uma superfície que se localiza próxima 

ao limite entre planar e cilíndrica seria representada por ambos os tipos de primitivos, e 

como a superfície deforma para se tornar mais planar ou mais cilíndrica, um dos dois 

primitivos vai permanecer para prover alguma medida de estabilidade. Embora isso possa 

prover estabilidade maior, uma representação redundante não encontra o critério de 

singularidade. Para vários subconjuntos de descrição redundante pode constituir descrições 

alternadas da mesma forma. 

 

A propriedade de singularidade não é de grande importância no contexto de 

reconhecimento de padrões. O propósito do critério de singularidade é para permitir testes 

diretos para verificar equivalências de forma. Em reconhecimento de padrões, comparam-

se formas para julgar não se elas são idênticas, mas se elas são suficientemente 

semelhantes, com um certo grau de tolerância devido a certos problemas, como ruídos e 

oclusão. Em se comparando formas, os falsos positivos que podem surgir, em decorrência 

de diferentes representações para uma forma única, podem ser diminuídos com algum 

esforço. 

 

3.3. Reconhecimento Automático de Alvos 

Grande parte das pesquisas encontradas abordando o Reconhecimento 

Automático de Alvos (ou ATR - Automated Target Recognition) trabalha com alvos 

militares (Baker e Wells 1995, Beaufays 1995, Beveridge et al. 1995, 1996, 1997 e 1997a, 
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Beymer et al. 1999, Black et al. 1996, Borghys 1995, 1996 e 1998, Cooper et al. 1997, 

Cooper e Miller 1998, Cox et al. 1995, Cucchiara et al. 1999 e 1999a, Davies et al. 1998 e 

1999, Der e Chellappa 1993, Fiore et al. 1997, Flake et al. 1994, 1995 e 1995a, Goyal e 

Vetterli 1998, Greer et al. 1997, Grenander et al. 1998, Hellwich 2000, Hue et al. 1999, 

Iwaki et al. 2000, Jain et al. 1999, Koksal et al. 1999, Korona e Kokar 1996, Kostakis et al. 

1998 e 1999, Kothari 1998, Lanterman et al. 1995 e 1995a, Lanterman e Miller 1998, 

Lanterman 1999, 2000, 2000a e 2001, Leow e Yee 1997, Mirmehdi et al. 1997, 

Moghaddam e Pentland 1995, 1995a e 1996, Moghaddam 1999, Murphy e Taylor 1996, 

Murrieta-Cid 1997, Olson e Huttenlocher 1997, O’Sullivan e Schmid 2001, Pao e O’Neil 

1994, Pao 1994, Pao e Khawsuk 2000, Pérez-Jácome e Jorge 1996, Peters e Strickland 

1990, Plett e Torrieri 1997, Pope 1994, Roweis 1999, Setchell 1997, Soni et al. 1992 

1992a, Srivastava 1995 e 1996, Srivastava e Grenander 1999, Stark 2000, Stevens et al. 

1997 e 1999, Stevens e Beveridge 1997, Taylor 1995, Toet 1995, Toet e De Waard 1995, 

Verlinde et al. 1997, Wells 1995 e 1997, Zlotkin e Rosenschein 1996). Entretanto, nada 

obsta que as mesmas técnicas possam ser adaptadas e aplicadas para outros tipos de 

objetos, como, por exemplo, para alvos de interesse das geociências. 

 

O reconhecimento de alvos tem como objetivo reportar quais os alvos que 

estão presentes na imagem e qual a localização precisa dos mesmos, com base em 

conhecimentos acerca deles e, também, acerca das imagens que possivelmente contenham  

esses alvos. Há estudos e pesquisas que dão abordagens diferentes, em consonância com os 

conhecimentos que são aplicados.  

 

Neste trabalho, está sendo abordado o reconhecimento de alvos baseado em 

modelos, em que o conhecimento dos objetos é provido por um modelo explícito, 

construído a partir de seus componentes principais, com base nos autovetores com os 

maiores autovalores, extraídos das imagens. Não estarão sendo considerados alguns outros 

tipos de conhecimento que podem ser usados para reconhecer um objeto, como o 

conhecimento do contexto em que pode ser encontrado ou a função para a qual ele pode 

servir. 
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As pesquisas encontradas diferem com relação às restrições que se colocam 

na forma dos objetos a serem reconhecidos. Os objetos podem ser bidimensionais ou 

tridimensionais. Eles podem ter formas completamente definidas, podem ser compostos de 

algumas partes que podem mover uma em relação à outra. As abordagens se diferenciam de 

acordo com o tipo de imagens trabalhadas. Reconhecer um objeto 3D em uma imagem de 

uma cena é, em muitos aspectos, a forma mais difícil do problema. O trabalho tem que ser 

feito considerando-se a perda de informações devido à projeção, considerando-se a 

possibilidade de que os objetos podem ocultar um ao outro, e considerando-se também o 

fato de que a intensidade da imagem é apenas indiretamente relacionada à forma do objeto.  

 

O reconhecimento é realizado encontrando-se uma correspondência entre 

certas características da imagem e as características do modelo com o qual possam ser 

comparadas. Os dois pontos mais importantes que devem ser tratados pelo método são:  (1) 

o que constitui uma característica, e (2) como é a correspondência encontrada entre as 

características da imagem e as características do modelo. Alguns métodos usam 

características globais, que resumem informações sobre toda a porção visível de um objeto. 

Os exemplos de tais características são área, perímetro e densidade. Há alguns critérios 

para julgar a performance que os métodos de reconhecimento de alvos apresentam. Os 

principais critérios são a seguir descritos: 

 

1. Escopo: Identifica quais tipos de objetos podem ser reconhecidos, e em 

que tipos de cenas. 

2. Robustez: Verifica se o método tolera quantias razoáveis de ruído e 

oclusão na cena, e se degrada levemente à medida que essas tolerâncias são excedidas. 

3. Eficiência: O reconhecimento requer que uma grande quantidade de 

alternativas seja considerada. Considera-se que a quantidade de tempo e de memória são 

requeridas para as buscas. 

4. Correção: Cada método é baseado em uma definição bem particular do 

problema, que gera alguns critérios para classificar as interpretações alternadas de uma 
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cena e decidindo qual das interpretações deve reportar. Pode-se perguntar se o método 

implementa corretamente o pretendido critério de classificação e decisão. 

 

3.4. Classificação 

A tarefa de classificação ocorre em uma grande variedade de atividades 

feitas no cotidiano das pessoas. Em sua acepção mais ampla, o termo poderia contemplar 

qualquer contexto em que alguma decisão ou previsão é feita com base em informações 

disponíveis. O procedimento de classificação é, então, um método formal para se fazer 

repetidamente julgamentos em novas situações. O problema está relacionado com a 

construção de um procedimento que será aplicado a uma seqüência contínua de casos, em 

que cada novo caso deve ser considerado como pertencente a uma das classes pré-definidas, 

com base nos atributos ou características observadas. A construção de um procedimento de 

classificação de um conjunto de dados, para o qual as classes verdadeiras são conhecidas, é 

também conhecido como reconhecimento de padrões, discriminação, ou aprendizado 

supervisionado, com a finalidade de se distinguir tal procedimento do aprendizado não-

supervisionado. Nesse outro caso – aprendizado não-supervisionado – as classes são 

deduzidas automaticamente a partir dos dados (Anderson e Devulapalli 1995 e Fukunaga 

1990).  

 

Assim, a classificação tem duas maneiras de ser levada a efeito. Pode-se 

receber um conjunto de observações com o objetivo de estabelecer a existência de classes 

ou agrupamentos nos dados. Ou pode-se saber com certeza que existem algumas classes 

pré-definidas, e o objetivo é estabelecer uma regra por meio da qual pode-se classificar uma 

nova observação como pertencente a uma das classes conhecidas. A primeira modalidade é 

conhecida como aprendizado não-supervisionado, e a outra é conhecida como aprendizado 

supervisionado (Anderson e Devulapalli 1995, Anderson e Stolz 1998, Michie et al. 1994, 

Sheng 1998 e Väinämö et al. 1998).  

 

Neste trabalho, quando os termos treinamento ou aprendizado forem 

utilizados, sempre se estará falando de aprendizado supervisionado, pois esta é a 

modalidade de treinamento utilizada nos testes e resultados obtidos nas pesquisas e 
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desenvolvimentos realizados. Na estatística, o aprendizado supervisionado é normalmente 

chamado de discriminação, que significa o estabelecimento da regra de classificação de 

dados corretamente classificados. A existência de dados corretamente classificados 

pressupõe a existência de alguém, definido como supervisor, que pode classificar sem 

erros.  

 

Uma grande variedade de abordagens tem sido feita, visando encontrar 

soluções para a atividade de classificação. Três principais áreas de pesquisa podem ser 

identificadas: (1) estatística, (2) "machine learning" e (3) redes neurais artificiais. Muitos 

grupos acadêmicos e profissionais têm empreendido muito esforço em estudos e pesquisas 

nesta área, tendo tais grupos vários objetivos em comum. Eles procuram desenvolver 

procedimentos capazes de realizar as seguintes funções: 

 

a) Igualar ou superar o comportamento humano na tomada de decisões, com 

a possibilidade de se obter maior consistência e rapidez; 

 

b) Lidar com uma grande variedade de problemas e, a partir de dados em 

quantidade suficientes, ser extremamente generalista; e 

c) Resolver aplicações práticas com eficácia comprovada. 

 

3.4.1. Abordagem estatística 

Duas fases principais do trabalho de classificação são de grande interesse da 

comunidade da Estatística. A primeira fase, considerada clássica, está relacionada com os 

primeiros trabalhos de Fisher, relativos aos Discriminantes Lineares de Fisher. A segunda 

fase, considerada moderna, explora classes mais flexíveis de modelos, muitos dos quais 

tentam prover uma estimativa da distribuição conjunta das características dentro de cada 

classe, que pode determinar uma regra de classificação. As abordagens estatísticas são 

geralmente caracterizadas por terem um modelo de probabilidade, que provê uma 

possibilidade de estar em cada classe em vez de simplesmente serem uma simples 

classificação.  
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Além disso, normalmente assume-se que as técnicas serão usadas por 

estatísticos, e conseqüentemente é previsto um pouco de intervenção humana, no que se 

refere à seleção e à transformação de variáveis, e à estruturação global do problema. 

 

3.4.2. Machine learning 

A "Machine Learning" é geralmente usada para tratar procedimentos de 

computação automáticos baseados em operações lógicas ou binárias, que aprendem uma 

tarefa a partir de uma série de exemplos. Há algumas técnicas, como algoritmos genéticos e 

procedimentos de lógica indutiva, que atualmente estão em desenvolvimento ativo e, em 

princípio, permitem lidar com tipos mais gerais de dados, inclusive casos em que o número 

e tipo de atributos podem variar, e em que as camadas adicionais de conhecimento são 

sobrepostas, com estrutura hierárquica de atributos e classes, e assim por diante.  

 

A "Machine Learning" visa gerar expressões de classificação simples 

suficientes para serem entendidas facilmente pelas pessoas. Elas devem imitar o ser 

humano suficientemente para proverem perspicácia no processo de decisão (Michie et al. 

1994 e Murphy e Taylor 1996). 

 

3.4.3. Redes Neurais Artificiais 

As Redes Neurais Artificiais são um dos ramos da Inteligência Artificial que 

mais se desenvolve, atraindo pesquisadores de diversas áreas do conhecimento. A 

Inteligência Artificial, por sua vez, é uma das vertentes mais importantes da Ciência da 

Computação.   

Redes Neurais Artificiais são técnicas computacionais que apresentam um 

modelo matemático que se inspira na estrutura neural do cérebro humano e podem adquirir 

conhecimento por meio da experiência. A computação neural, por não ser algorítmica e não 

ser baseada em regras ou programas, apresenta-se como uma boa alternativa à computação 

algorítmica convencional. Uma grande Rede Neural Artificial pode ter centenas ou 

milhares de neurônios, ou unidades de processamento, enquanto que o cérebro humano tem 

em torno de 100 bilhões de neurônios. 
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As Redes Neurais Artificiais surgiram de fontes diversas, variando da 

fascinação dos homens com o entendimento e a emulação do cérebro humano, para 

abordagens mais amplas, como a tentativa de reproduzir as habilidades humanas, como a 

fala e o uso de idioma. O desenvolvimento da tecnologia é uma força motriz forte para os 

pesquisadores, tanto no ambiente acadêmico como na indústria, em muitas áreas de ciência. 

Em redes neurais, como em "Machine Learning", a motivação pelo progresso tecnológico é 

aumentada pelo desafio de reproduzir a inteligência.  

 

As redes neurais são constituídas de camadas de nodos interconectados, em 

que cada nodo produz uma função não linear de sua entrada. A entrada para um nodo pode 

vir de outros nodos ou diretamente dos dados de entrada. Alguns nodos são identificados 

com a saída da rede. A rede completa representa um conjunto muito complexo de 

interdependências que pode incorporar qualquer grau de não-linearidade, permitindo 

funções muito gerais para serem modeladas. Nas redes mais simples, a saída de um nodo é 

alimentada em outro nodo de modo a propagar “mensagens” por camadas de interconexão 

de nodos. Comportamentos mais complexos podem ser modelados por redes em que os 

nodos de saída final são conectados com nodos anteriores, e então são obtidas as 

características de um sistema altamente não-linear com retro-alimentação. Como já se 

disse, as redes neurais, até certo ponto, miram-se no comportamento das redes de neurônios 

naturais.  

 

As Redes Neurais Artificiais podem ser utilizadas na resolução de uma 

grande variedade de problemas encontrados em várias áreas aplicadas: detecção e 

reconhecimento de padrões, classificação, identificação, diagnóstico, análise de sinais e de 

imagens, otimização e controle. As Redes Neurais têm-se mostrado robustas no tratamento 

de dados com ruído e eficientes especialmente nos problemas em que não se tem 

formulação analítica ou não se tem um conhecimento explícito acessível, ou os dados estão 

contaminados por ruído, ou o próprio problema modifica-se com o tempo. O emprego de 

uma Rede Neural depende da habilidade em adaptá-la ao problema considerado, por meio 

de mudanças nos pesos sinápticos, de modo a aumentar sua eficiência (Azevedo et al. 2000, 

Back et al. 1995, Braga et al. 2000, Caruana et al. 2000, Dony 1994, Granger et al. 2000, 
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Haykin 2001, Hollmén 1996, Lawrence et al. 1996, 1997 e 1998, Leow e Yee 1997, Plett e 

Torrieri 1997, Ridge 1996, Rietman 1994, Setiono e Liu 1997, Skapura 1996, Van Dam et 

al. 1996 e Wen e Liu 1995).  

 

3.4.4. Características de um bom classificador 

Existem muitos aspectos que um bom classificador deve ter. São listados 

abaixo alguns dos aspectos mais importantes. 

 

3.4.4.1. Precisão 

Existe a confiabilidade da regra, normalmente representada pela proporção 

de classificações corretas, embora possa ser que alguns erros sejam mais sérios do que 

outros, e pode ser importante controlar a taxa de erro para algumas classes. 

 

Com relação à precisão, deve-se sempre ter em mente que a precisão medida 

no conjunto de treinamento e a precisão medida em dados novos são freqüentemente muito 

diferentes. Não é incomum a situação em que o treinamento no conjunto de treinamento 

está perfeitamente ajustado, mas o desempenho do sistema no conjunto de testes é muito 

ruim.  

 

O método geralmente aceito para estimativa consiste na utilização de um 

conjunto de dados, em que se assume que todas as classes de dados são conhecidas. 

Primeiramente, usa-se uma proporção significativa do conjunto de treinamento dos dados 

disponíveis, para treinar o modelo. Esta regra é então testada nos dados restantes, no 

conjunto de testes, e os resultados comparados com as classificações conhecidas. A 

proporção correta no teste fixo é uma estimativa imparcial da precisão da regra, desde que 

o conjunto de treinamento seja amostrado aleatoriamente. 

 

3.4.4.2. Velocidade 

Em algumas circunstâncias, a velocidade do classificador é uma questão 

muito importante. Muitas vezes, em função da necessidade de melhor performance, é 
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preferível um classificador que tenha precisão ligeiramente inferior, mas que seja mais 

rápido.   

 

3.4.4.3. Compreensibilidade 

Se for um operador humano que deve aplicar o procedimento de 

classificação, o procedimento deve estar facilmente entendido, caso contrário podem 

ocorrer enganos na aplicação da regra.   

 

3.4.4.4. Tempo para aprender 

Especialmente em um ambiente que se modifica rapidamente com o passar 

do tempo, o modelo tem que ser capaz de aprender rapidamente como se faz a 

classificação, ou fazer ajustes para uma regra existente em tempo real, antes que o 

ambiente se modifique novamente.  

 

3.5. Distância entre os alvos 

Ao abordar este tema – distância entre alvos, normalmente a referência está 

sendo feita à mínima distância entre esses alvos, pois, em reconhecimento de padrões o 

interesse está sempre voltado para se encontrar a mínima distância entre os mesmos. 

Existem várias maneiras diferentes de se medir essa distância, isto é, existem diferentes 

métricas (Lanterman e Miller 1998 e Srivastava et al. 1996). As métricas mais comuns são: 

 

1. Métrica Euclidiana; 

2. Métrica de Mahanalobis; 

3. Métrica de Hausdorff; e 

4. Métrica de Minkowski. 

 

3.5.1. Métrica Euclidiana 

O cálculo da distância euclidiana entre dois pontos P1 e P2 no espaço tri-

dimensional é ilustrado na Figura 3.1. Tal cálculo é feito por meio da equação abaixo: 
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222 cbad ++=  (3.1)

 
Figura 3.1. Cálculo da distância euclidiana entre os pontos P1 e P2. 

 

3.5.2. Métrica de Mahalanobis 

A distância quadrada de Mahalanobis, originalmente definida pelo cientista 

indiano Prasanta Chandra Mahalanobis, é usada como uma medida de distância em análise 

de agrupamentos. Tal distância associa a correlação entre parâmetros e padroniza cada 

parâmetro para a média zero e variância igual à unidade, usando-se a matriz de covariância 

no cálculo da distância. A equação para o cálculo é a seguinte: 

 

( ) ( ) ( ) Twzwzwzd −Σ−= −
Σ

12 ,  (3.2)

 

Sendo que  é a inversa da matriz de covariância, calculada pela equação 

(A.13) do Apêndice A, e z e w  são os vetores-coluna para os quais  a distância está sendo 

calculada. Esta medida de distância é usada para calcular a distância entre a média de um 

vetor z e um vetor w.  

1−Σ
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A distância de Mahalanobis pode também ser usada para se calcular o ponto 

mais próximo de um agrupamento ou de um grupo de pontos, ou para calcular a distância e 

a separação de dois agrupamentos. A matriz de  covariância usada como uma métrica para 

o cálculo será denotada como um índice da função. Se a matriz de covariância é a matriz 

identidade, então a distância de Mahalanobis será equivalente à distância Euclidiana 

quadrada d2I  como descrito anteriormente.  

 

Algumas das limitações dos classificadores simples de mínima distância 

Euclidiana podem ser superadas usando-se a métrica de Mahanalobis. Isso pode resolver 

problemas causados por conjuntos de dados com características altamente correlacionadas 

ou fora de escalas.  

 

3.5.3. Métrica de Hausdorff 

Quando se fala sobre distâncias entre alvos, normalmente se está falando da 

menor distância. Assim, se um ponto X  está a uma distância D de um polígono P, é normal 

assumir que D é a distância de X até o ponto mais próximo de P. A mesma lógica se aplica 

aos polígonos, isto é, se dois polígonos A e B estão a uma certa distância um ao outro, 

comumente entende-se a distância como a menor entre um ponto qualquer de A e qualquer 

ponto de B.  Formalmente, isto é chamado de função mínima, porque a distância D entre A 

e B é dada por:  

 

}}),({min{min),( badBAD
BbAa

=
∈∈

 
(3.3)

 

Esta equação pode ser lida da seguinte forma: "para todos os pontos a de A, 

encontre a sua menor distância para todos os pontos b de B;  finalmente, pegue a menor 

distância encontrada entre todos os pontos a".  

 

O nome "Distância de Hausdorff" foi dado em homenagem ao cientista 

Felix Hausdorff (1868-1942). A distância de Hausdorff é  "a distância máxima  de um 
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conjunto  para o ponto mais próximo de outro conjunto". Mais formalmente, a distância de 

Hausdorff de um conjunto A para um conjunto B é uma função maximin, definida como: 

  

}}),({min{max),( badBAh
BbAa

=
∈∈

 
(3.4)

 

Em que a e b são pontos dos conjuntos A e B, respectivamente, e d(a, b) é 

qualquer métrica entre estes pontos. Para efeito de simplicidade, considera-se d(a, b) como 

a distância Euclidiana entre A e B.  

 

A distância de Hausdorff é orientada e também assimétrica, o que significa 

que, na maior parte das vezes, h(A, B) não é igual a h(B, A). Essa assimetria é uma 

propriedade das funções de maxi-min, enquanto que as funções min-min são simétricas. 

 

Uma definição mais geral da distância de Hausdorff pode ser representada 

pela equação seguinte: 

 

}),(),,({max),( ABhBAhBAH =  
(3.5)

 

Essa equação define a distância de Hausdorff entre A e B, enquanto a 

equação (3.4) é aplicada à distância de Hausdorff de A até B, também chamada de distância 

de Hausdorff dirigida. As duas distâncias h(A, B) e h(B, A) são às vezes chamadas de 

distâncias de Hausdorff para frente e para trás, de A para B. Embora a terminologia usada 

ainda não seja a mesma, a equação (3.5) normalmente é aplicada quando se trata da 

distância de Hausdorff. 

 

Se os conjuntos A e B são constituídos por linhas ou polígonos, em vez de 

pontos únicos, então H(A, B) se aplica a todos os pontos definidos nessas linhas ou 

polígonos, e não só para seus vértices. 
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Uma das principais aplicações da distância de Hausdorff é a comparação de 

imagens, para efeito de reconhecimento de padrões. Basicamente, a métrica de Hausdorff 

pode ser utilizada para verificar se um template da imagem está presente em uma imagem 

de testes. Quanto menor a distância entre os alvos, melhor será o resultado da comparação. 

Esse método dá resultados interessantes, até mesmo na presença de ruído ou oclusão, 

quando o alvo está parcialmente ocluso.  

 

O objetivo é descobrir se uma imagem pequena está presente em uma 

imagem maior, e exatamente onde está localizada nessa imagem grande. O primeiro passo é 

a extração das bordas de ambas as imagens, e, então, passar a trabalhar com conjuntos 

binários de pontos, com linhas ou polígonos. A extração de bordas pode ser feita por meio 

da aplicação de um dos muitos algoritmos detectores de bordas conhecidos. Depois da 

extração das bordas, aplica-se o algoritmo de cálculo da distância de Hausdorff entre as 

duas imagens, com o objetivo de localizar a ocorrência da imagem menor dentro da 

imagem maior.  
 

3.5.4. Métrica de Minkowski  

A métrica de Minkowski, por meio da qual é possível calcular a distância 

entre os dois pontos de dados i e j, é definida por meio da equação seguinte: 

rp

k

rkwkz

1

1
][][ 







−∑

=

 (3.6)

 

Sendo que zi é um vetor de dados de tamanho p, k é usado para se acessar o 

késimo elemento, r é o fator de Minkowski para a norma, e zj pode ser definido de forma 

equivalente, em relação a zi . 

 

Para a distância Euclidiana, o parâmetro r é igual a 2 e pode ser calculado da 

seguinte forma:  

( ) ( ) ( )[ ] 2
1

, wzwzwzd T
I −−=    (3.7) 
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3.6. Aprendizado do modelo a partir de exemplos 

Para implementar até mesmo o mais simples classificador de mínima 

distância, deve-se conhecer os vetores médios, mais conhecidos como templates. Para se 

implementar um classificador de mínima distância de Mahalanobis, é necessário conhecer 

os vetores médios e a matriz de covariância. Normalmente, isto significa que se precisa 

estimar estes parâmetros a partir de exemplos dos padrões a serem classificados. Serão 

abordados os aprendizados do vetor médio, da matriz de covariância, regularização e a 

validação. 

 

3.6.1. Aprendizado do vetor médio  

Considere-se que há uma coleção de n exemplos, todos da mesma classe. 

Assim, se os vetores de característica para estes exemplos são x(1), x(2), ... , x(n), o 

caminho natural para estimar o vetor médio m(n) é calculando a média:  

 

n
nxxxnm )](...)2()1([)( +++

=     (3.8)

 

Em algumas aplicações, novos exemplos regularmente aparecem, e pode-se 

melhorar a estimativa de m incluindo estes novos dados. Desde que n [m (n)] seja a soma 

dos primeiros n exemplos, a soma dos primeiros (n+1) exemplos é n [m (n)] + x [(n+1)]. 

Dividindo por n+1,  obtém-se a seguinte fórmula recursiva para o aprendizado da média:  

 

)1(
1

1)(
)1(

)1( +
+

+
+

=+ nx
n

nm
n

nnm     (3.9)

 

3.6.2. Aprendizado da matriz de covariância 

Quando é definida a covariância dos vetores z e w, a fórmula vai computar 

essa situação a partir de exemplos. Tal fórmula pode ser usada para formular a matriz de 

covariância C, conforme segue. Seja { x(1), x(2), ... , x(n) }  uma coleção de n exemplos, 
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todos da mesma classe, e seja m o vetor médio estimado  para aquela classe. Assim, a 

equação pode ser formulada da seguinte maneira: 

 

)1(
]))()())(()((...))()1())(()1([(

−
−−++−−

=
n

nmnxnmnxnmxnmxC
TT

 (3.10) 

 

Lembre-se que x é um vetor de d elementos, e C é uma matriz de d-por-d 

elementos. Se n < d + 1, a matriz C é singular. Isto é muito ruim quando for necessário 

inverter C para formar a distância de Mahanalobis. 

 

Ainda que se  n > d + 1, esta estimativa para a verdadeira matriz de 

covariância pode ser muito pobre. Quando se pensar sobre isto, C contém d2 elementos. 

Levando-se em conta que C tem que ser simétrico,  pode-se mostrar que C contém d(d-1)/2 

elementos independentes. Não se deve esperar uma boa estimativa para C até que número n 

de exemplos consiga perto de d(d-1)/2 de elementos desconhecidos. Isto não é um grande 

problema se d é pequeno, mas não é incomum existirem 50 ou 100 características. Se d = 

100, d(d-1)/2 é mais ou menos 5000, significando a necessidade de em torno de 5000 

exemplos. 

 

3.7. Validação do modelo de reconhecimento de padrões 

Uma das principais perguntas sobre qualquer classificador é o quão bem ele 

funciona, isto é, qual é a sua taxa de erros. Uma maneira de estimar a taxa de erro é ver o 

quão bem o classificador classifica os exemplos usados para estimar os parâmetros. Isto é 

chamado de testes nos dados de treinamento. Se o classificador não conseguir classificar 

corretamente os exemplos usados para treiná-lo, tal classificador é completamente inútil. 

 

O procedimento utilizado para testar a performance do modelo proposto 

neste trabalho pode ser descrito da seguinte forma: os dados disponíveis foram divididos 

em dois subconjuntos distintos, um subconjunto foi usado para treinar o classificador, e um 

outro subconjunto foi usado para testá-lo. Assim, foram coletadas amostras de todas as 

classes conhecidas para efeito de treinamento do modelo. E, para efeito de reconhecimento 
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e testes do modelo, foram utilizadas algumas milhares de janelas recortadas exaustivamente 

das imagens. 

 

3.7.1. Avaliação das classificações do modelo 

As classificações feitas pelo modelo proposto neste trabalho foram avaliadas por 

meio do coeficiente de concordância Kappa, definido por Congalton e Grenn (1999). Este 

coeficiente é uma técnica multivariada discreta usada na avaliação da exatidão da 

classificação das imagens para determinar se uma matriz de erro é significativamente 

diferente de outra, em termos estatísticos. Esta medida é baseada na diferença entre a 

exatidão global, indicada pela diagonal da matriz, e a exatidão de risco do produtor e do 

consumidor que é indicada pelas somas das linhas e colunas da matriz de confusão. O 

coeficiente Kappa ( k ) é dado pela seguinte equação:  ˆ
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(3.11) 

 

 Sendo que: r = número de linhas ou colunas da matriz de confusão; xii = 

número de observações na linha i e coluna i; xi+ = total de observações na linha i; x+i = total 

de observações na coluna i; e N = número total de observações. 

 

A variância de k  é dada pela equação ˆ
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em que: 
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O coeficiente Kappa tem seus valores distribuídos entre 0 e 1, onde o valor 1 

representa a concordância máxima, e quando multiplicado por 100, dá a porcentagem da 

medida de exatidão da classificação.  A avaliação a partir do coeficiente Kappa pode ser 

realizada com base na Tabela 3.1 (Landis e Koch 1977), a qual apresenta a classificação 

desses coeficientes. 

 

Tabela 3.1. Classificação dos valores do coeficiente Kappa 

Nível Intervalo do Coeficiente Kappa Exatidão 

01 Menor que zero Péssima 

02 De 0.0 até 0.2 Ruim 

03 De 0.2 até 0.4 Razoável 

04 De 0.4 até 0.6 Moderada/Boa 

05 De 0.6 até 0.8 Muito Boa 

06 De 0.8 até 1.0 Excelente 

 

 

O valor  é computado para cada matriz de confusão que é uma medida de 

quanto a classificação dos dados de sensoriamento remoto concorda bem com o dado de 

k̂
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referência. Intervalos de confiança para o verdadeiro valor de K podem ser calculados 

usando o estimador  e a sua variância (var ), e o seguinte fato: pode-se supor que a 

estatística  sob certas condições seja normalmente distribuída. Existe um teste estatístico 

para determinar se dois valores K

k̂ k̂

k̂

1 e K2 independentes são diferentes entre si. Com este 

teste é possível comparar estatisticamente duas classificações e verificar qual delas 

produziu um melhor valor de Kappa. 

z≥

(ˆr k

 

Dadas as hipótese nula e hipótese alternativa, 210 : KKH =  e ,  211 : KKH >

0H  é rejeitada se , em que: αz

 

( ) )21

21

âvˆrâv

ˆˆ

k

kk
z

+

−
=  (3.17) 

 

 

E α é o nível de significância do teste e é definido como sendo a 

probabilidade de erro na estimação por intervalo. Z é o valor da normal padrão 

representado na região crítica que corresponde a área da extremidade direita da curva da 

distribuição normal da estatística z, e p-valor é a probabilidade de se rejeitar a hipótese nula 

(H0) quando ela é verdadeira. 
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Capítulo 4 
 

 

 

 

 

 

Fundamentos teóricos 
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4.1. Introdução 

As principais etapas das técnicas propostas nesta tese para reconhecimento 

automático de alvos, baseadas em modelos, nos eigenspaces e na KLT podem ser 

resumidas da seguinte forma:  

•    Criação de modelos, na forma de representação compacta de todas as 

imagens possíveis para todas as classes do conjunto de treinamento, com base na KLT.  

• Em seguida, os algoritmos do sistema são submetidos à fase de 

treinamento, da modalidade supervisionada, com base nos modelos, já no espaço dos 

autovalores, calculados a partir de exemplos coletado de todas as classes conhecidas; e 

•    Em tempo de reconhecimento, verifica-se, para cada uma das novas 

imagens submetidas a reconhecimento, se tais imagens pertencem a uma das classes 

conhecidas. A comparação é feita utilizando-se os modelos dos novos alvos e os modelos 

das classes trabalhadas. 

 

A metodologia proposta neste trabalho se baseia na KLT, com adaptações e 

implementações necessárias ao tratamento de imagens multiespectrais e hiperespectrais, 

visando realizar o reconhecimento automático de alvos nesse tipo especial de imagem. A 

proposta com esse modelo é varrer exaustivamente as imagens de entrada, recortando M 

janelas com dimensão NxN, e, a seguir, a processar essas janelas de imagens. Os valores de 

M e N  são definidos como parâmetros do modelo, na forma de ajustes do mesmo. Para 

efeito de facilitar a visualização e a verificação dos resultados obtidos, bem como para 

facilitar a produção dos resultados em termos de performance do modelo, quando as 

imagens de entrada são muito grandes e possuem muitas bandas espectrais, tais imagens 

são segmentadas em blocos. Assim, o modelo processa cada um dos blocos, um em seguida 

ao outro, até a conclusão do processamento de toda a imagem. 

 

4.2. Redução da Dimensionalidade dos Dados 

O Reconhecimento Automático de Alvos se torna ainda mais complexo 

quando são utilizadas imagens muito grandes e, principalmente, imagens multiespectrais ou 

hiperespectrais.  Nesse caso, é muito importante a utilização de técnicas para a redução da 
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dimensionalidade dos dados, de forma a viabilizar o processamento das imagens, em busca 

do reconhecimento dos padrões (Kirby e Sirovich 1990, Keogh e Pazani 2000, Minka 2000, 

O’Sullivan e Schimid 2001, Partridge e Calvo 1997, Schimid e O’Sullivan 1998). 

 

A análise de volumes gigantescos de dados está se tornando cada vez mais 

comum, principalmente em se tratando de pesquisas nas áreas de processamento de 

imagens e de inteligência artificial, apresentando-se como os novos problemas que estão 

demandando as maiores quantidades de recursos computacionais. Com base em volumes 

gigantescos de dados, é difícil entender bem a estrutura dos mesmos, bem como a sua 

manipulação se torna complicada. Adicionalmente, o armazenamento, a transmissão e o 

processamento dos mesmos estão demandando a maior parte dos recursos computacionais 

dos sistemas. Conseqüentemente, é desejável a redução da dimensionalidade dos dados, 

preservando-se no máximo possível a  sua estrutura original, de modo a se viabilizar o 

reconhecimento de padrões com base nos dados com dimensionalidade reduzida.  

 

Desde o início do século passado, vários pesquisadores vêm desenvolvendo 

técnicas de redução de dimensionalidade de dados, como a Transformada de Karhunen-

Loève - KLT. Assim, essa redução, principalmente quando estão sendo processadas grandes 

quantidades de imagens multiespectrais ou hiperespectrais, é de fundamental importância 

para a viabilização do processamento dos mesmos. 

 

4.3. Métodos de Redução de Dimensionalidade dos Dados 

Há dois métodos diferentes que são usados para a redução da 

dimensionalidade dos dados. Primeiramente, existem os métodos baseados em matrizes, em 

que todos os dados são usados para calcular a estrutura de variância e covariância e para 

expressar esses dados em uma matriz. Esta matriz é então decomposta tal que a 

decomposição revela mais sobre as direções principais das variâncias. Na prática, isso 

normalmente significa que a matriz é diagonalizada usando-se alguma técnica numérica 

como a Transformada KLT. Este é o método que está sendo utilizado neste trabalho. 
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Há também um segundo método, conhecido como método baseado nos 

dados. Esse método trabalha diretamente com os dados, e é apropriado para aplicações em 

tempo real ou para problemas que trabalham dados com dimensionalidade muito alta, em 

que o custo computacional é um aspecto fundamental a ser considerado.  

 

4.4. Transformada KLT 

Neste trabalho está sendo usada a KLT - Karhunen-Loève Transform para a 

redução da dimensionalidade das imagens trabalhadas, sem perda de dados importantes e 

necessários aos procedimentos de reconhecimento de padrões nessas imagens. Dessa forma, 

as imagens multiespectrais e hiperespectrais são representadas de maneira tal que possam 

ser submetidas à KLT, por meio de técnica a ser descrita,  reduzindo-se a dimensionalidade 

dos dados. A seguir, o modelo é treinado, de forma supervisionada, com exemplos de cada 

uma das classes utilizadas. Em tempo de reconhecimento, as novas imagens são submetidas 

à KLT, utilizando-se do mesmo método, tendo seus autovetores com os maiores 

autovalores extraídos e comparados com os padrões de cada uma das classes, calculando-se 

a distância euclidiana entre os vetores. 

 

A KLT - Transformada de Karhunen-Loève foi proposta de forma 

independente por K. Karhunen, por meio de seu trabalho Zur Spektraltheorie Stochasticher, 

publicado em 1946, e por M. M. Loève, por meio de sua publicação Probability Theory, de 

1955. A partir dos conceitos estabelecidos pela transformada KLT, surgiram várias outras 

transformadas, baseadas nos autovalores e autovetores, que também se tornaram muito 

conhecidas e são muito utilizadas, como: “Principal Component Analysis - PCA”, 

“Empirical Eigenfunction Decomposition”, “Proper Orthogonal Decomposition”, 

“Quasiharmonic Modes”, “Empirical Component Analysis”, “Hotelling Analysis”, 

“Singular Value Decomposition – SVD” e outras (Brennan e Príncipe 1999, Calvo et al. 

2000, Dony e Haykin 1996 e 1990, Fancourt e Príncipe 2000, Hollmén 1996, Minka 2000, 

Rosipal et al. 2000, Roweis 1999, Tipping e Bishop 1997 e 1998).   
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  Em decorrência do grande poder computacional que a Transformada de 

Karhunen-Loève exige, principalmente na extração dos autovalores e autovetores, esta 

técnica praticamente não foi utilizada até os anos 60. Com o surgimento dos computadores, 

com poder de processamento e armazenamento cada vez maiores, juntamente com o 

desenvolvimento de algoritmos adequados, a utilização da KLT passou a ser viável, 

podendo ser utilizada em Processamento de Imagens e Reconhecimento de Padrões. 

 

O que motivou a proposta e a utilização da KLT neste trabalho, para efeito 

de detecção e de reconhecimento de alvos em imagens multiespectrais e hiperespectrais, é a 

possibilidade de se representar uma quantidade muito grande de dados das imagens em um 

subespaço de baixa dimensionalidade, tanto na fase de treinamento do modelo como na fase 

de detecção e de reconhecimento dos padrões. Uma nova imagem ao ser submetida ao 

modelo poderá ser classificada como muito semelhante aos padrões de uma das classes 

conhecidas, ou totalmente diferente de todos os padrões de todas as classes, com base em 

algumas operações feitas no subespaço de dados de baixa dimensionalidade, de modo a 

viabilizar os procedimentos de detecção e de reconhecimento de alvos em grandes 

quantidades de imagens com altas dimensionalidades. Há muitos estudos e muitas 

pesquisas nessa área, como em (Azmi e Nasiri-Kenari 2002, Batllo e Vaishampayan 1997, 

Bertero e Boccaci 1998, Brause e Glitsch 1995, Brennan e Príncipe 1999, Bussigrossi e 

Simoncelli 1997, Caruana et al. 2000, Digalakis e Chou 1993, Dony 1994a e 1998, Dy e 

Brodley 2000, Faloutsos et al. 1994, Fancourt e Príncipe 2001, Feng e Effros 2000, 

Fernandez e Wittembrink 1996 e 1996a, Feng e Effros 2000, Fleury et al. 1997, Friedmann 

e Pentland 1992, Grother 1992, Kirby e Sirovich 1990, Kozek et al. 1996, Kröse e 

Bunschoten 1999, Lange e Voigt 1997, Lew e Denteneer 1996, Lew et al. 1999, Li et al. 

1998, Loncaric 1998, Mallat et al. 1995, Manjunath et al. 1995, Nasir et al. 2002, Nowak et 

al. 1999, Plett et al. 1997, Ramchandram e Vetter 1998, Rowley e Marsden 1999, Stark 

2000, Swindlehurst et al. 1997, Tanaka e Yamashita 2000, 2000a e 2000b, Tipping e 

Bishop 1998, Turk e Pentland 1991a, Uenohara e Kanade 1997, Vaisey et al. 1998,  Wu et 

al. 2001, Yang et al. 2000, Yilmaz e Gökmen 2000). 
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A transformada KL é um método linear bastante adequado para reduzir 

redundância em um conjunto de dados, baseado no eigenspace. A idéia básica da KLT é 

transformar variáveis possivelmente correlacionadas em um conjunto de dados com um 

número mínimo de variáveis não correlacionadas. Assim, o objetivo do método é 

representar um número grande de imagens de treinamento por meio de um subespaço de 

baixa dimensão. Uma vez que as imagens de treinamento são submetidas ao eigenspace, 

usando a transformada KL, qualquer imagem nova pode ser classificada.  

 

Uma das primeiras aplicações da KLT para reconhecimento de padrões foi 

feita para o reconhecimento de voz (Watanabe 1965).  Em Turk e Pentland 1991 e 1991a o 

problema de reconhecimento facial automático é abordado como um problema de 

reconhecimento em imagens em níveis de cinza, com base na KLT, aproveitando-se do fato 

de que as faces normalmente se apresentam de modo vertical e deste modo podem ser 

descritas por um conjunto pequeno de características em imagens em níveis de cinza. 

 

Em contraste com a abordagem tradicional, baseando-se na KLT, o 

reconhecimento de padrões é proposto como um problema de comparação de descritores do 

eigenspace, em vez da comparação de formas e características dos objetos. Para cada objeto 

de interesse, denominado “classe”, utiliza-se um conjunto de imagens bem representativas 

das classes, variando a posição do objeto e a iluminação, conforme os tipos de dados 

trabalhados. Todas as imagens trabalhadas têm a sua dimensão reduzida para se obter um 

subespaço de baixa dimensão, chamado "eigenspace", em que o objeto é representado por 

um conjunto de descritores baseado nos autovetores. Assim, dada uma imagem 

desconhecida, o sistema de reconhecimento projeta essa imagem no eigenspace, extraindo-

se os seus descritores para serem utilizados na comparação com os descritores das classes. 

Dessa forma, a KLT possibilita a descrição de um conjunto estatístico com um número 

mínimo de dados. 

 

4.5. Definição Matemática da KLT 

A KLT se propõe a descrever um conjunto estatístico com um número 

mínimo de dados. Para melhor entendimento dessa transformada, considere-se, por 
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exemplo, que u(t) seja um processo generalizado aleatório, sendo t um parâmetro espacial 

ou temporal. O objetivo é  achar uma função determinística )(tφ  com uma estrutura típica 

dos membros do conjunto. Em outras palavras, um funcional, conforme mostrado a seguir, 

precisa ser maximizado:  

0
)(),(

)()(),,( *

≥= λ
φφ

φφ

tt

ttttR TT

  (4.01)

 

Sendo que  é a função de autocorrelação de u(t) e 

 é a média ou valor esperado de f(u); a vírgula representa um produto 

escalar; e o asterisco denota um complexo conjugado. Os métodos clássicos do cálculo de 

variações dão o resultado final para 

)}(.)({),( TT tutuEttR =

)( Ttu ; )}({ ufE

φ , se  é uma função integrável, conforme 

mostrado a seguir.   

),( TttR

∫ = )()(),( '* tdttttR TT λφφ   (4.02)

  

A solução de (4.02) forma um conjunto completo de funções ortogonais 

quadradas integráveis )(tnφ com autovalores associados nλ . Qualquer conjunto aleatório de 

funções generalizadas pode ser representado por uma série de funções ortonormais com 

coeficientes aleatórios, sendo os coeficientes não-correlacionados entre si:  

mnmmn
n

nn aaEau λδφ == ∑
∞

=

}{,
1

  (4.03)

  

Estas funções são as autofunções da autocorrelação com autovalores 

positivos. Os autovalores são a energia das várias autofunções. Além disso, desde que os 

métodos sejam determinados pela maximização de λ , que possui a energia do método, a 

série da equação (4.03) converge tão rapidamente quanto possível. Isto significa que 

ocasiona um conjunto favorável de funções de base de todos os conjuntos possíveis.  
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Se o cálculo da média é feito no domínio do tempo, então u(t,x), em que t é 

um parâmetro de tempo, pode ser representado como mostrado a seguir, em que os "a" são 

coeficientes temporais e os " "φ  são autofunções ou métodos espaciais:    

∑
∞

=

=
1

)()(),(
n

nn xtaxtu φ   (4.04)

 

Assim, as transformações mostradas em (4.02) e (4.03) constituem os 

procedimentos feitos para a execução da KLT - Karhunen-Loève Transform.  

Por causa da discretização de dados experimentais, os vetores na forma da 

KLT são largamente usados. Neste caso, u se torna um conjunto de vetores dimensionais 

finitos, a função de correlação R é uma matriz de correlação e as autofunções são chamadas 

autovetores.  

Em termos práticos, as equações (4.03) e (4.04) normalmente são 

representadas em termos de um conjunto finito de funções, como mostrado a seguir:   

∑
=

=≈
L

l
llL auu

1
φ   (4.05)

 

A seguir serão apresentadas, resumidamente, algumas propriedades 

importantes da KLT:  

 

1. O sistema de coordenadas generalizado definido pelas autofunções da 

matriz de correlação é favorável no sentido de que o erro quadrado médio resultante de uma 

representação finita do processo é minimizado. Isto é: para qualquer L definido, conforme 

mostrado a seguir, se e somente se )(tnφ  são autofunções da KLT, conforme equação 

(4.02): 

∫ ∑
=

→−=
T L

n
nnL dttatuR

0
1

2 min)]()([ φ   (4.06)
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2. As variáveis aleatórias aparecendo em uma expansão do tipo dado pela 

equação (4.03) são ortonormais se e somente se as funções ortonormais e as constantes 

forem respectivamente as autofunções e os autovalores da matriz de correlação.  

3. Além da propriedade da minimização do erro quadrado médio, a expansão 

de Karhunen-Loève tem algumas propriedades adicionais desejáveis. Destas, a propriedade 

de entropia de representação mínima vale a pena ser mencionada.  

 

Kirby e Sirovich (1990) reportaram que a matriz de correlação temporal 

constrói os mesmos métodos espaciais dominantes, enquanto freqüentemente constrói um 

eigenproblem muito menor e computacionalmente muito mais simples, denominado 

Método do Snapshots - ou Método Instantâneo. Matematicamente, para um processo u(t,x), 

em vez de achar uma matriz de correlação de dois pontos, conforme mostrado na seguinte 

equação: 

∑
=

=
M

m
mjmiij txutxu

M
R

1
)]()([1

  (4.07)

Em que M é o número de pontos espaciais, e resolvendo (4.02), com uma 

matriz de dimensão NxN, pode-se computar uma correlação temporal de uma matriz de 

dimensão MxM e , com médias espaciais, conforme mostrado a seguir:  mnA

∫=
V

nmmn dxtxutxu
M

A ),(),(1
 

 (4.08)

 

Em que M é o número de instantâneos temporais e calcula-se )(xiφ  a partir 

das séries u , como:  ),()( xtux mm =

∑
=

=
M

m
mimi xubx

1
, )()(φ   (4.09)
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Em que b  são as soluções da equação im, bAb λ= . Como normalmente 

M<<N, o custo computacional para se encontrar os ""φ  pode ser dramaticamente reduzido.  

 

A KL é adequada e desejável porque reduz ao mínimo a quantidade de 

informações exigidas para representar dados estatisticamente dependentes. Esta 

característica crucial explica o grande uso da KLT em processos de análises de dados. 

 

Para o problema de análise de dados, a transformada KLT é o método linear 

mais favorável, para reduzir a redundância em um conjunto de dados, pelo menos em 

termos de erro mínimo quadrado. A idéia básica da transformada KLT é transformar 

variáveis possivelmente correlacionadas em um conjunto de dados com um número mínimo 

de variáveis não correlacionadas.  

 

4.6. Modelo Proposto 

O modelo proposto, após a varredura das imagens de entrada e o recorte das 

M janelas,  passa a utilizar essas janelas de imagens, considerando-se cada um dos blocos 

da imagem original. As janelas são identificadas, a partir de agora, como Γ  e 

referenciadas como o conjunto de imagens de testes. Estas imagens são utilizadas para a 

verificação do desempenho do modelo. Elas são matrizes tridimensionais de NxNxB,   

portanto tendo cada imagem  pixels, em que B é o número de bandas espectrais da 

imagem e N é o número de linhas ou de colunas dessas imagens quadradas.  

),...,1( Mii =

2BN

 

Preliminarmente, todas essas M imagens são convertidas em vetores coluna, 

passando a terem a dimensão , com os mesmos  pixels. Nesse mesmo 

procedimento, as três dimensões dessas imagens são representadas como se as imagens 

tivessem apenas duas dimensões. Essa representação é feita tomando-se cada pixel como se 

fosse um vetor com B elementos.  

12 xBN 2BN
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Para efeito de conversão das imagens multiespectrais ou hiperespectrais para 

vetores-coluna, duas alternativas foram propostas e desenvolvidas, sendo que os resultados 

obtidos são bastante  equivalentes. A primeira alternativa pode ser implementada varrendo-

se toda a imagem, linha por linha, e tomando-se cada uma das linhas e concatenando-as, 

uma em seguida à outra no vetor-coluna, para a primeira banda espectral; e para as demais 

bandas espectrais, aplica-se o mesmo procedimento, de forma que os pixels das primeiras 

bandas ficam todos armazenados em posições anteriores às das bandas seguintes. Dessa 

forma, por meio dessa primeira alternativa, constrói-se o grande vetor-coluna, da seguinte 

forma: 

 

),...,1;,...,1,;,...,1( 2'
,,1, BpNjkBNipkji ===Γ=Γ  (4.10) 

 

Para exemplificar essa alternativa, considere-se uma imagem multiespectral 

de 10x10 pixels e com 3 bandas espectrais. O vetor coluna ficaria da seguinte forma: 

{[(1,1,1), (1,2,1), (1,3,1), ... , (1,10,1)],  [(2,1,1), (2,2,1), (2,3,1), ... , (2,10,1)],  [(3,1,1), 

(3,2,1), (3,3,1), ... (3,10,1)],  ........... ,  [(10,1,1), (10,2,1), (10,3,1), ... , (10,10,1)]}, 

{[(1,1,2), (1,2,2), (1,3,2), ... , (1,10,2)],  [(2,1,2), (2,2,2), (2,3,2), ... , (2,10,2)],  [(3,1,2), 

(3,2,2), (3,3,2), ... (3,10,2)],  ........... ,  [(10,1,2), (10,2,2), (10,3,2), ... , (10,10,2)]}, 

{[(1,1,3), (1,2,3), (1,3,3), ... , (1,10,3)],  [(2,1,3), (2,2,3), (2,3,3), ... , (2,10,3)],  [(3,1,3), 

(3,2,3), (3,3,3), ... (3,10,3)],  ........... ,  [(10,1,3), (10,2,3), (10,3,3), ... , (10,10,3)]}. 

 

A segunda alternativa pode ser implementada varrendo-se toda a imagem, 

no sentido das bandas espectrais, i.e., tomando-se cada um dos pixels em todas as suas 

bandas espectrais, e concatenando esses pixels de todas as bandas espectrais, uns em 

seguida aos outros no vetor-coluna. Aplica-se o mesmo procedimento para os demais pixels 

da linha; e para as demais linhas, aplica-se o mesmo procedimento utilizado para a primeira 

linha. Dessa forma, ao contrário da primeira alternativa, os B valores de cada um dos pixels 

estarão sempre juntos, sendo que os dados das B bandas espectrais estarão sempre 

intercalados. Dessa forma, por meio dessa segunda alternativa, constrói-se o grande vetor-

coluna, da seguinte forma: 
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),...,1,;,...,1;,...,1( 2'
,,1, NjkBpBNipkji ===Γ=Γ  (4.11) 

 

Para exemplificar essa alternativa, considere-se a mesma imagem 

multiespectral de 10x10 pixels e com 3 bandas espectrais utilizada na primeira alternativa. 

O vetor coluna ficaria da seguinte forma: {[(1,1,1), (1,1,2), (1,1,3), (1,2,1), (1,2,2), (1,2,3), 

(1,3,1), (1,3,2), (1,3,3), ... , (1,10,1), (1,10,2), (1,10,3)], [(2,1,1), (2,1,2), (2,1,3), (2,2,1), 

(2,2,2), (2,2,3), (2,3,1), (2,3,2), (2,3,3), ... , (2,10,1), (2,10,2), (2,10,3)], [(3,1,1), (3,1,2), 

(3,1,3), (3,2,1), (3,2,2), (3,2,3), (3,3,1), (3,3,2), (3,3,3), ... , (3,10,1), (3,10,2), (3,10,3)]}. 

 

No processamento de cada um dos blocos de imagens, calcula-se a média 

das M imagens, somando-se as mesmas e dividindo-se o resultado pela quantidade, da 

seguinte forma: 

∑
=

Γ=Ψ
M

i
iM 1

1

 
(4.12) 

Uma vez calculada a imagem média Ψ  (também com  pixels e 

dimensão ),  é montado um novo conjunto de imagens 

2BN

1xBN 2
iΦ , obtido a partir da 

diferença entre cada uma das imagens do conjunto de testes e a imagem média. Assim, 

cada uma das imagens  se distancia da imagem média da distribuição, e esta distância é 

calculada subtraindo-se a imagem média de cada imagem submetida a reconhecimento, 

chegando-se a um novo espaço de imagens, calculado da seguinte forma:     

iΦ

),...,1( Miii =Ψ−Γ=Φ  (4.13) 

 

A partir do novo conjunto das M imagens iΦ , é montada a matriz A, de 

dimensão , tomando-se cada um dos M vetores xMBN 2
iΦ  e colocando-os em cada coluna 

da matriz A, da seguinte forma: 

1,;, ijjiA Φ=  (4.14) 
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Assim, as colunas da Matriz A são constituídas dos vetores , i.e., as 

dimensões da matriz A são definidas pelo tamanho das janelas e pela quantidade de janelas. 

Ao se processarem janelas de 5x5 pixels, com 6 bandas espectrais, e com 10.000 janelas, 

obtém-se a matriz A com a dimensão  150x10000. 

iΦ

A partir da matriz A, a matriz  de covariância C será montada, por meio de 

produto externo, com dimensão , da seguinte forma: 22 xBNBN

TAAC =  (4.15) 

 

Ao se trabalhar com imagens pequenas e com grandes conjuntos de testes, 

contento grandes quantidades de imagens, em que , é vantajosa a utilização da 

equação (4.15), por ser computacionalmente menos cara. 

MBN <2

 

Ao contrário, quando se trabalha com imagens grandes e com pequenos 

conjuntos de testes, contento pequenas quantidades de imagens, em que , a 

utilização da equação (4.15) se torna inviável, por ser computacionalmente muito cara. 

Nesse caso, deve-se escolher a alternativa de montar a matriz de covariância L, por meio de 

produto interno, com dimensão MxM, prescindindo-se da montagem da matriz C, visto que 

seria impraticável montar uma matriz deste tamanho, sendo necessários memória e poder 

computacional não disponíveis para calcular os seus autovetores e autovalores. O cálculo 

da matriz L se dá da seguinte forma: 

MBN >2

AAL T=  (4.16) 

Dessa forma, como o modelo tem a possibilidade de identificar qual a 

equação a ser aplicada – ou a (4.15) ou a (4.16) –, dependendo dos valores de  e de M, 

o algoritmo se torna bastante otimizado.  

2BN

 

Será mostrada, então, a equivalência entre os autovetores de L e os de C. 

Sejam as matrizes  e , sendo  (Hoffman e Kunze 1979). Seja a 

equação: 

)( 2xMBN
A T

MxBN
A

)( 2 MBN ≥2
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2

22
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T
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λλλ
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(4.17) 

Os  autovalores de são iguais aos M autovalores de , 

acrescidos dos  autovalores iguais a zero. Será apresentado a seguir um teorema 

da Álgebra Linear que descreve bem o relacionamento entre os autovetores de e 

de . 

2BN

M−2

TAA AAT

TAA

BN

AAT

T T

Teorema: Para as matrizes  e ,  os autovalores diferentes de 

zero de e  são os mesmos e têm a mesma multiplicidade. Se x é um autovetor 

não trivial de para um autovalor 

)( 2xMBN
A

0

T
MxBN

A
)( 2

AA AA
TAA ≠λ , então  é um autovetor não trivial de 

. 

xAy T=

AAT

T= TTT λ= T λ=

0≠y

x

Φ

Φ v

Prova: A primeira parte obtém-se a partir de (4.17). Para a segunda parte, 

substituindo-se   na equação  chega-se a  O 

vetor x não é trivial se . Desde que , conclui-se também que 

. 

xAy

x

))(( xAxAAA

( == xxAAAy T λ

).( yAyA

0≠ )0≠

Então, são calculados os autovalores λ da matriz de covariância L e os 

autovetores . Como, pelo Teorema anteriormente apresentado, os autovetores de C são 

equivalentes aos autovetores de L, os autovetores de C podem ser calculados a partir dos 

autovetores de L. Este cálculo pode ser feito a partir do somatório da combinação linear das 

matrizes do espaço  com os M elementos dos M autovetores de L, conforme 

apresentado na seguinte equação: 

i

k

∑
=

=Φ=
M

k
klkl Mlvu

1
),...,1(,

 
(4.18) 

Como, considerando-se as matrizes  e V ,   em que A contém as 

M imagens do espaço  e V contém os M autovetores de L, e os escalares , que são os 

)( 2xMBN
A )(MxM

k lk
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M valores dos M autovetores de L e kΦ , que são os M vetores da matriz C, sabe-se, a partir 

de (A.06) a (A.09), que:  

∑
=

M

k
lkv

1

xM

=Φ= k MlAV ),...,1(,
 

(4.19) 

Como (4.19) é verdadeira, ao invés de se usar a expressão (4.18)  para calcular 

os autovetores de C, eles podem ser calculados de forma mais simplificada, a partir de 

combinação linear do espaço das imagens originais (matriz A) com os autovetores  de L 

(matriz V), multiplicando-se as matrizes A e V,  da seguinte forma: 

VAU =  (4.20) 

 

Em que a matriz V, de dimensão  é constituída pelos M autovetores de 

L e a matriz U, de dimensão  é constituída por todos os autovetores de C, e a 

matriz A naturalmente é o espaço de imagens, de dimensão . 

)(MxM

BN 2

xMBN 2

 

 

4.7. Treinamento do Modelo  

O treinamento aplicado no modelo é da modalidade supervisionada, em que 

são escolhidas algumas amostras para cada classe, gerando-se uma imagem média das 

amostras de cada uma das classes. O número exato de amostras é definido por parâmetros a 

serem informados como ajustes no modelo. As imagens das médias das classes são 

utilizadas no treinamento. E para a verificação e testes do modelo são utilizadas todas as M 

imagens do conjunto de testes. As imagens utilizadas para treinamento apenas são 

utilizadas para esse fim, não sendo utilizadas para verificação e testes do modelo. 

 

As médias das imagens representantes das classes são projetadas no 

eigenspace gerado com base nos autovetores extraídos da matriz de covariância. Com base 

nos experimentos feitos com os dados trabalhados nesta Tese, pode-se constatar que apenas 

alguns poucos autovetores com os autovalores maiores são suficientes para o 

reconhecimento dos alvos, por isso foram usados apenas (M´<M) autovetores, na obtenção 
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dos dados, sendo que nesses experimentos M’ assumiu valores entre 5 e 50.  Esta projeção 

se dá da seguinte forma: 

 

.,...,1),( * NciU i
T

i =Ψ−Γ=Ω  (4.21) 

 

Em que a matriz , de dimensão , contém os Nc autovetores, de 

dimensão , da matriz L, e é usada para comparação com as novas imagens 

apresentadas para efeito de comparação e reconhecimento. 

iΩ )( ´xNcM

)1´( xM
*Γ  são as imagens usadas para 

treinamento do modelo. O valor Nc é o número de classes existentes no conjunto de testes. 

 

Se todos os autovetores forem usados para representarem as imagens, as 

mesmas podem ser completamente reconstruídas. Os autovetores são usados para 

representarem ou codificarem as imagens a serem comparadas ou reconhecidas. No modelo 

proposto, os autovetores são ordenados decrescentemente em relação a seus autovalores e 

os últimos são descartados, o que representa uma grande redução da dimensionalidade dos 

dados, por meio da KLT. Este fato é muito importante, pois foi constatado nos resultados 

apresentados nestas pesquisas que os poucos autovetores com os maiores autovalores 

contêm a grande maioria da informação, podendo-se concluir que apenas uma pequena 

quantidade de autovetores com os maiores autovalores trazem a grande maioria das 

informações.  

 

4.8. Reconhecimento dos Alvos  

Como a projeção das novas imagens sobre o eigenspace descreve a variação 

de distribuição das imagens, é possível usar estes novos descritores para a classificação das 

mesmas. Nesta tese, o reconhecimento automático dos alvos se dá extraindo-se os 

descritores das novas imagens submetidas ao reconhecimento e comparando-os com os 

descritores das classes previamente armazenadas no banco de dados de padrões das classes, 

calculados da mesma maneira.  
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A comparação é feita utilizando-se a métrica euclidiana, para efeito de se 

identificar a mínima distância existente entre os novos alvos e os padrões das classes 

trabalhadas.  Nesta Tese, o reconhecimento dos alvos é utilizado na maior parte das vezes 

com o objetivo de classificar as imagens multiespectrais ou hiperespectrais. 

 

4.9. Cálculo da Distância entre os Alvos  

No cálculo da distância entre os alvos, o objetivo é encontrar a mínima 

distância existente entre o alvo e os padrões das classes utilizadas. Conforme visto no 

Capítulo 3 desta Tese, as principais métricas utilizadas nesses cálculos são: Euclidiana, de 

Mahanalobis, de Hausdorff e de Minkowski. No modelo proposto, qualquer uma dessas 

métricas pode ser utilizada no cálculo da distância entre os alvos, escolhendo-se a equação 

adequada para a realização dos cálculos. 

 

Neste trabalho está sendo utilizada a métrica Euclidiana para efeito de 

medição da distância entre os primitivos das novas imagens e das classes conhecidas. Tal 

escolha se deu em decorrência da melhor performance e da maior simplicidade dessa 

métrica e, principalmente, em função de que tal métrica atende bem, proporcionando bons 

resultados. A métrica de Mahanalobis também foi utilizada no processamento de algumas 

imagens, principalmente para efeito de comparação com os resultados da métrica 

euclidiana, considerando-se os mesmos tipos de alvos utilizados. 

 

Assim, para efeito de se fazer o cálculo entre os alvos e os padrões das 

classes utilizadas, foi utilizada a distância euclidiana calculada entre os descritores das 

novas imagens e os descritores dos padrões das classes. A métrica de Mahalanobis tem um 

desempenho inferior, sendo o algoritmo muito mais caro computacionalmente, visto que a 

diferença dos pontos têm que ser multiplicados pela matriz de covariância. Além disso, o 

índice de falso-positivos e de falso-negativos é bem maior.  

 

Para efeito de obtenção dos seus descritivos, as novas imagens submetidas 

ao reconhecimento automático dos alvos são projetadas no eigenspace, obtendo-se o vetor 

, contendo os descritivos dessas imagens, da seguinte forma: 'Ω
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)(' Ψ−Γ=Ω TU  (4.22) 

 

O vetor Ω , de dimensão (M’x1), é comparado, por meio da métrica 

escolhida, com cada um dos vetores 

'

),...,1( Ncii =Ω , representantes das classes. Se a 

distância encontrada entre  e qualquer'Ω )Nc,...,1(ii =Ω estiver dentro do threshold da 

classe e for a menor distância encontrada, então houve o reconhecimento de 'Ω  

pertencendo à classe i de Ω . i

 

A distância euclidiana é calculada por meio do método dos mínimos 

quadrados, da seguinte forma: 

),...,1(,22 Nciii =Ω−Ω=ε  (4.23) 

 

A distância de Mahalanobis é calculada por meio da seguinte equação, em 

que os vetores z, indexados por i e j, são os vetores em que será calculada a distância de 

Mahalanobis entre eles:  

( ) ( ) ( )T
jijiji zzzzzzd −Σ−= −

Σ
12 ,  (4.24) 

 

4.10. Cálculo dos Thresholds 

Neste trabalho todos os experimentos estão sendo feitos com a utilização de 

thresholds para duas finalidades específicas: (1) threshold para determinar a máxima 

distância aceitável entre as novas imagens e as classes conhecidas, e (2) threshold para a 

aplicação dos corte das quantidades de autovalores a serem utilizados. 
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4.10.1. Thresholds da Máxima Distância Aceitável entre os Padrões 

Os thresholds ),...,1( Ncii =θ  definem a distância máxima permitida entre 

os primitivos da imagem nova submetida ao reconhecimento e os primitivos de cada uma 

das classes conhecidas. Se a distância encontrada entre a nova imagem e uma das classes 

for a mínima e estiver dentro do threshold da classe, então houve o reconhecimento 

automático do alvo. A proposta aqui apresentada é encontrar vários threshold para cada 

uma das classes trabalhadas, de acordo com a variação do Fator Q, buscando com isto um 

melhor desempenho no reconhecimento.  

 

Os thresholds são ajustados pelo Fator Q, que define o grau de tolerância 

aos falsos resultados, quanto menor for esta variável, maior é a tolerância a "falso-

positivos" e menor é a tolerância a "falso-negativos".   

 

Em consonância com as pesquisas e os experimentos realizados nestas 

pesquisas com imagens multiespectrais, é razoável que o Fator Q varie de 1 até 50. Para as 

aplicações muito sensíveis, em que não é permissível qualquer resultado "falso positivo", 

deve-se usar Q = 50 ou bem próximo deste valor. Neste caso, é muito provável que o 

modelo responderá com alto índice de "falso-negativos", visto que o ajuste do threshold foi 

muito estreito, só aceitando o reconhecimento quando a distância euclidiana entre a nova 

imagem e as classes for muito pequena. Para outros tipos de aplicações, em que não são 

admitidos resultados "falso-negativo", deve-se usar o Fator Q = 1 ou bem próximo deste 

valor. Assim, o valor do Fator Q deve ser ajustado de acordo com as características da 

aplicação e as necessidades do usuário.  

 

Nas aplicações em que o modelo é utilizado em classificação de imagens, é 

recomendável a utilização de um Fator Q grande, bem próximo de 50. Dessa forma, têm-se 

baixos índices de "falso-positivos" e altos índices de "falso-negativos", visto que é 

preferível não se conseguir classificar alguns pontos do que classificá-los errado. 
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O cálculo dos Nc thresholds, em que Nc é a quantidade de classes 

trabalhadas, é feito da seguinte forma: 

 

)50,...,1;,...,1,(}max{1 ' ==Ω−Ω= kNcji
Q jiikθ  (4.25) 

 

4.10.2. Thresholds para Corte das Quantidades de Autovalores 

A utilização desses thresholds tem por finalidade definir a quantidade de 

autovalores a serem utilizados pelo modelo, com a finalidade de efetivar o reconhecimento 

dos padrões. Naturalmente, quanto maior a quantidade de autovalores utilizados, e 

respectivos autovetores, tanto maior será o custo computacional envolvido nos 

processamentos. 

 

Para efeito de avaliações e testes deste modelo, vários experimentos foram 

feitos, utilizando o corte da modalidade “hard”, aproveitando-se apenas os 5, 10, 20, 30 ou 

50 maiores autovalores e respectivos autovetores, dependendo do tamanho das “janelas” 

utilizadas para reconhecimento. A partir da análise dos resultados obtidos nos 

experimentos, pode-se constatar que a partir de cortes com a utilização dos autovetores com 

os 10 maiores autovalores ou mais, i.e., 20, 30, 40, 50 ou mais, os resultados obtidos são 

praticamente equivalentes. Assim, ao se usarem os autovetores com os 10 ou com os 20 

maiores autovalores, os resultados são praticamente iguais, havendo uma melhoria muito 

pequena à medida em que se aumenta a quantidade de autovalores, enquanto que o custo 

computacional aumenta em proporção semelhante ao aumento da quantidade dos 

autovalores.  

 

Tais experimentos e observações vêm confirmar o fato de que os autovetores 

com os maiores autovalores contêm a grande parte das informações.   Para efeito de 

obtenção dos resultados aqui apresentados, foram feitos vários tipos de cortes, 

aproveitando-se quantidades diversas dos maiores autovalores, conforme consta nos 

diversos resultados apresentados no Capítulo 5. 
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Capítulo 5 
 

 

 

 

 

 

Resultados Obtidos  
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5.1. Introdução 

Neste Capítulo são apresentados os principais resultados obtidos nos testes e 

experimentos feitos no decorrer das pesquisas realizadas. Com base no modelo proposto 

neste trabalho, algumas aplicações foram desenvolvidas para o tratamento das imagens, 

para efeito de detecção de alvos e de classificação das mesmas, gerando-se mapas 

temáticos. Foram utilizadas imagens dos satélites Landsat 7 e Ikonos II, do Aviris e de 

Radar a Laser. Os resultados apresentados na seção 5.6 foram obtidos por meio da métrica 

de Mahalanobis, e os demais resultados foram obtidos por meio da métrica Euclidiana. 

Os dois aplicativos trabalham com alvos contínuos, i.e., com feições muito 

grandes que podem conter dezenas ou centenas das “janelas” de imagens trabalhadas. Esses 

alvos, para as aplicações de classificação, são as próprias classes escolhidas. 

 

5.2. Processamento de imagens do satélite Landsat 7 

Os processamentos feitos nesta seção utilizam o aplicativo de classificação 

de imagens multiespectrais, gerando-se mapas temáticos. São feitos vários experimentos 

com a imagem Landsat 7, com números variados de classes, diferentes quantidades de 

bandas espectrais e com variações de outros parâmetros, conforme apresentado nas 

subseções abaixo. 

Nestes experimentos, foi utilizada como entrada do modelo uma imagem do 

satélite Landsat 7, de 1591x1690 pixels, obtida na região de Brasília/DF, em 18/06/2001, 

na órbita 221 71, conforme mostrado na Figura 5.1. Para a apresentação destes resultados, a 

partir do modelo proposto, foi utilizada a aplicação para classificação de imagens, 

desenvolvida exclusivamente para a realização dos testes de verificação do funcionamento 

do modelo proposto neste trabalho. Esta aplicação possibilita a variação do Fator Q, 

tornando-se possível o controle dos índices de falsos positivos e de falsos negativos. Nesses 

resultados, foram utilizados apenas os autovetores com os 10 maiores autovalores, para 

efeito de montagem dos vários mapas, com diferentes fatores Q, apresentados na seqüência 

deste item. 
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Figura 5.1. Imagem utilizada para os testes do modelo proposto. 

 

5.2.1. Experimentos com 5 classes 

Nesses experimentos apresentados neste tópico, as variáveis B e N são 

definidas como 3 e 2 respectivamente, i.e., foram utilizadas três bandas espectrais (4, 5 e 3) 

e janelas com 2x2 pixels, para efeito do reconhecimento dos alvos contínuos e classificação 

das imagens. Foram utilizadas as 5  classes seguintes:  

(1) Água,  

(2) Cerrado Stricto Sensu,  
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(3) Reflorestamento,  

(4) Campo Limpo, e 

(5) Mata de Galeria. 

  

Além dessas classes, foi utilizada a classe “6 – outros”, na qual o modelo 

apropria as feições não classificadas nas 5 classes conhecidas. Como o tamanho das 

imagens (N) do conjunto de testes é pequeno, tendo 2x2 pixels, possibilitou-se a obtenção 

de uma boa resolução e de resultados bem aproximados. 

 

 Os quatro blocos utilizados foram divididos cada um em 16 blocos de 

100x100 pixels, e cada um desses blocos foi fragmentado em 2.500 janelas, gerando-se um 

montante de 160.000 janelas, para efeito de comparação, com base nas amostras coletadas 

para as classes conhecidas. 

 

Para efeito de facilitar a análise dos resultados e melhorar a performance do 

modelo, como pode ser observado na Figura 5.1, a imagem utilizada para testes e 

avaliações foi segmentada em 16 blocos de imagens menores, com 400x400 pixels cada 

uma, sendo identificadas com os códigos 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 41, 

42, 43 e 44, conforme mostrado na mesma figura. Os blocos da coluna mais à direita do 

mosaico sofreram uma complementação de 9 pixels, utilizando-se os vizinhos mais 

próximos para tanto, completando-se as 400 colunas.  Os blocos da última linha do 

mosaico perderam as suas últimas 90 linhas, ficando com o mesmo tamanho dos outros 

blocos: 400x400 pixels. 

 

Os blocos de imagens são submetidos ao modelo, um de cada vez. O modelo 

varre exaustivamente esses blocos de imagens, recortando M janelas de NxN pixels em 

cada bloco, totalizando 16M imagens, para serem processadas nesse formato. Os valores de 

M e N são definidos como parâmetros, em forma de ajustes do modelo (Quintiliano e Santa 

Rosa 2002a, 2003, 2003b, 2003c, 2003d, 2003d, 2003e e 2003g). 
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Para efeito de constatação de que apenas os poucos autovetores com os 

maiores autovalores são bastantes para a reconstrução das imagens, o Bloco 12 será 

utilizado para testes, conforme pode ser observado na Figura 5.2, sendo submetido à  

Decomposição em Valores Singulares. A decomposição foi feita em cada uma das bandas, 

individualmente, e as bandas das imagens reconstruídas foram montadas no espaço RGB, 

para efeito de visualização. A Figura 5.2 mostra em (A) a imagem original, em (B) a 

imagem reconstruída a partir dos 5 autovetores com os maiores autovalores, em (C) a 

imagem reconstruída a partir dos 30 autovetores com os maiores autovalores,  e em (D) a 

imagem reconstruída a partir dos 370 autovetores com os menores autovalores. Observa-se, 

então, que se deve utilizar os autovetores com os autovalores mais altos para reconstruir as 

imagens, porque eles provêem muito mais informação sobre a variação das feições nas 

imagens. Ressalte-se que a dimensão desta imagem é 400x400 pixels, dessa forma a mesma 

possui 400 autovalores e 400 autovetores. 

 

  
Figura 5.2. Imagem original e imagens reconstruídas com os maiores autovalores. 

 

O treinamento utilizado é da modalidade supervisionada, em que foram 

coletadas 2 amostras para cada uma das classes, conforme mostrado na Figura 5.3. É 

calculada a classe média de cada uma das classes. Essas imagens médias são, então, 

submetidas ao eigenspace, conforme equação (4.21), obtendo-se os descritores de cada uma 

das classes.  

 

As amostras apresentadas na Figura 5.3 têm a dimensão de 5x5 pixels. 

Quando N < 5, os pixels trabalhados são os que começam a partir do canto superior 

esquerdo. Ressalte-se que essa Figura apresenta amostras de 10 classes, ainda que nesta 
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seção estão sendo utilizadas apenas as cinco primeiras classes. As demais classes serão 

trabalhadas em outros experimentos, cujos resultados são apresentados em outra seção.  

 

 
Figura 5.3. Amostras utilizadas para treinamento do modelo. 

 

 

Os thresholds das classes trabalhadas foram calculados com base em 

diversos valores do Fator Q, conforme equação (4.25). 

 

A Tabela 5.1 apresenta as localizações das amostras utilizadas para o 

treinamento do modelo, indicando os blocos em que as mesmas foram retiradas, bem como 

as coordenadas do canto superior esquerdo das janelas, localizadas na imagem de entrada, 

com dimensão de 1600x1600 pixels, conforme Figura 5.1. 

 

Tabela 5.1. Localizações das amostras utilizadas para treinamento do modelo. 

CLASSES PADRÕES LOCALI- 
ZAÇÕES 1 2 3 4 5 

Bloco 24 34 11 12 22 1 
Coordenadas 630,1201 1150,1210 350,50 5,453 404,708 

Bloco 23 43 11 12 23 2 
Coordenadas 600,1150 1490,1000 360,60 8,456 472,847 
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Por meio dos resultados apresentados nas figuras adiante, pode-se observar 

que quanto maior o Fator Q, menor o índice de “falsos positivos” e, em decorrência, maior 

o índice de “falsos negativos”. Assim, o Fator Q deve ser ajustado de acordo com as 

características da aplicação. Quando o Fator Q=50 ou próximo desse valor, o índice de 

falsos positivos é baixíssimo, i.e., todas as classificações feitas muito provavelmente estão 

corretas. Em contrapartida, o índice de falsos negativos é grande, i.e., muitas classificações 

que o modelo classificaria corretamente foram descartadas, não constando no mapa 

classificado, porque o modelo não teve a “certeza” necessária. 

 

Uma quantidade variável de pixels, dependendo do Fator Q, não será 

classificada, sendo tais pixeis apropriados na classe “Outros’, porque os resultados 

encontrados não estavam dentro do threshold das respectivas classes, indicando que nesses 

casos o modelo não apresentou respostas, por não ter informação suficientemente segura. 

 

5.2.1.1. Experimentos com os Blocos 11, 12, 21 e 22 

Nestes experimentos, foram utilizados com os blocos 11, 12, 21 e 22  da 

imagem apresentada na Figura 5.1. No treinamento foram utilizadas amostras dos blocos 

11, 12, 22, 23, 24, 34 e 43, conforme mostrado na Tabela 5.1. Mesmo assim, como era de 

se esperar, a classificação do bloco 21, mesmo não tendo fornecido amostra, teve a 

classificação no mesmo padrão de qualidade dos outros blocos, conforme pode ser 

observado nas figuras abaixo. A seguir serão apresentados vários resultados com diferentes 

valores do Fator Q. 

 

5.2.1.1.2. Experimentos com Fator Q=1 

Os resultados obtidos com a utilização do Fator Q=1 no cálculo dos 

thresholds, conforme pode-se observar na Figura 5.4, apresentam um índice nulo ou quase 

nulo de falso-negativos. Em decorrência disso, a classe “outros” ocorreu muito pouco, pois 

o modelo teve “certeza” suficiente para classificar quase tudo. Por outro lado, o índice de 

falso-positivos é bem alto, pois o modelo classificou praticamente tudo, com base nas 

informações disponíveis. 
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 ÁGUA    CERRADO   REFLORESTAMENTO     CAMPO LIMPO    MATA GALERIA     OUTROS 

Figura 5.4. Resultados com Fator Q = 1. 

 

5.2.1.1.2. Experimentos com Fator Q=5 

Os resultados obtidos com a utilização do Fator Q=5 no cálculo dos 

thresholds, conforme pode-se observar na Figura 5.5, apresentam um índice de falso-

negativos muito pequeno. Com o Fator Q um pouco maior, os thresholds diminuíram o 

suficiente para  não possibilitarem que o modelo classificasse quase todas as janelas, pois 

não teve a “certeza” suficiente para tanto. Em decorrência disso, a classe “outros” ocorreu 
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um pouco mais, pois a “certeza” do modelo diminuiu um pouco, em tempo de 

classificação.  Assim, o índice de falso-positivos começou a decrescer um pouco. 

 

 

 
 ÁGUA    CERRADO    REFLORESTAMENTO     CAMPO LIMPO    MATA GALERIA    OUTROS 

Figura 5.5. Resultados com Fator Q = 5. 

 

5.2.1.1.3. Experimentos com Fator Q=10 

Os resultados obtidos com a utilização do Fator Q=10 no cálculo dos 

thresholds, conforme pode-se observar na Figura 5.6, apresentam um índice maior de falso-

negativos. Em decorrência disso, a classe “outros” teve uma ocorrência maior, pois o 
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modelo não teve “certeza” suficiente para classificar quase tudo.  O índice de falso-

positivos continua a decrescer bastante. 

 

 

 
 ÁGUA    CERRADO    REFLORESTAMENTO     CAMPO LIMPO    MATA GALERIA    OUTROS 

Figura 5.6. Resultados com Fator Q = 10. 

 

5.2.1.1.4. Experimentos com Fator Q=20 

Os resultados obtidos com a utilização do Fator Q=20 no cálculo dos 

thresholds, conforme pode-se observar na Figura 5.7, apresentam um índice grande de 
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falso-negativos, e, com certeza, um índice bem pequeno de falso-positivos. Isto significa 

que os dados classificados têm uma probabilidade muito alta de estarem corretos.  

 

 

 
 ÁGUA    CERRADO    REFLORESTAMENTO     CAMPO LIMPO    MATA GALERIA    OUTROS 

Figura 5.7. Resultados com Fator Q = 20. 

 

 

5.2.1.1.5. Experimentos com Fator Q=30 

Os resultados obtidos com a utilização do Fator Q=30 no cálculo dos 

thresholds, conforme pode-se observar na Figura 5.8, apresentam um índice ainda maior de 

falso-negativos, e, com certeza, um índice bem pequeno de falso-positivos.  
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 ÁGUA    CERRADO    REFLORESTAMENTO     CAMPO LIMPO    MATA GALERIA    OUTROS 

Figura 5.8. Resultados com Fator Q = 30. 

 

5.2.1.1.6. Experimentos com Fator Q=40 

Os resultados obtidos com a utilização do Fator Q=40 no cálculo dos 

thresholds, conforme pode-se observar na Figura 5.9, apresentam um índice ainda um 

pouco maior de falso-negativos, e, com certeza, um índice bem pequeno de falso-positivos. 

Observe-se que estes resultados, em comparação com a Figura 5.8, não apresenta alterações 

significativas. 
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 ÁGUA    CERRADO    REFLORESTAMENTO     CAMPO LIMPO    MATA GALERIA    OUTROS 

Figura 5.9. Resultados com Fator Q = 40. 

 

5.2.1.1.7. Experimentos com Fator Q=50 

Os resultados obtidos com a utilização do Fator Q=50 no cálculo dos 

thresholds, conforme pode-se observar na Figura 5.10, apresentam um índice ainda um 

pouco maior de falso-negativos, e, com certeza, um índice bem pequeno de falso-positivos. 

Isto significa que os dados classificados têm uma probabilidade muito grande de estarem 

corretos, sendo tais resultados bastante confiáveis.  
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 ÁGUA    CERRADO    REFLORESTAMENTO     CAMPO LIMPO    MATA GALERIA    OUTROS 

Figura 5.10. Resultados com Fator Q = 50. 

 

Observe-se que estes resultados, em comparação com as Figuras 5.8 e 5.9, 

não apresentam alterações significativas, o que acusa a existência de grande certeza do 

modelo nos resultados encontrados, sendo os mesmos de grande confiabilidade. Pode-se 

observar que, a partir de um certo valor de Fator Q, os resultados em termos dos índices de 

falso-positivos e de falso-negativos começam a se estabilizar, não apresentando variações 

muito significativas. 
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5.2.1.2. Experimentos com os Blocos 23, 24, 33 e 34 

Nestes experimentos, foram utilizados os blocos 23, 24, 33 e 34, conforme 

mostrado na Figura 5.11. No treinamento foram utilizadas as mesmas amostras 

apresentadas na Tabela 5.1. Nestes blocos aparece grande quantidade de região urbana, 

como a cidade de Brasília, o Lago Norte e o Lago Sul, além de outros aglomerados 

urbanos.  

 

Como nestes experimentos não existe “área urbana” como classe conhecida, 

portanto não tendo sido o modelo treinado para reconhecer esse tipo de classe. Assim, 

quando se utiliza o Fator Q com valores muito maiores do que 1 o modelo vai deixando de 

classificar essas áreas, por não ter a certeza suficiente para tanto. 

 

Neste tópico também são apresentados resultados com as mesmas variações 

do Fator Q utilizadas na subseção anterior, conforme figuras mostradas nos subitens 

seguintes. 
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Figura 5.11. Imagem utilizada nestes experimentos. 

 

 

5.2.1.2.1. Experimentos com Fator Q=1 

Os resultados obtidos com a utilização do Fator Q=1 no cálculo dos 

thresholds, conforme pode-se observar na Figura 5.14, apresentam um índice muito 

pequeno de falso-negativos. Em decorrência disso, a classe “outros” ocorreu muito pouco, 

pois o modelo teve “certeza” suficiente para classificar quase tudo.  
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 ÁGUA    CERRADO   REFLORESTAMENTO     CAMPO LIMPO    MATA GALERIA     OUTROS 

Figura 5.12. Resultados com Fator Q = 1. 

 

 

5.2.1.2.2. Experimentos com Fator Q=5 

 No bloco 24 (superior direito) há duas áreas de reflorestamento, na cor 

vermelha. Entre essas áreas há uma região urbana, a qual foi apropriada na classe 

“OUTROS”, em função de que o modelo não foi treinado para reconhecer a classe com 

áreas urbanas. Com o Fator Q = 5 o modelo já não classifica boa parte das áreas 

construídas, por não ter a “certeza” suficiente. 
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 ÁGUA    CERRADO   REFLORESTAMENTO     CAMPO LIMPO    MATA GALERIA     OUTROS 

Figura 5.13. Resultados com Fator Q = 5. 

 

 

5.2.1.2.3. Experimentos com Fator Q=10 

Com a utilização do Fator Q = 10, o índice de falsos positivos diminui 

consideravelmente, o que pode ser constatado pelo grande aumento da apropriação de áreas 

na classe “OUTROS”. 
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 ÁGUA    CERRADO   REFLORESTAMENTO     CAMPO LIMPO    MATA GALERIA     OUTROS 

Figura 5.14. Resultados com Fator Q = 10. 

 

 

5.2.1.2.4. Experimentos com Fator Q=20 

Aumentando-se mais o Fator Q, aumenta-se na mesma proporção o grau de 

confiabilidade do modelo. Assim, com certeza as feições relativas às classes “água”, 

“reflorestamento”,  “mata galeria” e “Campo Limpo”  existem nas localidades indicadas 

nos resultados apresentados na Figura 5.17. 
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 ÁGUA    CERRADO   REFLORESTAMENTO     CAMPO LIMPO    MATA GALERIA     OUTROS 

Figura 5.15. Resultados com Fator Q = 20. 

 

 

5.2.1.2.5. Experimentos com Fator Q=30 

Aumentando-se ainda mais o Fator Q, ressalta-se a presença das feições 

anteriormente relacionada, demonstrando-se ainda mais a certeza do modelo com relação 

às classificações remanescentes. 
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 ÁGUA    CERRADO   REFLORESTAMENTO     CAMPO LIMPO    MATA GALERIA     OUTROS 

Figura 5.16. Resultados com Fator Q = 30. 

 

 

5.2.1.2.6. Experimentos com Fator Q=40 

Os resultados apresentados com o Fator Q=40 não apresenta grandes 

diferenças em relação aos resultados com Fator Q=30. O índice de falsos negativos 

aumenta ainda um pouco mais. 

   
 

Página  93 



 

 
 ÁGUA    CERRADO    REFLORESTAMENTO     CAMPO LIMPO    MATA GALERIA    OUTROS 

Figura 5.17. Resultados com Fator Q = 40. 

 

 

5.2.1.2.7. Experimentos com Fator Q=50 

Os resultados com o Fator Q=50 apresenta os resultados com os maiores  

índices de falsos negativos  e os menores índices de falsos positivos, conseqüentemente 

com a maior confiabilidade apresentada nesses experimentos. 
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 ÁGUA    CERRADO    REFLORESTAMENTO     CAMPO LIMPO    MATA GALERIA    OUTROS 

Figura 5.18. Resultados com Fator Q = 50. 

 

 

 

5.2.1.3. Experimentos com vários thresholds para cortes dos autovalores  

Nestes experimentos, são apresentados resultados comparativos com a 

aplicação de cortes, utilizando-se  os autovetores com os maiores 1, 3, 5 e 10 autovalores, 

considerando-se o Fator Q com os valores 1, 5, 10, 20, 30, 40 e 50.  
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Ressalte-se que, como nestes experimentos estão sendo utilizadas  “janelas” 

de 2x2 pixels e com 3 bandas espectrais, os padrões são representados por vetores-coluna 

com 12 linhas, i.e., são representados por 12  bytes. Considerando-se também que cada um 

dos sub-blocos têm 100x100 pixels, teremos 2500 janelas. Assim, os “Espaços de Imagens” 

terão a dimensão de 12x2500. Como, por razões de ser menos caro computacionalmente, 

está sendo utilizado o produto externo no cálculo das matrizes de covariância ( ), que 

ficam com a dimensão de 12x12. Logo, trabalhando-se com “janelas” de 2x2 pixels e com 

3 bandas espectrais, teremos 12 autovalores e 12 autovetores. 

TAA

 

Nas Figuras 5.19, 5.20, 5.21, 5.22, 5.23, 5.24 e 5.25 são apresentados 

resultados comparativos em relação ao threshold utilizado, na modalidade hard, para efeito 

de corte dos autovetores com os menores autovalores. Esses resultados foram obtidos com 

1, 3, 5 e 10 autovetores com os maiores autovalores.  

 

Em todas as figuras são utilizados os outros thresholds, para efeito de 

balanceamento dos índices de falso-positivos e de falso-negativos. Esses thresholds são 

utilizados com os valores do Fator Q iguais a 1, 5, 10, 20, 30, 40 e 50, respectivamente, nas 

figuras apresentadas nesta seção. 

 

O bloco 11 da imagem original estará sempre sendo utilizando para testes 

em todos os resultados apresentados nesta seção. 
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Com 1 único autovetor, com o maior autovalor            Com 3 autovetores com os maiores autovalores 

    
 

Com 5 autovetores com os maiores autovalores         Com 10 autovetores com os maiores autovalores 

    
 ÁGUA     CERRADO    REFLORESTAMENTO     CAMPO LIMPO     MATA GALERIA     OUTROS 

Figura 5.19. Resultados comparativos dos cortes dos autovalores, com Fator Q = 1. 

 

 

Como pode ser observado na Figura 5.19, os resultados com Fator Q = 1, 

considerando a utilização de 1 ou de 3 autovetores com os maiores autovalores, são muito 

próximos, havendo apenas pequenas diferenças. Nos resultados com 5 e com 10 

autovetores também não há muitas mudanças, porém há algumas alterações significativas. 
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Com 1 único autovetor, com o maior autovalor             Com 3 autovetores com os maiores autovalores 

    
 

Com 5 autovetores com os maiores autovalores          Com 10 autovetores com os maiores autovalores 

    
 ÁGUA     CERRADO    REFLORESTAMENTO     CAMPO LIMPO     MATA GALERIA     OUTROS 

Figura 5.20. Resultados comparativos dos cortes dos autovalores, com Fator Q = 5. 

 

 

Nos resultados com até 5 autovetores, os índices de falso-positivos são bem 

maiores do que nos resultados obtidos com 10 autovetores. Assim, pode-se constatar que 

apenas 1 ou 3 autovetores  não são suficientes para se obter uma boa classificação.  
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Com 1 único autovetor, com o maior autovalor             Com 3 autovetores com os maiores autovalores 

    
 

Com 5 autovetores com os maiores autovalores         Com 10 autovetores com os maiores autovalores 

    
 ÁGUA     CERRADO    REFLORESTAMENTO     CAMPO LIMPO     MATA GALERIA     OUTROS 

Figura 5.21. Resultados comparativos dos cortes dos autovalores, com Fator Q = 10. 

 

 

Com a utilização de poucos autovetores, o que pode ser observado nos 

experimentos feitos com 1 e com 3 autovetores, o modelo não tem informações suficientes, 

e “confunde” as feições de Cerrado e de Campo Limpo com o reflorestamento, fazendo a 

classificação totalmente errada. 
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Com 1 único autovetor, com o maior autovalor             Com 3 autovetores com os maiores autovalores 

    
 

Com 5 autovetores com os maiores autovalores          Com 10 autovetores com os maiores autovalores 

    
 ÁGUA     CERRADO    REFLORESTAMENTO     CAMPO LIMPO     MATA GALERIA     OUTROS 

Figura 5.22. Resultados comparativos dos cortes dos autovalores, com Fator Q = 20. 

 

 

Com a utilização de poucos autovetores, mesmo aumentando-se o Fator Q, o  

modelo apresenta um índice de falso-positivos muito grande, porque, sem informações 

suficientes, o modelo “acha” que tem a certeza necessária para fazer a classificação, e acaba 

por classificar de forma errada. 
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Com 1 único autovetor, com o maior autovalor            Com 3 autovetores com os maiores autovalores 

    
 

Com 5 autovetores com os maiores autovalores         Com 10 autovetores com os maiores autovalores 

    
 ÁGUA     CERRADO    REFLORESTAMENTO     CAMPO LIMPO     MATA GALERIA     OUTROS 

Figura 5.23. Resultados comparativos dos cortes dos autovalores, com Fator Q = 30. 

 

 

A partir de um Fator Q elevado, 30 ou maior, os resultados apresentados 

pelos experimentos feitos com poucos autovetores também começam a ter os seus índices 

de falso-positivos diminuírem, como pode ser observado na Figura 5.23. 
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Com 1 único autovetor, com o maior autovalor            Com 3 autovetores com os maiores autovalores 

    
 

Com 5 autovetores com os maiores autovalores         Com 10 autovetores com os maiores autovalores 

    
 ÁGUA     CERRADO    REFLORESTAMENTO     CAMPO LIMPO     MATA GALERIA     OUTROS 

Figura 5.24. Resultados comparativos dos cortes dos autovalores, com Fator Q = 40. 

 

 

Com o Fator Q muito elevado, como nos resultados apresentados na Figura 

5.24, é necessária uma grande quantidade de autovetores para se conseguir uma boa 

classificação, de modo a ser possível a visualização de algumas feições com o alto grau de 

certeza que espera a partir da aplicação de um Fator Q tão alto. 
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Com 1 único autovetor, com o maior autovalor            Com 3 autovetores com os maiores autovalores 

    
 

Com 5 autovetores com os maiores autovalores           Com 10 autovetores com os maiores autovalores 

    
 ÁGUA     CERRADO    REFLORESTAMENTO     CAMPO LIMPO     MATA GALERIA     OUTROS 

Figura 5.25. Resultados comparativos dos cortes dos autovalores, com Fator Q = 50. 

 

 

Com o maior Fator Q trabalhado, até mesmo os resultados obtidos com 

poucos autovetores apresentam um índice muito alto de falso-negativos. Boa parte dos 

resultados errados obtidos com poucos autovetores permanece, o que demonstra a 

necessidade de se utilizarem um número maior de autovetores. 
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5.2.1.4. Experimentos com a utilização de 6 bandas espectrais  

Nesta seção, os resultados apresentados foram obtidos com a utilização das 

seis bandas espectrais: 1, 2, 3, 4, 5 e 7. Foram feitos experimentos com o Fator Q igual a 1, 

5, 10, 20, 30 e 40.  

 

Como pode ser observado na Figura 5.26, quando é utilizado um Fator Q 

muito pequeno (nesta figura estão sendo utilizados os valores 1 ou 5), determina-se a 

ocorrência de um alto índice de falso-positivos,  pois o modelo “confunde” algumas feições 

específicas de reflorestamento com água. Aumentando-se o Fator Q, o problema é 

resolvido, como pode ser observado nas Figuras 5.27 e 5.28. 

 

Na produção dos resultados apresentados nas Figuras 5.26, 5.27 e 5.28, o 

vetor Γ  é montado considerando-se cada pixel como se fosse um vetor, tomando-se todos 

os pixels de cada uma das bandas, linha por linha,  e colocando essas linhas juntas no vetor, 

antes de se começar a trabalhar com outra banda, conforme equação (4.10). 

 

Para melhor ilustrar esse ponto, foi tomada uma amostra usada para cada 

uma das classes, considerando-se uma janela de 4x4 pixels, e foram listados todos os 

valores de DN (Digital Number), conforme pode ser observado nas Tabelas 5.2, 5.3, 5.4. 

5.5 e 5.6. As linhas das tabelas foram montadas as linhas da janela, uma a uma, e 

concatenando-as. 

 

Para efeito de se facilitar a visualização do que foi feito na montagem do 

vetor Γ, na obtenção dos resultados apresentados nas Figuras 5.26, 5.27 e 5.28, é como se 

esse vetor fosse montado tomando-se as linhas das tabelas abaixo, uma a uma, e 

concatenando-as para se formar o vetor Γ. 

 

Note-se que os valores de DN, considerando-se uma mesma classe, variam 

muito de uma banda espectral para outra. Por exemplo, a classe água tem na banda 1 

valores de DN em torno de 31, na banda 2  esses valores giram em torno de 3, na banda 3 
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esses valores giram em torno de 1, enquanto que nas bandas 4, 5 e 7 esses valores são 

iguais a zero.   

 

A montagem do vetor Γ pode ser feita por bandas espectrais ou por linhas 

das janelas. A escolha de uma ou outra forma interfere ligeiramente nos resultados, 

principalmente nas classes em que há uma grande variação nos valores de DN de uma 

banda espectral para outra. 

 

 

Tabela 5.2. Valores de DN observados nos pixels da amostra da classe “Água” 

Bandas Valores de DN dos pixels 
1 30 30 30 30 32 31 31 30 34 33 32 31 38 36 33 30 
2 2 2 2 2 4 3 3 2 6 5 4 3 10 8 5 2 
3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 6 4 1 0 
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

Tabela 5.3. Valores de DN observados nos pixels da amostra da classe “Cerrado” 

Bandas Valores de DN dos pixels 
1 44 46 48 49 46 48 50 50 48 49 50 51 44 44 48 52 
2 32 34 36 37 34 36 38 38 36 37 39 39 34 34 40 41 
3 6 48 50 51 48 50 52 52 50 51 53 53 45 45 51 55 
4 102 100 103 105 102 100 101 104 104 100 101 105 107 107 107 107
5 112 110 113 118 112 110 111 117 113 108 109 113 111 109 109 109
7 87 85 88 92 87 85 86 91 86 84 85 89 84 85 85 85 

 

 

Tabela 5.4. Valores de DN observados nos pixels da amostra da classe “Reflorestamento” 

Bandas Valores de DN dos pixels 
1 5 5 6 7 4 5 6 5 5 7 7 5 3 6 8 7 
2 7 7 8 9 9 10 11 10 10 12 12 10 5 8 10 12 
3 4 4 5 6 5 6 7 6 6 8 8 6 2 5 7 8 
4 143 145 146 141 140 146 150 144 142 149 156 153 144 144 145 143
5 4 1 4 6 7 4 8 12 10 10 17 21 10 8 7 7 
7 1 0 3 3 0 0 6 8 5 7 14 17 11 10 7 7 
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Tabela 5.5. Valores de DN observados nos pixels da amostra da classe “Campo Limpo” 

Bandas Valores de DN dos pixels 
1 98 93 98 107 100 102 103 96 87 104 107 88 94 87 100 111
2 128 121 125 132 127 129 128 120 111 127 129 108 116 109 118 130
3 78 168 170 173 174 172 169 158 155 168 168 143 157 146 154 163
4 180 180 172 163 177 171 166 164 174 167 166 168 171 170 169 171
5 222 227 224 218 224 224 223 225 227 226 229 235 228 233 235 239
7 202 207 202 197 204 204 204 207 207 208 212 218 209 216 221 224

 

 

Tabela 5.6. Valores de DN observados nos pixels da amostra da classe “Mata Galeria” 

Bandas Valores de DN dos pixels 
1 16 16 16 16 15 17 17 16 11 16 16 13 7 14 15 11 
2 24 24 24 24 25 27 27 26 21 26 26 23 17 24 25 21 
3 13 11 11 11 14 16 16 15 10 15 15 12 6 15 16 12 
4 185 193 195 204 191 199 203 213 191 198 204 217 186 189 199 212
5 39 42 35 34 41 43 37 36 41 43 41 39 41 39 42 40 
7 24 25 19 21 24 28 23 26 24 25 26 29 20 22 27 30 
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   FATOR Q =1 

  FATOR Q = 5 
 ÁGUA     CERRADO    REFLORESTAMENTO     CAMPO LIMPO     MATA GALERIA     OUTROS 

Figura 5.26. Resultados com 6 bandas, para os Fatores Q = 1 e 5. 
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   FATOR Q =10 

  FATOR Q = 20 
 ÁGUA     CERRADO    REFLORESTAMENTO     CAMPO LIMPO     MATA GALERIA     OUTROS 

Figura 5.27. Resultados com 6 bandas, para os Fatores Q = 10 e 20. 
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   FATOR Q =30 

  FATOR Q = 40 
 ÁGUA     CERRADO    REFLORESTAMENTO     CAMPO LIMPO     MATA GALERIA     OUTROS 

Figura 5.28. Resultados com 6 bandas, para os Fatores Q = 30 e 40. 
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Para efeito de comparação com os resultados anteriores desta seção, os 

mesmos dados são processados, com a diferença de que o vetor Γ é montado tomando-se 

todas as bandas de cada um dos pixels, para somente depois fazer a mesma operação com o 

próximo pixel, linha por linha, até concluir o processamento de toda a janela. 

Assim, considerando-se as Tabelas 5.2 e seguintes, mutatis mutandis, é 

como se o vetor Γ fosse montado tomando-se cada uma das colunas das tabelas e 

concatenando-as até a montagem completa do vetor. 

As Figuras 5.29, 5.30 e 5.31 mostram os resultados obtidos, a partir da 

montagem do vetor Γ tomando-se todas as bandas de cada um dos pixels um por um, e 

concatenando-se todos os dados de cada um dos pixels até o processamento completo das 

linhas, uma a uma. Os resultados, como pode ser observado nas figuras abaixo, são 

bastante próximos dos resultados anteriores. 
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   FATOR Q =1 

  FATOR Q = 5 
 ÁGUA     CERRADO    REFLORESTAMENTO     CAMPO LIMPO     MATA GALERIA     OUTROS 

Figura 5.29. Resultados com 6 bandas, para os Fatores Q = 1 e 5, por bandas. 
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   FATOR Q =10 

  FATOR Q = 20 
 ÁGUA     CERRADO    REFLORESTAMENTO     CAMPO LIMPO     MATA GALERIA     OUTROS 

Figura 5.30. Resultados com 6 bandas, para os Fatores Q = 10 e 20, por bandas. 

   
 

Página  112 



   FATOR Q =30 

  FATOR Q = 40 
 ÁGUA     CERRADO    REFLORESTAMENTO     CAMPO LIMPO     MATA GALERIA     OUTROS 

Figura 5.31. Resultados com 6 bandas, para os Fatores Q = 30 e 40, por bandas. 
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5.2.2. Experimentos com 8 classes 

Nestes experimentos, foi utilizada como entrada do modelo a mesma 

imagem do satélite Landsat 7 utilizada no item anterior. Estará sendo utilizada a mesma 

aplicação para classificação de imagens, possibilitando-se a variação do Fator Q, tornando-

se possível o controle dos índices de falsos positivos e de falsos negativos. Nesses 

resultados, também foram utilizados apenas os autovetores com os 10 maiores autovalores, 

para efeito de montagem dos vários mapas, com diferentes fatores Q. 

 

Nesses experimentos apresentados neste tópico, as variáveis B e N também 

são definidas como 3 e 2 respectivamente, i.e., foram utilizadas três bandas espectrais (4, 5 

e 3) e janelas com 2x2 pixels, para efeito do reconhecimento dos alvos contínuos e 

classificação das imagens. Foram utilizadas as 8  classes seguintes:  

(1) água,  

(2) Cerrado,  

(3) reflorestamento,  

(4) Campo Limpo,  

(5) mata galeria, 

(6) grama, 

(7) solo exposto, e 

(8) zona urbanizada. 

  

Além dessas classes, foi utilizada a classe “outros”, na qual o modelo 

apropria as feições não classificadas nas 8 classes definidas.  Para a classe 8, foram 

coletadas conjuntos de amostras de três localidade distintas: (a) da Asa Norte, (b) do Lago 

Norte e (c) do Paranoá, com o objetivo de se conseguir uma melhor amostragem para essa 

classe. Na Figura 5.3 estão apresentadas as amostras utilizadas no treinamento do modelo, 

sendo que a classe “zona urbanizada” está representada pelas amostras 8, 9 e 10. 

 

Como a resolução espacial das imagens do Landsat 7 é de 30x30 m, e como 

se está trabalhando com janelas de 2x2 pixels, essas janelas têm a dimensão de 60x60 m. 

Tal fato dificulta em muito o trabalho com classes como a “zona urbanizada”,  porque os 
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pixels e as janelas serão sempre impuros, contendo informações de áreas construídas, de 

asfalto, e principalmente de diversos tipos de vegetação. Isso ocorre porque as áreas 

urbanas são caracterizadas por uma apresentação muito heterogênea das feições, devido às 

suas próprias características, apresentando ocorrência de vários tipos de material, como 

asfalto, concreto, ferro, vidro e vegetações variadas. Também há a influência das sombras 

causada pelos edifícios altos. Assim, as amostras coletadas nunca representam bem a 

classe, o que ocasiona um grande índice de falso-positivos para outras classes. Ou seja, o 

modelo “confunde” outras classes, como regiões semi-devastadas e alguns tipos de 

coberturas vegetais com a classe “zona urbanizada”, porque as amostras coletadas também 

contêm alguma vegetação misturada com áreas construídas.  

 

Dessa forma, como a refletividade das zonas urbanizadas é influenciada por 

diversos fatores, a mesma somente pode ser caracterizada de forma geral. Assim, a 

detecção e o reconhecimento destas áreas é um grande desafio para qualquer modelo 

reconhecimento automático de alvos, como o que foi proposto neste trabalho, pois a 

informação espectral destas áreas pode ser muito parecida com outras feições, como solo 

exposto e algumas vegetações.  Isto pode ser observado nos resultados apresentados nesta 

seção, em que o modelo “confunde” áreas de solo exposto e de algumas vegetações com a 

classe “zona urbanizada”. 

 

A Tabela 5.7 apresenta as localizações das amostras coletadas para as 

classes 6 a 10. As classes 8, 9 e 10 representam as “zonas urbanizadas”, com amostras da 

Asa Norte, do Lago Norte e do Paranoá, respectivamente. Todas essas três “classes” são 

representadas nos mapas com a mesma cor, sob a denominação “zona urbanizada”. 

 

Tabela 5.7. Localizações das outras amostras utilizadas para treinamento do modelo. 

CLASSES PADRÕES LOCALI- 
ZAÇÕES 6 7 8 9 10 

Bloco 23 12 23 23 24 1 
Coordenadas 723,1070 270,710 608,995 500,1060 580,1370 

Bloco 23 12 23 23 24 2 
Coordenadas 724,1080 279,727 630,1036 510,1110 610,1386 
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Como já se disse, a classificação de imagens com áreas construídas 

utilizando-se imagens de satélites com baixa resolução espacial, como as imagens do 

satélite Landsat, é um desafio muito grande, não sendo possível a obtenção de bons 

resultados, visto que há um grande número de pixels impuros, podendo conter vários tipos 

de alvos, como asfalto, concreto, telhado, vegetações e outros (Press et al. 1997, Rossi e 

Volpe 2003, Scaioni e Gianinetto 2003, Schlosser et al. 2003, Scholten et al. 2003, 

Shakelford e Davis 2003, Tran et al. 2003, Weber et al. 2003, Weydahl et al. 2003). 

 

Os resultados das Figuras 5.32 e seguintes, apresentadas neste item, foram 

obtidos a partir dos blocos 23, 24, 33 e 34 da imagem da Figura 5.01. Observe-se que a 

classe “zona urbanizada”, principalmente nos resultados com Fator Q pequeno, cobre 

algumas áreas que não são urbanizadas.  

 

A classe “grama”, na cor amarela, apresenta resultados bem aproximados, 

pelo nosso conhecimento da verdade terrestre do local. As amostras foram coletada no 

canteiro central da Esplanada dos Ministérios, por termos o conhecimento pleno da verdade 

terrestre. Como a imagem trabalhada foi obtida no mês de junho, mui possivelmente a 

grama ainda estava verde. 

 

Observe-se nas Figuras 5.32 e seguintes deste item, no bloco 23 (superior 

esquerdo) o Lago Norte, e no bloco 33 (inferior esquerdo) o Lago Sul. Além da cor rosa 

escuro (zona urbanizada), também há grande ocorrência da cor amarela (grama) e da cor 

verde clara (Campo Limpo), denunciando a presença de grande quantidade de vegetação 

nessas localidades, o que confere com a realidade terrestre conhecida. 
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        ÁGUA      CERRADO     REFLORESTAMENTO     CAMPO LIMPO      MATA GALERIA    GRAMA      

        SOLO EXPOSTO   ZONA URBANIZADA    OUTROS (NÃO CLASSIFICADO)    

Figura 5.32. Resultados com 8 classes e com  Fator Q = 1. 

 

Com a utilização do Fator Q = 1, como era de se esperar, o índice de falso-

negativos é muito baixo, visto que o modelo classificou praticamente toda a imagem nas 

oito classes conhecidas. A despeito das dificuldades de se classificar as regiões urbanizadas 

e do fator Q mínimo, o modelo pôde apropriar as zonas urbanas corretamente na classe 

correta.  
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        ÁGUA      CERRADO     REFLORESTAMENTO     CAMPO LIMPO      MATA GALERIA    GRAMA      

        SOLO EXPOSTO   ZONA URBANIZADA    OUTROS (NÃO CLASSIFICADO)    

Figura 5.33. Resultados com 8 classes e com Fator Q = 5. 

 

Com a utilização do Fator Q = 5, o índice de falso-negativos aumentou 

muito pouco, comparando-se com os resultados obtidos com a utilização de cinco classes, 

conforme mostrado na Figura 5.5. 
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        ÁGUA      CERRADO     REFLORESTAMENTO     CAMPO LIMPO      MATA GALERIA    GRAMA      

        SOLO EXPOSTO   ZONA URBANIZADA    OUTROS (NÃO CLASSIFICADO)    

Figura 5.34. Resultados com 8 classes e com Fator Q = 10. 
 

Com a utilização do Fator Q = 10, o índice de falso-negativos continua 

aumentando em menor proporção em relação aos resultados obtidos com a utilização de 

cinco classes, conforme mostrado na Figura 5.6. 
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    ÁGUA      CERRADO     REFLORESTAMENTO      CAMPO LIMPO     MATA GALERIA    GRAMA      

        SOLO EXPOSTO   ZONA URBANIZADA    OUTROS (NÃO CLASSIFICADO)   

 Figura 5.35. Resultados com 8 classes e com Fator Q = 20. 
 

Pode-se observar que, com a utilização de 8 classes, principalmente com a 

inclusão da classe “zona urbanizada”, o modelo passa a classificar mais, considerando-se 

os mesmos Fatores Q. Tal fato acarreta a incidência de um maior índice de falso-positivo. 
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        ÁGUA      CERRADO     REFLORESTAMENTO      CAMPO LIMPO     MATA GALERIA    GRAMA      
        SOLO EXPOSTO   ZONA URBANIZADA    OUTROS (NÃO CLASSIFICADO)    

Figura 5.36. Resultados com 8 classes e com Fator Q = 30. 

 

Ressalte-se que a classe “grama”, cujas amostras foram obtidas a partir de 

pixels puros, retirados da região da Esplanada dos Ministérios, apresenta uma grande 

incidência na imagem classificada. O modelo pôde diferenciar esta classe de outras 

coberturas vegetais. 
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        ÁGUA      CERRADO     REFLORESTAMENTO      CAMPO LIMPO     MATA GALERIA    GRAMA      
        SOLO EXPOSTO   ZONA URBANIZADA    OUTROS (NÃO CLASSIFICADO)    

Figura 5.37. Resultados com 8 classes e com Fator Q = 40. 

 

Mesmo com o Fator Q = 40, considerado muito alto para estes 

experimentos, o modelo ainda está classificando uma quantidade muito grande da imagem 

trabalhada. Tal fato implica um índice muito baixo de falso-negativos. 
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    ÁGUA      CERRADO     REFLORESTAMENTO      CAMPO LIMPO     MATA GALERIA    GRAMA 

        SOLO EXPOSTO   ZONA URBANIZADA    OUTROS (NÃO CLASSIFICADO) 

Figura 5.38. Resultados com 8 classes e com Fator Q = 50. 

 

A utilização do Fator Q = 50 não representou grandes variações nos índices 

de falso-positivos e falso-negativos, com relação à Figura 5.38. Constata-se, então, o 

comportamento diferenciado destes experimentos em relação aos outros, que utilizaram 

apenas cinco classes conhecidas. 
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5.2.3. Cálculos das distâncias entre as imagens e os padrões 

A imagem de satélite Landsat 7, utilizada como testes deste modelo, com 

1600x1600 pixels, foi segmentada em 16 blocos, com 400x400 pixels, conforme pode ser 

observado na Figura 5.1. Cada um desses blocos foi divido em 16 sub-blocos de 100x100 

pixels, gerando-se um total de 256 sub-blocos. Os sub-blocos, por sua vez, são 

segmentados em 2.500 janelas de 2x2 pixels, gerando-se um total de 640.000 janelas. Para 

efeito de ilustração, considere-se o sub-bloco 11 do bloco 23. Na Tabela 5.8 estão 

apresentadas as distâncias euclidianas calculadas entre as novas janelas e os padrões das 

classes para a primeira metade da primeira linha desse sub-bloco. Observe-se que as 

menores distâncias euclidianas encontradas estão marcadas na cor amarela. 

 

Tabela 5.8. Distâncias euclidianas do sub-bloco 11/bloco 23, divididas por 1.0e+09 

DISTÂNCIAS EUCLIDIANAS ENTRE AS JANELAS E AS CLASSES JANE-
LAS Classe 

01 
Classe 

02 
Classe 

03 
Classe 

04 
Classe 

05 
Classe 

06 
Classe 

07 
Classe 

08 
Classe 

09 
Classe 

10 
1 0.2714 0.0345 0.2349 0.5447 0.1953 0.3975 0.7911 0.1908 0.6558 0.6908

2 0.3088 0.0519 0.2711 0.5073 0.2316 0.3600 0.7537 0.1545 0.6183 0.6533

3 0.2974 0.0398 0.2582 0.5188 0.2187 0.3715 0.7651 0.1654 0.6298 0.6648

4 0.2959 0.0354 0.2557 0.5203 0.2162 0.3730 0.7667 0.1675 0.6313 0.6663

5 0.2982 0.0473 0.2599 0.5179 0.2204 0.3707 0.7643 0.1646 0.6289 0.6640

6 0.3043 0.0451 0.2654 0.5119 0.2259 0.3646 0.7583 0.1574 0.6229 0.6579

7 0.2959 0.0358 0.2583 0.5202 0.2188 0.3730 0.7666 0.1686 0.6313 0.6663

8 0.3113 0.0298 0.2705 0.5048 0.2309 0.3575 0.7512 0.1656 0.6158 0.6509

9 0.3144 0.0327 0.2752 0.5017 0.2357 0.3544 0.7481 0.1645 0.6127 0.6477

10 0.3143 0.0513 0.2753 0.5019 0.2357 0.3546 0.7483 0.1526 0.6129 0.6479

11 0.2836 0.0403 0.2463 0.5326 0.2068 0.3853 0.7789 0.1787 0.6436 0.6786

12 0.2905 0.0444 0.2505 0.5256 0.2109 0.3784 0.7720 0.1700 0.6367 0.6717

13 0.2850 0.0432 0.2433 0.5312 0.2037 0.3839 0.7776 0.1756 0.6422 0.6772

14 0.2897 0.0504 0.2483 0.5265 0.2087 0.3792 0.7729 0.1697 0.6375 0.6725

15 0.2803 0.0394 0.2378 0.5359 0.1982 0.3886 0.7823 0.1803 0.6469 0.6819

16 0.2884 0.0461 0.2479 0.5277 0.2083 0.3805 0.7741 0.1727 0.6388 0.6738
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17 0.2997 0.0555 0.2603 0.5164 0.2207 0.3692 0.7628 0.1620 0.6275 0.6625

18 0.3192 0.0617 0.2800 0.4969 0.2405 0.3496 0.7433 0.1419 0.6079 0.6429

19 0.3473 0.0610 0.3039 0.4689 0.2644 0.3216 0.7153 0.1348 0.5799 0.6149

20 0.3369 0.0493 0.2910 0.4793 0.2515 0.3320 0.7256 0.1494 0.5903 0.6253

21 0.3191 0.0495 0.2732 0.4971 0.2336 0.3498 0.7435 0.1466 0.6081 0.6431

22 0.3418 0.0668 0.2963 0.4743 0.2568 0.3272 0.7207 0.1275 0.5854 0.6204

23 0.3776 0.0821 0.3328 0.4385 0.2932 0.2913 0.6849 0.1183 0.5496 0.5846

24 0.4435 0.1391 0.3937 0.3727 0.3542 0.2277 0.6191 0.1149 0.4837 0.5187

25 0.5319 0.2269 0.4813 0.2843 0.4417 0.1404 0.5306 0.1068 0.3953 0.4303
 

 

Observe-se que na tabela há 10 classes, ao invés de 8. Como já foi dito 

anteriormente, para a classe “zona urbanizada” foram coletadas três conjuntos de amostras, 

sendo que, para efeito da classificação, cada conjunto foi considerado uma classe, 

conforme mostrado abaixo:  

a) Classe 8 – zona urbanizada – Asa Norte, 

b) Classe 9 – zona urbanizada – Lago Norte, e 

c) Classe 10 – zona urbanizada – Paranoá. 

 

Conforme pode-se observar, das 2.500 janelas existentes no sub-bloco em 

epígrafe estão sendo mostradas apenas as 25 primeiras janelas,  para efeitos 

exemplificativos. As distâncias euclidianas apresentadas nesta tabela foram divididas por 

(1.0e+09), para facilitar a visualização e a verificação dos resultados. Note-se que todas as 

menores distâncias encontradas são da classe 2 (Cerrado). Confrontando-se esses resultados 

com o bloco 23, pode-se verificar a coerência, pois o canto superior esquerdo do bloco está 

coberto por essa classe. 

 

Considere-se agora o sub-bloco 41 do mesmo bloco 23, o que corresponde 

ao canto inferior esquerdo do bloco. Observe-se que esta região está coberta pelas classes: 

zona urbanizada, Campo Limpo e um pouco de grama. Para facilitar a verificação, foi 

listada na Tabela 5.9 a primeira metade da última linha deste sub-bloco. 
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Observe-se que há alguns casos em que a mínima distância euclidiana é bem 

próxima da segunda menor distância, como nos casos das janelas 17, 19 e 23, marcados na 

cor rosa. Nesses casos, há a indicação de que as classes são muito próximas e que a 

segunda menor distância poderia ser a correta. Para facilitar a visualização, as menores 

distâncias euclidianas encontradas foram marcadas com a cor amarela. 

 

 

Tabela 5.9. Distâncias euclidianas do sub-bloco 41/bloco 23, divididas por 1.0e+09 

DISTÂNCIAS EUCLIDIANAS ENTRE AS JANELAS E AS CLASSES JANE-
LAS Classe 

01 
Classe 

02 
Classe 

03 
Classe 

04 
Classe 

05 
Classe 

06 
Classe 

07 
Classe 

08 
Classe 

09 
Classe 

10 
1 2.4175 1.4232 2.2770 0.7411 2.1087 1.2101 0.9487 1.0139 0.5109 0.6067

2 2.1505 1.1562 2.0264 0.6189 1.8585 1.0804 1.2158 0.7487 0.7280 0.8737

3 2.1308 1.1365 2.0060 0.5230 1.8380 0.9648 1.2354 0.7284 0.7477 0.8934

4 1.9573 0.9643 1.8611 0.6840 1.6932 0.9127 1.4089 0.5819 0.9211 1.0669

5 2.1068 1.1125 1.9869 0.5345 1.8189 0.8001 1.2594 0.7083 0.7717 0.9174

6 1.4214 0.6148 1.3587 1.2200 1.1907 0.9591 1.9449 0.4195 1.4571 1.6029

7 1.1249 0.3403 1.0453 1.5165 0.8773 1.0944 2.2414 0.2983 1.7536 1.8994

8 1.1207 0.2046 1.0310 1.5206 0.8630 1.0986 2.2455 0.3646 1.7578 1.9035

9 1.2009 0.2645 1.1014 1.4405 0.9334 1.0184 2.1654 0.3605 1.6776 1.8234

10 1.5577 0.5647 1.4601 1.0836 1.2922 0.6827 1.8085 0.1982 1.3208 1.4665

11 1.6726 0.6786 1.5710 0.9687 1.4030 0.6913 1.6936 0.2910 1.2058 1.3516

12 1.9509 1.0492 1.8172 0.6904 1.6493 0.8464 1.4153 0.5811 0.9275 1.0733

13 2.5949 1.6006 2.4452 0.2767 2.2493 0.7371 0.7713 1.1914 0.3327 0.4759

14 2.6317 1.6374 2.4820 0.2039 2.2764 0.7029 0.7345 1.2282 0.3938 0.5713

15 2.3281 1.3338 2.1785 0.3368 1.9776 0.5643 1.0381 0.9246 0.5789 0.7096

16 2.0648 1.0705 1.9208 0.7135 1.7515 0.7689 1.3015 0.6612 0.8137 0.9595

17 2.1154 1.1211 1.9854 0.6914 1.8153 0.9707 1.2508 0.7119 0.7631 0.9088

18 1.6874 0.7201 1.5419 0.9594 1.3622 0.6616 1.6788 0.3290 1.1911 1.3368

19 2.0509 1.0566 1.9025 0.6021 1.7151 0.7181 1.3153 0.6477 0.8276 0.9733

20 1.5231 0.5479 1.4102 1.1182 1.2419 0.8767 1.8431 0.2872 1.3554 1.5011
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21 2.3648 1.3705 2.2183 0.8083 2.0386 0.9270 1.0014 0.9612 0.5552 0.6594

22 3.0696 2.0753 2.9199 0.5169 2.7107 1.0029 0.2966 1.6661 0.2208 0.2085

23 2.4878 1.4935 2.3408 0.3409 2.1728 0.8162 0.8784 1.0843 0.3906 0.5364

24 2.3267 1.3324 2.1838 0.3603 2.0150 0.8283 1.0395 0.9232 0.5518 0.6975

25 2.1747 1.1804 2.0250 0.6509 1.8254 0.9577 1.1916 0.7711 0.7069 0.8511
 

 

 

5.2.4. Detalhes dos resultados do sub-bloco 34 do bloco 24 

 

Para efeito de melhor verificar e interpretar os resultados, foi gerada a 

Figura 5.39, com apenas o sub-bloco 34 do bloco 23, com Fator Q = 1. Dessa forma, pode-

se verificar os resultados de cada um dos pixels escolhidos. Este sub-bloco foi escolhido 

porque, mesmo com a utilização do Fator Q = 1, há um índice considerável de falso-

negativos, todos os pixels nesta situação estão apropriados na classe “Outros”. Outro fator 

de motivação dessa escolha foi a ocorrência da classe “zona urbanizada” em locais, como 

nas proximidades da Lagoa do Jaburu. Essa lagoa está representada neste sub-bloco em seu 

canto inferior direito por apenas 2 pixels azuis. O restante da lagoa está nos sub-blocos 

adjacentes. 

 

Nas Tabelas 5.10 e 5.11 estão sendo listados todos os resultados das 

comparações feitas com as janelas da última linha da Figura 5.39. Nestas tabelas, as 

menores distâncias euclidianas encontradas são marcadas com as cores amarela ou azul. 

Neste último caso, quando a menor distância euclidiana encontrada é maior do que o 

threshold da respectiva classe, indicando que o modelo não teve certeza suficiente para 

decidir pela classificação destas janelas. 
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    ÁGUA      CERRADO     REFLORESTAMENTO      CAMPO LIMPO     MATA GALERIA    GRAMA     
    SOLO EXPOSTO   ZONA URBANIZADA    OUTROS (NÃO CLASSIFICADO)    

Figura 5.39. Resultados do sub-bloco 34 do bloco 23. 

 

 

Na Tabela 5.12 constam os threshods de cada uma das classes, calculados 

com base nos vários Fatores Q utilizados na produção dos resultados apresentados. Os 

valores das Tabela 5.10, 5.11 e 5.12 foram divididos por (1.0e+09). 
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Tabela 5.10. Distâncias euclidianas da linha 24 (penúltima) do sub-bloco 34 do bloco 23. 

DISTÂNCIAS EUCLIDIANAS ENTRE AS JANELAS E AS CLASSES JANE-
LAS Classe 

01 
Classe 

02 
Classe 

03 
Classe 

04 
Classe 

05 
Classe 

06 
Classe 

07 
Classe 

08 
Classe 

09 
Classe 

10 
2.401 1.0690 0.4685 1.0039 0.5380 0.8936 0.4180 0.9711 0.2253 0.6859 0.7503

2.402 1.1205 0.5118 1.0481 0.4865 0.9378 0.3501 0.9196 0.2719 0.6344 0.6989

2.403 1.3545 0.7458 1.2805 0.3491 1.1685 0.6300 0.6856 0.5058 0.4004 0.4649

2.404 1.3346 0.7259 1.2514 0.2804 1.1315 0.4479 0.7055 0.4859 0.4203 0.4848

2.405 1.3265 0.7178 1.2433 0.2860 1.1223 0.4413 0.7136 0.4778 0.4284 0.4929

2.406 1.2453 0.6366 1.1625 0.3623 1.0495 0.4117 0.7948 0.3966 0.5096 0.5741

2.407 1.0721 0.4635 1.0012 0.5349 0.8909 0.3924 0.9679 0.2248 0.6828 0.7472

2.408 0.8611 0.2526 0.8029 0.7459 0.6926 0.5069 1.1790 0.2013 0.8938 0.9583

2.409 0.8292 0.2978 0.7819 0.7779 0.6716 0.5388 1.2109 0.0573 0.9258 0.9902

2.410 1.3194 0.7258 1.2514 0.5062 1.1371 0.5957 0.7207 0.4738 0.4592 0.5184

2.411 1.5555 0.9468 1.4724 0.2298 1.3380 0.4494 0.4846 0.7069 0.2279 0.3405

2.412 1.2814 0.6728 1.1983 0.3344 1.0738 0.3832 0.7586 0.4328 0.4742 0.5379

2.413 1.7151 1.1065 1.6320 0.3694 1.4951 0.6700 0.3261 0.8665 0.1091 0.1394

2.414 1.2351 0.6264 1.1530 0.3789 1.0317 0.4789 0.8050 0.3866 0.5198 0.5842

2.415 1.0397 0.4577 0.9665 0.5673 0.8562 0.5962 1.0004 0.1996 0.7152 0.7796

2.416 1.6825 1.0738 1.5994 0.4763 1.4735 0.7737 0.3576 0.8339 0.1856 0.1550

2.417 1.6603 1.0516 1.5771 0.2645 1.4446 0.5627 0.3801 0.8116 0.1958 0.1936

2.418 1.7815 1.1728 1.6983 0.4833 1.5736 0.7814 0.3237 0.9328 0.2162 0.1505

2.419 1.4547 0.8460 1.3716 0.3770 1.2546 0.6670 0.5854 0.6061 0.4000 0.3646

2.420 1.8126 1.2040 1.7295 0.5349 1.5964 0.8331 0.3029 0.9640 0.2510 0.1216

2.421 1.8949 1.2863 1.8118 0.5229 1.6744 0.8211 0.2496 1.0463 0.2333 0.1436

2.422 2.0131 1.4044 1.9300 0.4225 1.7906 0.6732 0.1093 1.1645 0.2582 0.2016

2.423 2.0179 1.4092 1.9348 0.4201 1.7954 0.6725 0.0830 1.1693 0.2630 0.1986

2.424 1.6486 1.0399 1.5655 0.4135 1.4377 0.7117 0.3915 0.8000 0.1356 0.1727

2.425 1.5936 0.9849 1.5105 0.3712 1.3865 0.6694 0.4784 0.7450 0.3689 0.2767

2.426 1.6185 1.0098 1.5354 0.4012 1.4077 0.6993 0.4216 0.7699 0.2104 0.2191

2.427 1.7714 1.1627 1.6882 0.4960 1.5550 0.7942 0.2973 0.9227 0.2168 0.1220

2.428 1.3464 0.7378 1.2633 0.3151 1.1419 0.5899 0.6936 0.4978 0.4085 0.4729
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2.429 1.5653 0.9567 1.4822 0.5037 1.3588 0.8018 0.4747 0.7167 0.2218 0.2540

2.430 1.1530 0.5505 1.0736 0.5029 0.9631 0.6074 0.8871 0.3043 0.6019 0.6664

2.431 1.1032 0.4945 1.0201 0.5042 0.9054 0.4471 0.9369 0.2545 0.6517 0.7162

2.432 1.2966 0.6879 1.2136 0.3625 1.0917 0.4745 0.7435 0.4480 0.4583 0.5227

2.433 1.2418 0.6332 1.1588 0.3698 1.0389 0.4085 0.7982 0.3932 0.5131 0.5775

2.434 1.3071 0.6984 1.2245 0.3062 1.1039 0.3388 0.7330 0.4585 0.4478 0.5123

2.435 1.4253 0.8166 1.3422 0.1906 1.2264 0.3752 0.6148 0.5766 0.3398 0.4264

2.436 1.2599 0.6512 1.1911 0.3472 1.0806 0.4281 0.7802 0.4148 0.4951 0.5595

2.437 1.1514 0.5427 1.0717 0.4557 0.9614 0.2789 0.8887 0.3032 0.6036 0.6680

2.438 1.0456 0.4370 0.9742 0.5614 0.8639 0.4068 0.9944 0.1976 0.7093 0.7737

2.439 1.0067 0.4009 0.9267 0.6003 0.8164 0.4685 1.0334 0.1581 0.7482 0.8127

2.440 1.1405 0.5318 1.0577 0.4665 0.9470 0.4880 0.8996 0.2918 0.6144 0.6789

2.441 1.0880 0.4793 1.0049 0.5190 0.8936 0.3813 0.9521 0.2394 0.6669 0.7314

2.442 1.1341 0.5255 1.0534 0.4729 0.9426 0.3649 0.9059 0.2859 0.6208 0.6852

2.443 1.1692 0.5605 1.0914 0.4378 0.9805 0.2660 0.8709 0.3211 0.5857 0.6501

2.444 1.2069 0.5982 1.1328 0.4001 1.0225 0.2715 0.8332 0.3586 0.5480 0.6124

2.445 1.2555 0.6468 1.1865 0.3515 1.0762 0.3260 0.7846 0.4094 0.4994 0.5638

2.446 1.3576 0.7489 1.2871 0.2494 1.1768 0.4360 0.6825 0.5104 0.3973 0.4618

2.447 1.0555 0.4469 0.9854 0.5515 0.8751 0.3125 0.9845 0.2763 0.6994 0.7638

2.448 0.9596 0.3509 0.8882 0.6474 0.7779 0.4084 1.0805 0.2862 0.7953 0.8598

2.449 0.9115 0.3037 0.8525 0.6955 0.7422 0.4565 1.1286 0.1884 0.8434 0.9079

2.450 0.6049 0.2340 0.5700 1.0021 0.4597 0.7630 1.4352 0.3144 1.1500 1.2145
 

 

Ressalte-se que as menores distâncias euclidianas encontradas estão 

marcadas com as cores amarela ou azul. Quando a menor distância euclidiana encontrada é 

maior do que o threshold, essas distâncias estão marcadas na cor azul. Nos outros casos, as 

marcações foram feitas na cor amarela. 

   
 

Página  130 



Tabela 5.11. Distâncias euclidianas da linha 25 (última) do sub-bloco 34 do bloco 23. 

DISTÂNCIAS EUCLIDIANAS ENTRE AS JANELAS E AS CLASSES JANE-
LAS Classe 

01 
Classe 

02 
Classe 

03 
Classe 

04 
Classe 

05 
Classe 

06 
Classe 

07 
Classe 

08 
Classe 

09 
Classe 

10 
2.451 0.8151 0.3264 0.7658 0.7919 0.6555 0.5528 1.2250 0.0423 0.9398 1.0043

2.452 0.9799 0.3777 0.9215 0.6272 0.8112 0.4792 1.0602 0.1430 0.7751 0.8395

2.453 0.7882 0.4738 0.7522 0.8188 0.6419 0.6135 1.2518 0.1597 0.9667 1.0311

2.454 1.1317 0.5499 1.0593 0.4753 0.9485 0.4554 0.9084 0.2860 0.6232 0.6877

2.455 1.4058 0.7972 1.3227 0.2024 1.2063 0.4424 0.6342 0.5572 0.3491 0.4135

2.456 1.2563 0.6476 1.1814 0.3507 1.0703 0.4340 0.7838 0.4076 0.4986 0.5631

2.457 1.0356 0.4270 0.9684 0.5714 0.8582 0.3793 1.0044 0.1961 0.7193 0.7837

2.458 0.9216 0.3130 0.8593 0.6854 0.7490 0.4463 1.1184 0.1589 0.8333 0.8977

2.459 0.9593 0.3507 0.8956 0.6477 0.7853 0.4086 1.0808 0.1433 0.7956 0.8600

2.460 0.9908 0.3826 0.9263 0.6162 0.8160 0.4474 1.0493 0.1482 0.7641 0.8285

2.461 1.1985 0.5898 1.1281 0.4086 1.0174 0.4229 0.8416 0.3510 0.5565 0.6209

2.462 1.2752 0.6666 1.1921 0.3318 1.0797 0.3650 0.7648 0.4266 0.4797 0.5441

*2.463 1.5908 0.9821 1.5076 0.1767 1.3717 0.4749 0.4493 0.7421 0.1818 0.3332

2.464 1.5844 0.9757 1.5012 0.3117 1.3730 0.6099 0.4566 0.7357 0.2561 0.2621

2.465 1.4940 0.8853 1.4108 0.2311 1.2760 0.4886 0.5464 0.6453 0.2814 0.3523

2.466 1.1373 0.5342 1.0690 0.5035 0.9587 0.6256 0.9028 0.2923 0.6176 0.6821

2.467 1.5143 0.9057 1.4312 0.2611 1.3115 0.5593 0.5257 0.6657 0.2516 0.3113

2.468 1.7636 1.1549 1.6805 0.2807 1.5430 0.5789 0.2765 0.9150 0.0510 0.1698

2.469 1.5974 0.9887 1.5143 0.3467 1.3835 0.6448 0.4427 0.7488 0.1575 0.2233

2.470 1.5480 0.9393 1.4648 0.4119 1.3417 0.7098 0.4921 0.6993 0.2069 0.2714

2.471 1.6258 1.0171 1.5426 0.3348 1.4061 0.6329 0.4143 0.7771 0.1396 0.2174

2.472 1.8657 1.2571 1.7826 0.4599 1.6443 0.7581 0.2610 1.0171 0.1898 0.1496

2.473 1.7652 1.1565 1.6821 0.6194 1.5606 0.9176 0.3675 0.9166 0.3340 0.1908

2.474 1.4823 0.8736 1.3991 0.4545 1.2836 0.7077 0.5982 0.6336 0.4787 0.3902

2.475 1.6918 1.0831 1.6087 0.4774 1.4835 0.7756 0.3769 0.8432 0.1891 0.1874

2.476 1.7483 1.1397 1.6652 0.3953 1.5285 0.6935 0.3024 0.8997 0.1882 0.1386

2.477 1.7465 1.1378 1.6634 0.4399 1.5286 0.7381 0.2936 0.8979 0.1419 0.0841

2.478 1.6345 1.0258 1.5514 0.4555 1.4241 0.7537 0.4377 0.7859 0.3338 0.2363
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2.479 1.2839 0.6892 1.2018 0.5199 1.0880 0.7307 0.7562 0.4353 0.4720 0.5355

2.480 0.8058 0.3042 0.7264 0.8013 0.6139 0.5715 1.2343 0.1228 0.9491 1.0135

2.481 0.9861 0.3775 0.9030 0.6289 0.7797 0.4041 1.0539 0.1895 0.7692 0.8332

2.482 1.3677 0.7590 1.2845 0.2613 1.1469 0.3955 0.6724 0.5190 0.3893 0.4569

2.483 1.3916 0.7829 1.3095 0.2856 1.1955 0.5788 0.6485 0.5429 0.3633 0.4278

2.484 0.9819 0.3833 0.9238 0.6251 0.8135 0.4288 1.0582 0.1504 0.7730 0.8375

2.485 1.2211 0.6124 1.1491 0.3859 1.0388 0.3269 0.8190 0.3734 0.5338 0.5983

2.486 1.2964 0.6877 1.2207 0.3107 1.1104 0.3735 0.7437 0.4488 0.4586 0.5230

2.487 1.3293 0.7206 1.2537 0.2777 1.1434 0.4821 0.7108 0.4806 0.4256 0.4901

2.488 1.1680 0.5593 1.0863 0.4392 0.9733 0.3686 0.8721 0.3193 0.5870 0.6514

2.489 1.1191 0.5104 1.0360 0.4879 0.9243 0.4106 0.9210 0.2705 0.6358 0.7003

2.490 1.0318 0.4231 0.9516 0.5753 0.8413 0.4264 1.0083 0.1831 0.7232 0.7876

2.491 1.0813 0.4727 0.9992 0.5257 0.8889 0.3733 0.9587 0.2327 0.6736 0.7380

2.492 1.2068 0.5981 1.1236 0.4002 1.0097 0.3323 0.8333 0.3581 0.5481 0.6126

2.493 1.1936 0.5849 1.1203 0.4134 1.0099 0.2979 0.8465 0.3450 0.5613 0.6258

2.494 1.2512 0.6425 1.1781 0.3558 1.0678 0.3113 0.7889 0.4031 0.5037 0.5682

2.495 1.2813 0.6726 1.2147 0.3257 1.1044 0.3983 0.7588 0.4377 0.4736 0.5381

2.496 1.1656 0.5569 1.0928 0.4414 0.9825 0.2602 0.8745 0.3175 0.5893 0.6538

2.497 1.0053 0.3966 0.9319 0.6018 0.8216 0.3627 1.0348 0.2597 0.7497 0.8141

2.498 0.7608 0.1761 0.7018 0.8462 0.5915 0.6072 1.2792 0.2626 0.9941 1.0585

2.499 0.2423 0.3664 0.2504 1.3647 0.2684 1.1257 1.7978 0.6064 1.5126 1.5771

2.500 0.0717 0.5370 0.0927 1.5354 0.1849 1.2963 1.9684 0.7770 1.6833 1.7477
 

 

Todos os resultados apresentados nesta seção foram obtidos com a 

utilização do Fator Q = 1. Quando as mínimas distâncias euclidianas encontradas forem 

maiores do que os thresholds de suas classes, o modelo não faz a classificação, apropriando 

as janelas na classe “Outros”. 
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Tabela 5.12. Thresholds das classes para os Fatores Q utilizados. 

THRESHOLDS DAS CLASSES, DE ACORDO COM O FATOR Q FATOR 
Q Classe 

01 
Classe 

02 
Classe 

03 
Classe 

04 
Classe 

05 
Classe 

06 
Classe 

07 
Classe 

08 
Classe 

09 
Classe 

10 
1 1.8350 1.2263 1.7519 0.2317 1.6125 0.4976 0.2084 0.9864 0.1630 0.2635

5 0.3670 0.2453 0.3504 0.0463 0.3225 0.0995 0.0417 0.1973 0.0326 0.0527

10 0.1835 0.1226 0.1752 0.0232 0.1612 0.0498 0.0208 0.0986 0.0163 0.0264

20 0.0918 0.0613 0.0876 0.0116 0.0806 0.0249 0.0104 0.0493 0.0082 0.0132

30 0.0612 0.0409 0.0584 0.0077 0.0537 0.0166 0.0069 0.0329 0.0054 0.0088

40 0.0459 0.0307 0.0438 0.0058 0.0403 0.0124 0.0052 0.0247 0.0041 0.0066

50 0.0367 0.0245 0.0350 0.0046 0.0322 0.0100 0.0042 0.0197 0.0033 0.0053
 

 

 

5.2.5. Uso da métrica de Mahanalobis 

 

Os resultados apresentados nesta seção foram obtidos com base na métrica 

de Mahanalobis, i.e., foram calculadas as distâncias de Mahalanobis entre os primitivos das 

novas imagens e os primitivos das classes conhecidas. Esses cálculos são feitos conforme a 

equação (4.24), sendo que o Fator Q está multiplicado por 1000. 

 

Os resultados apresentados nesta sessão, todos obtidos com base na métrica 

de Mahalanobis, com a utilização dos blocos 11, 12, 21 e 22 com os fatores Q iguais a 1, 5, 

10, 20, 30, 40 e 50, serão objetos de comparação com os resultados obtidos com a métrica 

euclidiana.  As Figuras 5.40, 5.41, 5.42, 5.43, 5.44, 5.45 e 5.46, listadas a seguir, 

apresentam os resultados obtidos com os fatores Q iguais a 1, 5, 10, 20, 30, 40 e 50, 

respectivamente. 

 

A utilização da métrica de Mahalanobis não permite o corte dos autovetores 

com os menores autovalores, o que impossibilitaria a multiplicação da diferença das 

distâncias dos alvos pela matriz de covariância, conforme pode ser observado na equação 

(4.24). 
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 ÁGUA    CERRADO    REFLORESTAMENTO     CAMPO LIMPO    MATA GALERIA    OUTROS 

Figura 5.40. Resultados com Fator Q = 1. 

 

Em decorrência da utilização da matriz de covariância, conforme equação 

(5.15), e também em decorrência da não utilização de corte dos autovetores com os 

menores autovalores, os resultados obtidos com a métrica de Mahanalobis apresentam 

distâncias maiores, obrigando o Fator Q ter uma escala 1000 vezes maior do que quando se 

utiliza a métrica Euclidiana.  
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 ÁGUA    CERRADO    REFLORESTAMENTO     CAMPO LIMPO    MATA GALERIA    OUTROS 

Figura 5.41. Resultados com Fator Q = 5. 

 

Assim, os Fatores Q apresentados nas figuras desta seção estão sempre 

multiplicados por 1000, para efeito de se conseguir resultados mais aproximados com os 

fatores Q da métrica euclidiana. 
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 ÁGUA    CERRADO    REFLORESTAMENTO     CAMPO LIMPO    MATA GALERIA    OUTROS 

Figura 5.42. Resultados com Fator Q = 10. 

 

Observe-se que, a partir de certos valores atribuídos ao Fator Q, os 

resultados se estabilizam em termos de índices de falso-positivos e de falso-negativos, 

como também ocorre na métrica euclidiana. 
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 ÁGUA    CERRADO    REFLORESTAMENTO     CAMPO LIMPO    MATA GALERIA    OUTROS 

Figura 5.43. Resultados com Fator Q = 20. 

 

Ressalte-se que a métrica de Mahalanobis é mais cara computacionalmente 

do que a métrica euclidiana, visto que a mesma considera a matriz de covariância, devendo 

as distâncias entre os alvos serem multiplicadas por essa matriz, conforme pode ser 

observado na equação 4.24. 
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 ÁGUA    CERRADO    REFLORESTAMENTO     CAMPO LIMPO    MATA GALERIA    OUTROS 

Figura 5.44. Resultados com Fator Q = 30. 

 

Devido ao fato de que os Fatores Q foram multiplicados por 1000 nesses 

resultados da métrica de Mahalanobis,  os índices de falso-negativos se apresentam bem 

maiores em comparação com os resultados obtidos com a métrica euclidiana. 
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 ÁGUA    CERRADO    REFLORESTAMENTO     CAMPO LIMPO    MATA GALERIA    OUTROS 

Figura 5.45. Resultados com Fator Q = 40. 

 

Observe-se que os alvos encontrados são os mesmos, tanto com a utilização 

da métrica de Mahalanobis como com a métrica euclidiana. Com a utilização do Fator Q = 

40 ou 50, o índice de falso-negativo fica muito grande. Em contrapartida, o índice de falso-

positivo fica muito baixo, o que determina um alto grau de certeza nos resultados 

apresentados. Assim, para efeito de ilustração, a lagoa e as áreas de reflorestamento 

apresentadas nos dois primeiros blocos com certeza existem nos locais em que aparecem na 

imagem classificada. 
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 ÁGUA    CERRADO    REFLORESTAMENTO     CAMPO LIMPO    MATA GALERIA    OUTROS 

Figura 5.46. Resultados com Fator Q = 50. 

 

Devido ao fato de a métrica de Mahalanobis não permitir o corte dos 

autovetores com os menores autovalores, em função de não ser possível a multiplicação das 

diferenças de distância dos alvos pela matriz de covariância, torna-se inviável a utilização 

desta métrica no modelo apresentado neste trabalho, por não ser possível a redução da 

dimensionalidade dos dados. 
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5.3. Processamento de imagens do satélite Ikonos II 

Os processamentos feitos nesta seção utilizam o aplicativo de detecção de 

alvos em imagens multiespectrais, gerando-se um mapa com os resultados da detecção. 

Nestes experimentos, foi utilizada como entrada do modelo uma imagem do satélite 

Ikonos, de 2000x2000 pixels, obtida da região central de Brasília/DF, nas proximidades do 

cruzamento do Eixo Monumental com a Avenida W3, conforme mostrado na Figura 5.47. 

Os parâmetros B e N da equação 5.1 foram setados para 3 e 5, respectivamente, i.e., o 

processamento foi feito com a utilização de três bandas espectrais e com janelas de 5x5 

pixels. Os alvos trabalhados foram áreas asfaltadas, tendo sido detectados principalmente 

ruas e estacionamentos. Nesses resultados, foram utilizados apenas os autovetores com os 

10 maiores autovalores.    

 

O alvo escolhido para efeito de detecção nesta imagem urbana são as áreas 

com cobertura de asfalto. Assim, o modelo foi treinado para detectar áreas asfaltadas, 

incluindo, ruas, avenidas, estacionamentos e outras áreas com cobertura de asfalto. Como 

as imagens do satélite Ikonos têm uma boa resolução espacial – sendo que cada pixel 

representa uma área de apenas um metro quadrado –, é possível detectar inclusive áreas 

muito pequenas com cobertura de asfalto, a partir de 1 metro quadrado. 
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Figura 5.47. Imagem Ikonos utilizada como teste. 

 

Por meio dos resultados obtidos nestes experimentos, pode-se observar a 

detecção das áreas asfaltadas. As formas das ruas estão bem claras nos resultado, conforme 

pode ser observado na Figura 5.48. Há também a presença de alguns estacionamentos 

asfaltados, cujas formas estão bem claras na figura. 

 

Embora os resultados apresentem um alto índice de falso-positivos, 

indicando como asfalto algumas áreas que não são asfaltadas, por meio das formas é 

possível detectar perfeitamente as ruas asfaltadas. 
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Figura 5.48. Resultados da detecção de áreas asfaltadas. 
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5.4. Processamento de imagens do Aviris 

Nestes experimentos, foi utilizada como entrada do modelo uma imagem 

hiperespectral do Aviris, de 512x614 pixels e com 224 bandas espectrais, obtida na região 

de Alto Paraíso, no estado de Goiás. Para efeito de facilitar o processamento da imagem, 

ganhando-se mais rapidez, a imagem foi recortada de forma a serem utilizados os primeiros 

400x600 pixels. Foram utilizadas as seguintes 4 classes: (1) queimada, (2) solo exposto, (3) 

pastagem e (4) campo & cerrado. A última classe cobre a maior parte da imagem.  

 

Observando-se a imagem utilizada, quanto ao nível de ruído, as suas bandas 

espectrais foram classificadas em três níveis: (1) baixo, (2) médio e (3) alto, conforme 

Tabela 5.13. 

 

Tabela 5.13. Classificação das bandas espectrais quanto ao nível de ruído. 

Baixo nível de ruído Médio nível de ruído Alto nível ruído 

040, 041, 042, 043, 044, 045, 

046, 047, 048, 049, 050, 051, 

052, 053, 054, 055, 056, 057, 

058, 059, 060, 061, 062, 063, 

064, 065, 066, 067, 068, 069, 

070, 071, 072, 073, 074, 075, 

076, 077, 078, 079, 080, 081, 

082, 083, 084, 085, 086, 087, 

088, 089, 090, 091, 092, 093, 

094, 095, 096, 097, 098, 099, 

100, 101, 102, 103, 104, 105. 

007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 

015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 

023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 

031, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 

039, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 

122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 

130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 

138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 

146, 147, 148, 149, 150, 169, 170, 171, 

172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 

180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 

188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 

196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 

204, 205, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 

213, 214, 215, 216. 

001, 002, 003, 

004, 005, 006, 

106, 107, 108, 

109, 110, 111, 

112, 113, 114, 

151, 152, 153, 

154, 155, 156, 

157, 158, 159, 

160, 161, 162, 

163, 164, 165, 

166, 167, 168, 

217, 218, 219, 

220, 221, 222, 

223, 224. 
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5.4.1. Processamento de 30 bandas 

Nestes experimentos, os parâmetros B e N da equação (4.10) foram setados 

para 30 e 2, respectivamente, i.e., os processamentos foram feitos com a utilização de trinta 

bandas espectrais e com janelas de 2x2 pixels. As bandas utilizadas nestes experimentos 

são as de números 43 até 72. Essas bandas foram escolhidas por apresentarem baixo nível 

de ruído, como pode ser constatado na Tabela 5.13. 

 

A Figura 5.49 mostra imagens com as bandas espectrais 43, 44 e 45 na 

primeira imagem, e as bandas 46, 47 e 48 na segunda imagem. Para efeito de apresentação, 

foram colocadas três bandas espectrais no espaço RGB nessas imagens, tendo todas 

400x600 pixels. A Figura 5.50 mostra exemplos de bandas espectrais com médio e alto 

nível de ruído. Tais imagens são mostradas nas Figuras 5.49 e 5.50. 

 

Esses processamentos são feitos considerando-se os dados de todas as trinta 

bandas espectrais de uma única vez. Assim, tanto os primitivos das classes conhecidas 

como os primitivos dos novos alvos submetidos a reconhecimento são calculados com base 

em todas as trinta bandas.  
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Figura 5.49. Bandas espectrais com pouco ruído. 
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Figura 5.50. Bandas espectrais com alto e médio níveis de ruído. 
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A seguir, são apresentados os resultados obtidos por meio do  

processamento simultâneo das 30 bandas espectrais de números 43 a 72.  Assim, todos os 

resultados apresentados neste Capítulo foram obtidos considerando-se todos os dados das 

30 bandas espectrais trabalhadas.  

 

A Figura 5.51 apresenta duas imagens dos resultados com o Fator Q = 1 e 5, 

respectivamente. Como era de se esperar, há um alto índice de falso-positivos e um 

baixíssimo índice de falso-negativos.  

 

A Figura 5.52 apresenta também duas imagens dos resultados, com o Fator 

Q = 10 e 20, respectivamente. Nestes resultados, começa a haver uma inversão de valores 

nos índices de falso-positivos e de falso-negativos.  

 

A Figura 5.53 apresenta também duas figuras dos resultados, com o Fator Q 

= 30 e 40, respectivamente. Nestes resultados, os índices de falso-positivos são muito 

baixos e os índices de falso-negativos são muito altos. 

 

A Figura 5.54 apresenta uma figura dos resultados com o Fator Q = 50. Os 

índices de falso-negativos aumentaram ainda um pouco mais com relação às figuras 

anteriores. 

 

Ressalte-se que o modelo idealizado e proposto nesta Tese trabalha com 

imagens multiespectrais e hiperespectrais, podendo utilizar tantas bandas espectrais quantas 

forem necessárias. Para tanto, basta alimentar o modelo com os dados necessários e setar os 

parâmetros para os valores a serem utilizados. 
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FATOR Q = 1 

 
FATOR Q = 5 

 
 QUEIMADA        SOLO EXPOSTO        PASTAGEM          CAMPO & CERRADO        OUTROS 

Figura 5.51. Resultados com Fator Q = 1 e 5. 
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FATOR Q = 10 

 
FATOR Q = 20 

 
 QUEIMADA        SOLO EXPOSTO        PASTAGEM          CAMPO & CERRADO        OUTROS 

Figura 5.52. Resultados com Fator Q = 10 e 20. 
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FATOR Q = 30 

 
FATOR Q = 40 

 
 QUEIMADA        SOLO EXPOSTO        PASTAGEM          CAMPO & CERRADO        OUTROS 

Figura 5.53. Resultados com Fator Q = 30 e 40. 
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FATOR Q = 50 

 
 QUEIMADA        SOLO EXPOSTO        PASTAGEM          CAMPO & CERRADO        OUTROS 

Figura 5.54. Resultados com Fator Q = 50. 

 

 

5.4.2. Processamento de 60 bandas espectrais 

Nestes experimentos, os parâmetros B e N da equação (4.10) foram setados 

para 60 e 2, respectivamente, i.e., os processamentos foram feitos com a utilização de 

sessenta bandas espectrais e com janelas de 2x2 pixels. As bandas utilizadas nestes 

experimentos são as de números 43 até 102. Essas bandas foram escolhidas por 

apresentarem baixo nível de ruído, como pode ser constatado na Tabela 5.13.  

 

As figuras abaixo mostram os resultados obtidos, com a utilização do Fator 

Q com os valores 1, 5, 10, 20, 30, 40 e 50. Estes resultados são bem próximos dos outros 

resultados obtidos com a utilização de trinta bandas espectrais, como pode ser observado 

nas Figuras 5.55, 5.56, 5.57 e 5.58. 
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FATOR Q = 1 

 
FATOR Q = 5 

 
 QUEIMADA        SOLO EXPOSTO        PASTAGEM          CAMPO & CERRADO        OUTROS 

Figura 5.55. Resultados com Fator Q = 1 e 5. 
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FATOR Q = 10 

 
FATOR Q = 20 

 
 QUEIMADA        SOLO EXPOSTO        PASTAGEM          CAMPO & CERRADO        OUTROS 

Figura 5.56. Resultados com Fator Q = 10 e 20. 
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FATOR Q = 30 

 
FATOR Q = 40 

 
 QUEIMADA        SOLO EXPOSTO        PASTAGEM          CAMPO & CERRADO        OUTROS 

Figura 5.57. Resultados com Fator Q = 30 e 40. 
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FATOR Q = 50 

 
 QUEIMADA        SOLO EXPOSTO        PASTAGEM          CAMPO & CERRADO        OUTROS 

Figura 5.58. Resultados com Fator Q = 50. 

 

 

5.4.3. Comparações entre os resultados com 30 e com 60 bandas 

Os resultados obtidos com 30 e com 60 bandas espectrais são bastante 

próximos, como pode ser observado na Figura 5.59. Os pixels que obtiveram as mesmas 

classificações, tanto com a utilização de 30 como de 60 bandas espectrais, estão 

representados com a cor ciano. Os pixels que foram classificados de forma diferente estão 

representados com a cor vermelha. 

 

Essa proximidade nos resultados obtidos com 30 e 60 bandas pode ser 

justificada considerando-se que os valores de DN das diversas bandas são também muito 

próximos, considerando-se os mesmos pixels. 
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Figura 5.59. Comparação entre os resultados com 30 e 60 bandas. 

 

 

5.5. Visão numérica dos processamentos feitos 

Considerando-se o processamento das 60 bandas espectrais, feito de uma 

única vez com todas as bandas, a matriz A, obtida por meio da equação (4.14), tem a 

dimensão de 240x2500. O número de linhas é determinado pela relação , em que 

B=60 e N=2.  O número de colunas é explicado tendo-se em vistas que os blocos de 

400x400 pixels são divididos em sub-blocos de 100x100 pixels, e que cada um desses 16 

sub-blocos são varrido, extraindo-se deles as 2500 janelas de 2x2 pixels. 

2BN

 

A matriz C é calculada por meio de produto externo (C ), obtendo a 

dimensão 240x240, como pode ser observada na Tabela B01, no Apêndice B, onde são 

mostrados algumas colunas dessa matriz, referentes ao sub-bloco inferior-direito das 

figuras das imagens Aviris. Com base na matriz C, são calculados os seus autovalores e 

TAA=
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autovetores, montando-se a matriz U, de acordo com as equações (4.19) e (4.20). A matriz 

U também possui a dimensão 240x240, tendo cada coluna um autovetor da matriz C. 

 

A seguir, calculam-se a matriz iΩ , para treinamento, e o vetor Ω  para 

reconhecimento, conforme equações (4.21) e (4.22),  nesse caso tendo as dimensões 240x4 

e 240x1, respectivamente, visto que apenas 4 classes conhecidas estão sendo trabalhadas. 

 

Calcula-se, nesse caso, a distância euclidiana entre cada uma das colunas da 

matriz  e o vetor , buscando-se a mínima distância. Geram-se vetores iΩ Ω ε , com a 

dimensão 30x1, visto que nesse caso estão sendo usados os 30 autovetores com os maiores 

autovalores. 

 

Ressalte-se que todas essas comparações de distâncias são feitas no domínio 

dos autovalores e dos autovetores, i.e., no eigenspace. Dessa forma, por meio da 

transformada KLT, o modelo deixa o domínio do espaço e do tempo e se desloca para o 

domínio dos autovalores e dos autovetores – o chamado eigenspace. Assim, o conteúdo da 

matriz  e dos vetores Ω  e iΩ ε  é composto de dados do eigenspace. Em todas as 

comparações feitas com esses dados estão sendo considerados os autovalores e autovetores. 

 

5.5.1. Assinatura espectral das imagens hiperespectrais 

Nesta sub-seção são extraídas e mostradas as assinaturas espectrais das 

classes conhecidas utilizadas nas classificações dessas imagens Aviris. A Figura 5.60 

mostra a assinatura espectral da classe “Queimadas”. A Figura 5.61 mostra a assinatura 

espectral da classe “Solo exposto”. A Figura 5.62 mostra a assinatura espectral da classe 

“Pastagem”.  A Figura 5.63 mostra a assinatura espectral da classe “Campo & Cerrado”.  

Essas assinaturas espectrais foram obtidas a partir das amostras utilizadas para o 

treinamento do modelo.  
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Figura 5.60. Assinatura espectral da classe “Queimadas”.  

 

 
Figura 5.61. Assinatura espectral da classe “Solo exposto”. 
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Figura 5.62. Assinatura espectral da classe “Pastagem”.   

 

 
Figura 5.63. Assinatura espectral da classe “Campo & Cerrado”. 
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Observe-se que as classes “Queimadas” e “Pastagem” são as mais sensíveis 

com relação aos ruídos, conforme pode ser observado na Figura 5.60 e 5.62, 

respectivamente. As faixas das bandas espectrais 1-6, 106-114, 151-168 e 217-224, que têm 

altos índices de ruídos, conforme Tabela 5.13, fogem totalmente dos padrões das bandas 

com baixo nível de ruído. A assinatura espectral da classe “Solo exposto”, por sua vez, 

praticamente não sofre influência dos ruídos, como pode ser observado na Figura 5.61. A 

assinatura espectral da classe “Campo & Cerrado” sofre muito pouca influência dos ruídos, 

mantendo-se com bom nível de estabilidade, quase que independentemente dos níveis de 

ruídos. 

 

5.6. Processamento de imagens de Radar a Laser  

Nestes experimentos, são utilizadas quatro imagens de Radar a Laser 

(LADAR), obtidas em áreas de deserto. A primeira imagem é utilizada exclusivamente 

para treinamento do modelo e as demais são utilizadas para reconhecimento. Ao contrário 

dos outros experimentos feitos até agora, em que foram utilizados alvos contínuos, nesta 

seção são utilizados alvos discretos. Nessas imagens são utilizados os seguintes alvos 

militares: (1) caminhão e (2) tanque de guerra. 

 

A Figura 5.64 apresenta a imagem utilizada para treinamento do modelo e as 

Figuras 5.65, 5.66 e 5.67 mostram as imagens utilizadas na fase de reconhecimento dos 

alvos. Todas as imagens possuem a dimensão de 400x2200 pixels, tendo todas uma única 

banda espectral.  Observe-se que em todas as imagens os alvos estão dispostos na forma de 

comboios. Os alvos menores são tanques de guerra e os alvos maiores são caminhões. 

 

 
Figura 5.64. Imagem de Radar a Laser utilizada para treinamento. 
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Figura 5.65. Imagem de Radar a Laser utilizada para reconhecimento (A). 

 

 
Figura 5.66. Imagem de Radar a Laser utilizada para reconhecimento (B). 

 

 
Figura 5.67. Imagem de Radar a Laser utilizada para reconhecimento (C). 

 

 

Para efeito de se possibilitar uma melhor visualização dos resultados 

obtidos, as imagens foram recortadas, extraindo-se imagens menores, com a dimensão de 

400x1200 pixels, preservando-se a região em que se encontram os alvos, conforme 

mostrado nas Figuras 5.68, 5.69, 5.70 e 5.71. 

 

 
Figura 5.68. Imagem utilizada para treinamento. 
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Os alvos 1 e 2, mostrados na Figura 5.68, foram utilizados para treinamento 

do modelo, de forma a ensiná-lo a reconhecer “caminhões” e “tanques de guerra”. Foram 

utilizadas duas outras imagens de “background” deste cenário para ensinar o modelo a 

reconhecer o que não é alvo de interesse. 

 

 
Figura 5.69. Imagem utilizada para reconhecimento (A). 

 

Os alvos das Figuras 5.69, 5.70 e 5.71, marcados a partir de 01 até 15, foram 

utilizados na fase de reconhecimento. Foram retiradas outras 35 imagens retiradas destas 

figuras, sem maiores critérios, com ausência dos alvos de interesse, com a finalidade de 

testar o modelo, verificando o seu funcionamento. Assim, nas planilhas com os resultados, 

as imagens de 1 até 15 correspondem aos alvos de interesse, e a imagens de 16 até 50 não 

contêm alvos de interesse. 

 

 
Figura 5.70. Imagem utilizada para reconhecimento (B).  

   
 

Página  163 



 

 
Figura 5.71. Imagem utilizada para reconhecimento (C). 

 

Essas imagens foram obtidas por meio de Radar a Laser (LADAR), em 

região de deserto. Todas as 4 imagens apresentam cenas com os alvos dispostos na forma 

de comboio. As 3 imagens utilizadas para reconhecimento possuem 15 alvos. O modelo 

processa as imagens para efeito de detecção e de reconhecimento dos alvos. Em termos de 

detecção, o modelo funciona com 100% de acerto, mantendo os índices de falso-positivos e 

de falso-negativos iguais a zero. 

 

Para o reconhecimento de alvos discretos, foi desenvolvida uma aplicação 

específica utilizando-se o modelo proposto nesta Tese. Esta aplicação varre exaustivamente 

as imagens apresentadas nas Figuras 5.69, 5.70 e 5.71, recortando janelas com tamanho N 

definido como parâmetro. Nestes experimentos, considerou-se N=60. As janelas são 

recortadas em intervalos definidos por um incremento x, definido da seguinte forma: 

. O número de janelas a serem recortadas pode ser calculado pela equação 

abaixo, em que N1 e N2 são os números de coluna e de linhas da imagem original e N é o 

número de linhas e de colunas das janelas recortadas. 

Nx ≤≤1

incremento
NNNNJanelasN )2)(1(. −−

=   (5.01)

 

Como cada uma das três imagens utilizadas para reconhecimento possui 400 

linhas e 2200 colunas, se o incremento usado for igual a 1, serão geradas 727.600 janelas 
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para serem reconhecidas em cada uma das três imagens de entrada, num montante de 

2.182.800 janelas. 

 

Se os alvos se apresentarem em escalas variadas dentro do cenário, o 

parâmetro N pode ser assumir diversos valores, e o modelo ser processado diversas vezes, 

uma vez para cada um dos valores de N. Dessa forma conseguirá buscar alvos em várias 

escalas, com tamanhos variados, por meio do ajuste da variável N. 

 

Nestes experimentos foram utilizadas apenas 50 janelas, sendo que as 

primeiras 15 contêm os alvos de interesse e as demais não. A Tabela 5.14 apresenta os 

resultados das comparações dessas 50 janelas com as classes conhecidas, com as distâncias 

euclidianas encontradas, sendo que as distâncias foram divididas por (1.0e+014) para 

facilitar a visualização. As menores distâncias euclidianas encontradas estão marcadas na 

cor amarela. 

 

Tabela 5.14. Distâncias euclidianas encontradas nas comparações. 

CLASSES COM SEUS RESPECTIVOS RESULTADOS 
(valores divididos por 1.0e+014) 

JANELAS DE 
IMAGENS 

01 02 03 04 
1 0.3358 0.3896 0.5568 0.6606 
2 0.3713 0.4480 0.5617 0.6202 
3 0.4367 0.3531 0.5088 0.5880 
4 0.4138 0.3833 0.4701 0.5510 
5 0.5465 0.3083 0.3704 0.4185 
6 0.3577 0.3353 0.4386 0.5642 
7 0.5197 0.2351 0.2653 0.3781 
8 0.3185 0.4403 0.5819 0.6929 
9 0.2461 0.7411 0.8840 1.0056 
10 0.2076 0.6927 0.8397 0.9680 
11 0.3179 0.3528 0.4650 0.5942 
12 0.4540 0.3439 0.3909 0.4986 
13 0.3562 0.4336 0.5544 0.6619 
14 0.2716 0.5544 0.6953 0.8125 
15 0.3176 0.4686 0.6008 0.7207 
16 1.0353 0.4884 0.3460 0.1926 
17 0.9943 0.4397 0.3181 0.1633 
18 1.0697 0.5125 0.3742 0.2244 
19 1.0042 0.4591 0.3365 0.2040 
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20 0.9365 0.3847 0.2848 0.1453 
21 1.1588 0.5889 0.4677 0.3119 
22 1.2346 0.6641 0.5497 0.3989 
23 1.0957 0.5392 0.4280 0.2709 
24 1.0093 0.4521 0.3350 0.1861 
25 0.9551 0.4252 0.2953 0.1641 
26 1.0414 0.4859 0.3317 0.1888 
27 0.9547 0.4120 0.2685 0.1360 
28 1.0434 0.4955 0.3580 0.2163 
29 1.0292 0.4795 0.3739 0.2227 
30 1.2910 0.7189 0.6104 0.4578 
31 1.2251 0.6535 0.5573 0.4050 
32 1.0795 0.5173 0.4404 0.2831 
33 1.2905 0.7137 0.6361 0.4763 
34 1.4347 0.8621 0.7690 0.6135 
35 1.2548 0.6807 0.5806 0.4244 
36 1.0439 0.4864 0.3661 0.2309 
37 1.0317 0.4732 0.3592 0.2111 
38 1.1211 0.5594 0.4381 0.2843 
39 1.0724 0.5113 0.3864 0.2367 
40 1.1186 0.5556 0.4562 0.2975 
41 1.1098 0.5453 0.4463 0.2869 
42 1.1850 0.6124 0.5061 0.3480 
43 1.1850 0.6124 0.5061 0.3480 
44 1.2203 0.6522 0.5377 0.3848 
45 1.3504 0.7768 0.6636 0.5090 
46 1.2780 0.7074 0.6147 0.4556 
47 1.3163 0.7433 0.6354 0.4802 
48 1.3020 0.7319 0.6441 0.4891 
49 1.3450 0.7753 0.6618 0.5046 
50 1.3150 0.7505 0.6562 0.5060 

 

 

A Figura 5.72 apresenta os exemplos recortados da Figura 5.68, utilizados 

para treinamento do modelo, para as três classes utilizadas: (1) caminhão, (2) tanque de 

guerra e (3) background. Observe-se que as classes 3 e 4 representam o “background”, para 

treinamento negativo do modelo, i.e., por meio desses exemplos o modelo será treinado 

para aprender o que não é “caminhão” e o que não é “tanque de guerra”. 
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CLASSE 1                   CLASSE 2                  CLASSE 3                 CLASSE 4 

Figura 5.72. Janelas utilizadas para treinamento. 
 

 

     
01                     02                      03                    04                    05 

     
06                        07                         08                       09                      10 

     
11                        12                         13                       14                      15 

Figura 5.73. Janelas utilizadas para reconhecimento. 

 

A Figura 5.73 apresenta as janelas recortadas pelo modelo com os alvos de 

interesse. Ressalte-se que o modelo recorta exaustivamente janelas das imagens de entrada, 

gerando até milhões de janelas, a depender do tamanho das imagens e do incremento 

utilizado, bem como do ajuste de escala que se queira aplicar para efeito de reconhecimento 

de alvos em escalas variadas. Assim, essas 15 janelas foram utilizadas em seqüência para 

facilitar a verificação dos resultados e da performance do modelo. 
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Observe-se nessa mesma Figura 5.73 que a janela 20  contém um pequeno 

pedaço do alvo 2 (tanque de guerra). Como pode ser observado na Tabela 5.14, as 

distâncias euclidianas (marcada na cor rosa) para essa janela são as menores, considerando-

se as janelas a partir de 16, as quais não contêm os alvos de interesse. 

 

As Figuras 5.74 e 5.75 apresentam as janelas utilizadas para 

reconhecimento. Essas imagens foram selecionadas aleatoriamente e utilizadas na fase de 

reconhecimento dos alvos, para os testes e a verificação do funcionamento do modelo. 

 

     
16                        17                      18                       19                       20 

     
21                        22                       23                       24                      25 

     
26                        27                       28                       29                      30 

     
31                        32                       33                       34                      35 

Figura 5.74. Janelas utilizadas para reconhecimento (A). 
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36                        37                       38                       39                      40 

     
41                        42                       43                       44                      45 

     
46                        47                       48                       49                      50 

Figura 5.75. Janelas utilizadas para reconhecimento (B). 

 
 

Observe-se na Figura 5.73 que as imagens dos alvos não têm resolução em 

boa qualidade, não sendo possível a identificação dos contornos, das bordas dos alvos. Tal 

fato não permitiu, nos casos das janelas 8 a 11 e 13 a 15, que o modelo diferenciasse os 

alvos “caminhão” e “tanque de guerra”. Ressalte-se que foi utilizado o Fator Q = 1 nestes 

experimentos. Em uma aplicação crítica, em que não se pudesse confundir esses dois alvos, 

seria o caso de se usar o Fator Q = 30 ou maior; nesse caso o modelo calcularia um 

threshold menor – menor do que a distância euclidiana calculada entre o alvo e as classes, 

conforme mostrado na Tabela 5.15 – e o modelo não confundiria as duas classes, não 

apontando o alvo como uma das classes conhecidas.  

 

Com relação à detecção dos alvos, o modelo detectou todos, sem nenhum 

erro. A Tabela 5.15 mostra os thresholds calculados nestes experimentos, para os Fatores Q 

iguais a 1, 5, 10, 20, 30, 40 e 50.  
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Tabela 5.15. Thresholds calculados. 

Fator Q Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 

1 9.0780e+014 8.5469e+014 8.3694e+014 8.5231e+014 

5 1.8156e+014 1.7094e+014 1.6739e+014 1.7046e+014 

10  9.0780e+013 8.5469e+013 8.3694e+013 8.5231e+013 

20 4.5390e+013 4.2734e+013 4.1847e+013 4.2615e+013 

30 3.0260e+013 2.8490e+013 2.7898e+013 2.8410e+013 

40 2.2695e+013 2.1367e+013 2.0924e+013 2.1308e+013 

50 1.8156e+013 1.7094e+013 1.6739e+013 1.7046e+013 

 

5.7. Conclusão dos Resultados 

Neste Capítulo foram apresentados os resultados obtidos no decorrer dessas 

pesquisas, em que foram processadas imagens multiespectrais e hiperespectrais, dos 

satélites Landsat e Ikonos, do Aviris e de Radar a Laser,  basicamente com a utilização da 

métrica euclidiana, visto que a mesma alcançou os melhores resultados. As imagens 

multiespectrais e hiperespectrais foram representadas de tal forma, como se fossem simples 

imagens em níveis de cinza, de modo a se viabilizar a utilização da transformada KLT, 

visto que a mesma é adequada para essas imagens. Foi utilizado o Fator Q para efeito de 

manipulação dos índices de falso-positivos e de falso-negativos.  

 

Também foi utilizada a métrica de Mahanalobis, para efeito de comparação 

com os resultados da métrica euclididana. Para o cálculo da distância de Mahalanobis é 

necessária a utilização da inversa da matriz de covariância, conforme equação (4.24). Tal 

fato impossibilita o corte dos autovetores com os menores autovalores, pois isso alteraria a 

dimensão da matriz de covariância e impossibilitaria a sua multiplicação pelos vetores com 

a diferença das classes conhecidas e da imagem nova. 

 

Nos experimentos feitos com a utilização das imagens dos satélites Landsat 

e Ikonos e do Aviris foram utilizados alvos contínuos, i.e., alvos que ocupam dezenas ou 
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centenas das janelas utilizadas. Os resultados a partir desse tipo de alvo se apresentam 

como mapas temáticos, como mapas classificados. Nos experimentos feitos com imagens 

de Radar a Laser foram utilizados alvos discretos, i.e., alvos menores ou iguais ao tamanho 

das janelas utilizadas. 

 

A partir desses resultados, considerando-se também as comparações feitas 

com classificadores da literatura, sugere-se que o modelo apresentado neste trabalho é um 

classificador supervisionado. O modelo também é um detector e reconhecedor automático 

de alvos, funcionando com base em treinamento supervisionado. 
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6.1. Introdução 

Neste Capítulo são feitas comparações entre a performance do modelo 

proposto neste trabalho e o desempenho do classificador supervisionado “mínima 

distância”. A escolha do método “mínima distância” para a finalidade de comparação foi 

feita devido à sua semelhança com a métrica euclidiana utilizada no modelo proposto neste 

trabalho. 

 

Para efeito destas comparações, está sendo utilizado o bloco 12 da imagem 

Landsat. Estão sendo utilizadas as seguintes classes, tanto nos resultados do modelo 

proposto como nos resultados do classificador da literatura: (a) Cerrado, (b) 

Reflorestamento, (c) Campo Limpo, e (d) Mata Galeria. 

 

6.2. Resultados do modelo proposto 

Inicialmente, o bloco 12 é processado pelo modelo proposto, utilizando-se 

os Fatores Q = 1, 5, 10, 20, 30, 40 e 50, conforme pode ser observado nas Figuras 6.1 e 6.2. 

Observe-se que, como a classe “água” não foi utilizada, o modelo não pôde classificar a 

lagoa em nenhuma das classes trabalhadas, visto que os thresholds não permitiram a 

classificação. 

 

A faixa do canto superior direito da imagem trabalhada é uma região de 

chácaras, com construções espalhadas. A Figura 6.01, principalmente nos resultados com 

Fator Q = 5 e 10, acusa a existência de outras feições diferentes da vegetação apresentada 

nos resultados com Fator Q = 1. Com Fator Q a partir de 5, o modelo “acusa” a sua 

incerteza com relação a esta faixa, sugerindo a existência de outras feições diferentes das 

classes conhecidas. 

 

A importância dos thresholds e do Fator Q propostos neste trabalho reside 

no fato de que, a partir do ajustes desses parâmetros, o modelo não classifica certas feições 

quando ele não tem a certeza necessária, evitando-se classificações erradas em situações de 

incertezas.  
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                      IMAGEM ORIGINAL                 FATOR Q = 1 

    
                           FATOR Q = 5                             FATOR Q = 10 

    
 CERRADO    REFLORESTAMENTO      CAMPO LIMPO     MATA GALERIA      OUTROS  

Figura 6.01. Resultados com Fatores Q = 1, 5 e 10. 

 

Dessa forma, com os devidos ajustes do Fator Q, o modelo não classifica 

parte da imagem, evitando fazer classificação errada. Observe-se que, principalmente com 

Fator Q = 1, o modelo classifica parte da lagoa de forma errada. Aumentando-se o Fator Q, 

o modelo deixa de classificar a lagoa de forma errada, como se fosse área de 

reflorestamento. Com o Fator Q = 10, a região da lagoa aparece como área não classificada. 
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FATOR Q = 20                            FATOR Q = 30 

    
FATOR Q = 40                FATOR Q = 50 

    
 CERRADO    REFLORESTAMENTO      CAMPO LIMPO     MATA GALERIA      OUTROS 

Figura 6.02. Resultados com Fatores Q = 20, 30, 40 e 50 

 

 

A incerteza que o modelo às vezes tem normalmente acontece quando 

algumas feições existentes na imagem não foram tratadas como classes conhecidas, como 

ocorreu, por exemplo, com a feição “água” nas Figuras 6.01 e 6.02. 

 

   
 

Página  175 



6.3. Resultados do classificador da literatura 

Nesta seção são apresentados os resultados obtidos com o método de 

“mínima distância”. Com a utilização da mesma imagem, inicialmente o software foi 

treinado com as mesmas 4 quatro classes conhecidas: (a) Cerrado, (b) Reflorestamento, (c) 

Campo Limpo, e (d) Mata Galeria, conforme mostrado na Figura 6.03 (Regiões de 

treinamento).  

 

        REGIOES DE TREINAMENTO                        IMAGEM ORIGINAL 

   
Figura 6.03. Regiões de treinamento e imagem original. 

 

A primeira imagem da Figura 6.03 (Regiões de treinamento) mostra as áreas 

selecionadas e utilizadas no treinamento para a classificação, sendo que as classes Cerrado, 

reflorestamento, Campo Limpo e mata galeria tiveram, respectivamente, as seguintes cores: 

verde, vermelho, amarelo e azul. A segunda imagem (Imagem original) mostra a área 

utilizada nestes experimentos para efeito de classificação. 

 

Pode-se constatar que o classificador da literatura classifica toda a imagem, 

de acordo com as classes escolhidas, sem considerar o fato de que algumas feições 

existentes na imagem não pertencem a nenhuma das classes conhecidas. Tal fato ocorre no 

caso da “água”, que existe na imagem, mas essa não é uma das classes conhecidas. Mesmo 
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assim, o classificador da literatura classificou a lagoa com se fosse “reflorestamento”, como 

pode ser observado na Figura 6.04. 

 
 CERRADO    REFLORESTAMENTO      CAMPO LIMPO     MATA GALERIA      

Figura 6.04. Resultados da classificação do bloco 12 pela mínima distância. 

 

Pode-se observar na mesma Figura 6.04 que muitas das localidades onde 

existem “mata de galeria”, o classificador da literatura classificou como se fosse 

“reflorestamento”. A faixa do canto superior direito, onde existem muitas chácaras com 

construções, foi classificada como sendo “Campo Limpo”, não acusando a existência de 

outras classes diferentes, como é o caso das áreas construídas. 
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6.4. Comparação do modelo com o classificador da literatura 

Nesta seção serão feitas comparações diretas dos resultados obtidos por 

meio do modelo apresentado neste trabalho com os resultados do classificador da literatura 

“mínima distância”. São feitas comparações com a utilização de 4 e de 6 classes, nas duas 

sub-seções. 

 

6.4.1. Comparação com a utilização de 4 classes 

Nesta sub-seção foram feitas comparações diretas dos resultados do modelo 

com os resultados do classificador da literatura, utilizando-se as seguintes quatro classes: 

(1) cerrado, (2) reflorestamento, (3) campo limpo e (4) mata galeria. Nestes experimentos 

foi utilizado apenas o Bloco 12. Observe-se que neste bloco não há a incidência da classe 

“reflorestamento” e há a ocorrência da feição “água”, que não é uma classe conhecida 

nestes experimentos. A idéia é observar o comportamento do modelo desta Tese e o do 

classificador da literatura nessas situações. 

 

 A Figura 6.05 apresenta os resultados do modelo proposto, com a utilização 

do Fator Q = 5. A Figura 6.06 apresenta os resultados do classificador da literatura. Os 

resultados são bastante próximos. As principais diferenças ocorreram em decorrência da 

utilização dos vários thresholds e do Fator Q. Por meio destas características, propostas 

neste trabalho, o modelo passa a ter certo poder de decisão, deixando de classificar as 

feições quando não tiver um certo nível de certeza, definido pelos thresholds. 

 

A Figura 6.05 mostra os resultados obtidos com o modelo proposto 

utilizando-se o Fator Q = 5. Com esse Fator Q pequeno o modelo ainda classifica uma 

pequena parte da lagoa de forma errada, o que é corrigido com o aumento do Fator Q e a 

conseqüente diminuição do threshold.  
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 CERRADO    REFLORESTAMENTO      CAMPO LIMPO     MATA GALERIA      OUTROS 

Figura 6.05. Resultados do modelo proposto. 

 
 

A Figura 6.06 mostra os resultados obtidos pelo classificador da literatura de 

“mínima distância”. Destaca-se, também, o fato de que o modelo classificou melhor as 

áreas de mata galeria, não confundindo-as com as feições de reflorestamento. Também 

classificou melhor as áreas de chácaras na faixa do canto superior direito, onde existem 

construções e outras feições além de vegetações. 
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 CERRADO    REFLORESTAMENTO      CAMPO LIMPO     MATA GALERIA      

Figura 6.06. Resultados do classificador de mínima distância. 

 

6.4.2. Comparação com a utilização de 6 classes 

Nesta sub-seção foram feitas comparações diretas dos resultados do modelo 

com os resultados do classificador da literatura, utilizando-se as seguintes seis classes: (1) 

água, (2) cerrado, (3) campo limpo, (4) mata galeria, (5) solo exposto e (6) campo limpo 

úmido. Nestes experimentos foi utilizada apenas a parte inferior do Bloco 12, conforme 

mostrado na Figura 6.07. 
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Conforme pode-se observar na Figura 6.07, nestes experimentos não existem 

os problemas existentes na sub-seção anterior. Todas as classes conhecidas utilizadas no 

treinamento existem na imagem. 

 

 
Figura 6.07. Imagem original utilizada para comparação. 

 

 
 ÁGUA       CERRADO      CAMPO LIMPO      MATA GALERIA       SOLO EXPOSTO     
 CAMPO LIMPO ÚMIDO                                   

Figura 6.08. Resultados da classificação do modelo. 
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A Figura 6.08 apresenta os resultados obtidos pelo modelo, com a utilização 

de seis classes conhecidas.  A Figura 6.09 mostra as regiões de interesse (ROI) utilizadas 

para o treinamento do classificador da literatura de “mínima distância”, sendo essas 

amostras utilizadas no treinamento do classificador.  
 

  
 

Figura 6.09. Amostras utilizadas para treinamento do classificador da literatura. 
 

 
 ÁGUA       CERRADO      CAMPO LIMPO      MATA GALERIA       SOLO EXPOSTO    
 CAMPO LIMPO ÚMIDO                                   

Figura 6.10. Resultados do classificador de mínima distância. 
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A Figura 6.10 apresenta os resultados obtidos pelo classificador da literatura, 

utilizando-se as mesmas seis classes. A Figura 6.11 apresenta as novas amostras coletadas 

com o objetivo de se fazer uma análise numérica dos resultados obtidos pelo modelo 

proposto nesta Tese. Para tanto serão utilizados a matriz de confusão e o índice Kappa. A 

seção “7.3. Validação do modelo de reconhecimento de padrões”, do Capítulo 3, apresenta 

a teoria desses conceitos. 

 

 
Figura 6.11. Amostras para comparação dos resultados. 

 
 

A Tabela 6.01 apresenta a Matriz de Confusão obtida com base nos 

resultados do modelo proposto, considerando-se os percentuais de ocorrência dos pixels, 

relativos à classificação feita e apresentada na Figura 6.08, utilizando-se os parâmetros 

estabelecidos por meio das marcações mostradas na Figura 6.11. O Coeficiente Kappa 

obtido foi de 0.8221, considerado “excelente” pela Tabela 3.01 apresentada no Capítulo 3. 

 

A Tabela 6.02 apresenta a Matriz de Confusão obtida com base nos 

resultados do modelo proposto, considerando-se os valores absolutos de ocorrência dos 

pixels, relativos à mesma classificação feita e apresentada na Figura 6.08, utilizando-se os 

parâmetros estabelecidos por meio das marcações mostradas na Figura 6.11. O Coeficiente 

Kappa obtido é o mesmo. 
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Tabela 6.01. Matriz de confusão dos resultados do modelo (percentuais). 

CLASSES Água Cerrado C.Limpo M.Galeria S.Exposto C.L.Úmido Total
Ñ. Classif.  32.71 2.78 100.00 13.87
Água 100.00  26.38
Cerrado  100.00 4.60  24.92
C. Limpo  67.29  18.07
M. Galeria  95.40  8.65
S. Exposto  97.22  7.30
C.L.Úmido   
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
 

 
Tabela 6.02. Matriz de confusão dos resultados do modelo (pixels). 

CLASSES Água Cerrado C.Limpo M.Galeria S.Exposto C.L.Úmido Total
Ñ. Classif.  88 2 43 133
Água 253  253
Cerrado  235 4  239
C. Limpo  101  101
M. Galeria  83  83
S. Exposto  70  70
C.L.Úmido   
Total 253 235 189 87 72 43 959
 
 
 

A Tabela 6.03 apresenta a Matriz de Confusão obtida com base nos 

resultados do classificador da literatura “mínima distância”, considerando-se os percentuais 

de ocorrência dos pixels, relativos à classificação feita e apresentada na Figura 6.10, 

utilizando-se os parâmetros estabelecidos por meio das marcações mostradas na Figura 

6.11. O Coeficiente Kappa obtido foi de 0.9027, também considerado “excelente” pela 

Tabela 3.01 apresentada no Capítulo 3. 

 
Tabela 6.03. Matriz de confusão dos resultados do mínima distância (percentuais). 

CLASSES Água Cerrado C.Limpo M.Galeria S.Exposto C.L.Úmido Total
Água 100.00  24.08
Cerrado  100.00 1.07 0.96  24.62
C. Limpo  84.34 19.39 17.94
M. Galeria  99.04  5.55
S. Exposto  98.68  4.04
C.L.Úmido  14.59 1.32 80.61 23.76
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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A Tabela 6.04 apresenta a Matriz de Confusão obtida com base nos 

resultados do classificador da literatura “mínima distância”, considerando-se os valores 

absolutos de ocorrência dos pixels, relativos à mesma classificação feita e apresentada na 

Figura 6.08, utilizando-se os parâmetros estabelecidos por meio das marcações mostradas 

na Figura 6.11. O Coeficiente Kappa obtido é o mesmo. 

 
Tabela 6.04. Matriz de confusão dos resultados do mínima distância (pixels). 

CLASSES Água Cerrado C.Limpo M.Galeria S.Exposto C.L.Úmido Total
Água 447  447
Cerrado  453 3 1  457
C. Limpo  237 96 333
M. Galeria  103  103
S. Exposto  75  75
C.L.Úmido  41 1 399 441
Total 447 453 281 104 76 495 1856
 
 
 

A Tabela 6.05 apresenta a Matriz de Confusão obtida com base nos 

resultados do classificador da literatura “mínima distância”, considerando-se os percentuais 

de ocorrência dos pixels, relativos à classificação feita e apresentada na Figura 6.04, 

utilizando-se os parâmetros estabelecidos por meio das marcações mostradas na Figura 6.03 

(Regiões de Treinamento). O Coeficiente Kappa obtido foi de 0.530, considerado 

“moderado/bom” pela Tabela 3.01 apresentada no Capítulo 3. 

 
 

Tabela 6.05. Matriz de confusão dos resultados do mínima distância (percentuais). 

CLASSES Cerrado CampoLimpo Reflorestam. MataGaleria Totais
Cerrado 100.00 0.26 70.36 68.62
CampoLimpo  99.74 18.23 18.31
Reflorestam.  99.86 4.15 6.31
MataGaleria  0.14 7.26 6.76
Totais 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

 
 

A Tabela 6.06 apresenta a Matriz de Confusão obtida com base nos 

resultados do classificador da literatura “mínima distância”, considerando-se os valores 
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absolutos de ocorrência dos pixels, relativos à mesma classificação feita e apresentada na 

Figura 6.04, utilizando-se os parâmetros estabelecidos por meio das marcações mostradas 

na Figura 6.03 (Regiões de Treinamento). O Coeficiente Kappa obtido é o mesmo. 

 
Tabela 6.06. Matriz de confusão dos resultados do mínima distância (pixels). 

CLASSES Cerrado CampoLimpo Reflorestam. MataGaleria Totais
Cerrado 885 1 18533 19419
CampoLimpo  380 4801 5181
Reflorestam.  692 1093 1785
MataGaleria  1 1913 1914
Totais 885 380 693 26340 28299
 
 
 

O Índice Kappa foi calculado com base na classificação do modelo proposto 

foi de 0.8221, o que é considerado um resultado “excelente”, pela Tabela 3.1. Como pode 

ser observado na Figura 6.12, as classes “Água”, “Cerrado” e “Campo Limpo” tiveram 

100% de acerto. As classes “Mata de Galeria” e “Solo Exposto” tiveram um altíssimo nível 

de acerto. A classe “Campo Limpo Úmido”, entretanto, teve 100% de erro, o que 

comprometeu significativamente o Índice Kappa, que poderia ter sido bem melhor, bem 

próximo de 1.0. 

 

Como pode ser observado na Figura 5.11, as feições consideradas da classe 

“Campo Limpo Úmido” são muito semelhantes às da classe “Campo Limpo”, sendo uma 

espécie e a outra gênero. Tal fato justifica a não apropriação desses pixels dentro da classe 

“Campo Limpo Úmido”. 
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7.1. Conclusões 

O modelo de reconhecimento automático de alvos proposto neste trabalho, 

baseado em modelo, nos eigenspaces e na KLT, permitiu o reconhecimento automático de 

alvos, com base em treinamento supervisionado. Utilizando-se o modelo proposto,  foram 

desenvolvidas aplicações de classificação de imagens, de detecção e de reconhecimento de 

alvos. Com base nessas aplicações, algumas imagens dos satélites Landsat 7 e Ikonos II, do 

Aviris e de Radar a Laser (LADAR), foram processadas, gerando-se os resultados 

apresentados neste trabalho, na forma de mapas temáticos e de tabelas com as distâncias 

euclidianas encontradas. Foram feitos reconhecimentos tanto em alvos contínuos como em 

alvos discretos. 

 

Neste trabalho está sendo apresentado um novo sistema de reconhecimento 

automático de alvos em imagens multiespectrais e hiperespectrais, baseado na transformada 

KL, sendo possível a utilização de qualquer número de bandas espectrais nos algoritmos do 

sistema. Os pixels, com qualquer número de bandas espectrais, são tratados como se 

fossem vetores-coluna, com tantas linhas quantas forem as bandas espectrais utilizadas, e  

as imagens multiespectrais e hiperespectrais são representadas como se fossem imagens em 

nível de cinza. Dessa forma, essas imagens são tratadas de modo a ser possível a utilização 

da transformada KL, bem como o reconhecimento automático de alvos nessas imagens. 

 

Para efeito de se conseguirem melhores flexibilidade e performance nos 

algoritmos propostos para o reconhecimento automático dos alvos, faz parte da proposta 

deste trabalho a utilização de vários thresholds para cada uma das classes utilizadas. Isto é 

feito por meio da utilização do “Fator Q”, o qual permite a manipulação dos índices de 

falso-positivo e de falso-negativo nos resultados obtidos, possibilitando-se que o usuário-

final do modelo possa obter os resultados em consonância com as necessidades específicas 

de sua aplicação. 

 

Nas comparações feitas entre os resultados do modelo apresentado neste 

trabalho e os classificadores da literatura, pode-se observar que, em decorrência da 

utilização do Fator Q e dos vários thresholds, os resultados do modelo proposto apresentam 
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algumas vantagens, principalmente quando há feições na imagem que não são tratadas 

como classes conhecidas. 

 

 

7.2. Trabalhos Futuros 

Com relação ao software desenvolvido neste trabalho, a pretensão é  evoluí-

lo, de forma a torná-lo bem amigável para o usuário final, tornando um produto acabado, 

visto que atualmente o mesmo é um protótipo. Para tanto, é necessário converter todos os 

programas para a linguagem C, tornando o software mais rápido e com maior portabilidade. 

Também é necessário desenvolver rotinas de interface do usuário com a máquina, 

automatizando-se as configurações e atribuições dos valores aos parâmetros, 

possibilitando-se uma fácil utilização do software, até mesmo para usuários com poucos 

conhecimentos em computação.   

 

A idéia é continuar as pesquisas na área de reconhecimento de padrões, 

procurando diversificar e ampliar a área de atuação, buscando também o desenvolvimento 

das pesquisas e a produção de pacotes de software, bem como a sua aplicabilidade tanto no 

meio acadêmico, como no âmbito governamental. 
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A.1. Autovalores e autovetores 

Se A é uma matriz n por n, então um autovalor de A é um número λ tal que 

existe um vetor não nulo v, denominado autovetor de A associado a λ, tal que (Hoffman e 

Kunze 1979, Lawson 1997, Lipschutz 1994, Noble e James 1986 e Santa Rosa 2001): 

vAv λ=  (A.01)

 

Associado a cada autovalor λ existe seu eigenspace (autoespaço), definido 

em conformidade com a seguinte equação: 

)(})(:{}:{)( IANvIAvvAvvE λλλλ −=−===  (A.02)

  

 O autoespaço E(λ) consiste dos autovetores para λ mais o vetor 0. A 

equação básica Av=λv pode ser reescrita como:  

( ) 0=− vIA λ  
(A.03)

 

Para um dado autovalor λ, os seus autovetores são as soluções não triviais da 

equação (A.3). Estas soluções existem exatamente quando det(A-λI)=0. Quando esta 

equação é olhada como equação da variável λ, ela se torna um polinômio de grau n de λ. 

Como um polinômio de grau n tem no máximo n raízes distintas, isto mostra que existem 

no máximo n autovalores para uma dada matriz n por n. Também indica uma dificuldade 

básica no trato de autovetores. O teorema fundamental da álgebra afirma que todo 

polinômio de grau n se fatora completamente como produto de fatores lineares, desde que 

admitamos números complexos, isto é, algumas raízes do polinômio podem ser complexas. 

Isto vale quer os coeficientes do polinômio sejam reais ou complexos.  

As raízes  do polinômio correspondem aos fatores 

. Assim, para resolver o problema de autovalores e autovetores, 

nrr ,...,1

)(...)()( 1 nrxrxkxp −−=
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de achar os autovalores e correspondentes autovetores de uma matriz, tem-se que usar o 

sistema de números complexos. Em particular, para enunciar corretamente os resultados 

quando existe um autovalor complexo tem-se que usar o espaço vetorial complexo C*, que 

é formado pelas n-uplas de números complexos. Aqui a operação de adição é 

coordenada a coordenada como em ℜ , mas agora permite-se multiplicar por números 

complexos.  

nzz ,...,1

n

− Iλ

−A

[ vv1=

=Vα

 

Assim, para efeito de cálculo dos autovalores, dada a matriz quadrada A, os 

autovalores λ de A são as raízes da equação: 

 

0=A  (A.04)

 

Os autovetores, por sua vez, são os vetores  não nulos que satisfazem a 

seguinte equação: 

ix

( )
_
0=ii xIλ  (A.05)

 

Dados uma matriz ]Mv...2V , de dimensão MxM, em que os  são 

vetores-coluna da matriz V, e um vetor α = , de dimensão Mx1, será mostrado a 

seguir que a seguinte equação é verdadeira: 

iv



















Mα

α
α

.
2

1

∑
=

M

i
ii v

1
α   (A.06) 

 

Pode-se começar pela apresentação da multiplicação da matriz V pelo vetor 

α, conforme representação a seguir: 
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 (A.07) 

 

Colocando-se em evidência os escalares iα , elementos do vetor α, tem-se: 
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(A.08)

 

 

Logo, fica então comprovado que: 

∑
=

=+++=
M

i
iiMM vvvvV

1
2211 ... ααααα  (A.09)

 

 

A.2. Produto Escalar 

Para a definição de produto escalar, também conhecido como produto 

interno, considerem-se os vetores u e v de  nR :  

 

)...,,,( 21 nuuuu =    (A.10) 

  

)...,,,( 21 nvvvv =    (A.11) 
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O produto escalar, ou produto interno, de u e v, denotado por u . v, é o 

escalar obtido pela multiplicação das componentes correspondentes, somando-se os 

produtos resultantes, conforme mostrado a seguir: 

 

nnvuvuvuvu +++= .... 2211   (A.12) 

 

Os vetores u e v são ortogonais, ou perpendiculares, se seu produto escalar é 

zero, isto é, se u . v = 0. A seguir são relacionadas as propriedades básicas do produto 

escalar em nR . Para quaisquer vetores u, v e w, em nR , e qualquer escalar k ∈ R, temos 

que: 

(a) (u + v) . w = u . w + v . w 

(b) (ku) . v = k(u . v) 

(c) u . v = v . u 

(d) u. u ≥ 0, e u . u = 0   se e somente se u = 0 

 

 

Em termos geométricos, o produto escalar, ou interno, é o produto do 

comprimento de u pelo comprimento de v e pelo co-seno do ângulo entre u e v. Dessa 

forma, é possível definir os conceitos geométricos de comprimento e ângulo em 3R  em 

termos do produto escalar, que é algebricamente definido (Hoffman e Kunze 1979, Lawson 

1997, Lipschutz 1994 e Noble e James 1986). 

 

O espaço nR  com as operações acima de adição vetorial, multiplicação 

escalar e produto escalar é usualmente chamado de “Espaço Euclidiano de dimensão n”. 

 

A.3. Complexo Conjugado 

O conjugado complexo ou, simplesmente, conjugado de um número 

complexo (a + bi) é (a – bi). O conjugado complexo de um número complexo z tem a 

seguinte notação: z*.  
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Pode-se considerar um número complexo como tendo a forma (a + bi), em 

que a e b são números reais e i, que é conhecido como unidade imaginária, tem a 

propriedade de que: . Se z=a+bi, então a é considerada a parte real de z, e b é 

considerado a parte imaginária de z, e são denotados por Re{z}e Im{z}, respectivamente. O 

símbolo z, que pode assumir o valor de qualquer número de um conjunto de números 

complexos, é conhecido como variável complexa. 

12 −=i

 

 

A.4. Matriz de Covariância 

A covariância de uma matriz A, de dimensão NxM,  é definida como: 

})]([)]([{)( TAEAAEAEACov −−=   (A.13) 

 

 

Desenvolvendo-se a equação (A.13), obtém-se a matriz de covariância 

Cov(A), com dimensão NxN, conforme cálculos abaixo: 
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Apêndice B 
 

 

 

 

 

 

Resultados de alguns 

cálculos  
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B.1. Elementos da Matriz de Covariância C 

Neste tópico são listadas as 10 primeiras colunas da matriz de covariância C, 

calculada por meio da equação: C , conforme mostrado na Tabela B01 abaixo. 

Observe-se que se trata de uma matriz simétrica, sendo a parte superior igual à parte 

inferior. Assim, C(i,j) = C(j,i). Observe-se que todos os elementos da matriz foram 

divididos por (1.0e+007), para efeito de facilitar a sua visualização. 

TAA=

 

Tabela B01. Elementos da Matriz C divididos por (1.0e+007) 

COLUNAS DA MATRIZ DE COVARIÂNCIA “C” 
SEQ. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

1 6.4445 6.1171 6.0501 5.8658 6.5160 6.1961 6.1380 5.9619 6.5433 6.2311
2 6.1171 6.4477 5.8173 6.0199 6.1888 6.5173 5.8976 6.1144 6.2113 6.5469
3 6.0501 5.8173 6.4417 6.1094 6.1239 5.8905 6.5226 6.2086 6.1510 5.9222
4 5.8658 6.0199 6.1094 6.3931 5.9366 6.0919 6.1884 6.4824 5.9612 6.1215
5 6.5160 6.1888 6.1239 5.9366 6.5976 6.2685 6.2133 6.0342 6.6230 6.3045
6 6.1961 6.5173 5.8905 6.0919 6.2685 6.5970 5.9721 6.1879 6.2920 6.6246
7 6.1380 5.8976 6.5226 6.1884 6.2133 5.9721 6.6147 6.2884 6.2412 6.0047
8 5.9619 6.1144 6.2086 6.4824 6.0342 6.1879 6.2884 6.5826 6.0597 6.2186
9 6.5433 6.2113 6.1510 5.9612 6.6230 6.2920 6.2412 6.0597 6.6560 6.3295
10 6.2311 6.5469 5.9222 6.1215 6.3045 6.6246 6.0047 6.2186 6.3295 6.6600
11 6.1666 5.9269 6.5482 6.2097 6.2428 6.0020 6.6385 6.3107 6.2724 6.0365
12 5.9927 6.1418 6.2386 6.5071 6.0657 6.2160 6.3193 6.6054 6.0931 6.2486
13 6.6153 6.2863 6.2211 6.0333 6.6968 6.3682 6.3129 6.1331 6.7282 6.4066
14 6.3042 6.6214 5.9947 6.1948 6.3791 6.7006 6.0786 6.2933 6.4051 6.7342
15 6.2473 6.0083 6.6244 6.2887 6.3252 6.0848 6.7164 6.3915 6.3554 6.1201
16 6.0658 6.2160 6.3111 6.5786 6.1402 6.2916 6.3936 6.6785 6.1682 6.3250
17 6.6180 6.2979 6.2269 6.0444 6.6999 6.3804 6.3189 6.1450 6.7320 6.4194
18 6.3053 6.6196 5.9970 6.1979 6.3809 6.6995 6.0812 6.2967 6.4076 6.7334
19 6.2559 6.0244 6.6284 6.3016 6.3341 6.1014 6.7211 6.4048 6.3651 6.1371
20 6.0707 6.2238 6.3088 6.5775 6.1455 6.2999 6.3915 6.6778 6.1741 6.3338
21 6.7281 6.4075 6.3306 6.1496 6.8119 6.4917 6.4246 6.2521 6.8470 6.5333
22 6.4055 6.7250 6.0931 6.2958 6.4830 6.8060 6.1793 6.3967 6.5120 6.8433
23 6.3644 6.1315 6.7368 6.4078 6.4444 6.2101 6.8312 6.5128 6.4776 6.2485
24 6.1835 6.3405 6.4220 6.6945 6.2602 6.4184 6.5068 6.7969 6.2910 6.4547
25 6.6846 6.3660 6.2896 6.1104 6.7681 6.4497 6.3833 6.2123 6.8035 6.4918
26 6.3695 6.6837 6.0577 6.2572 6.4467 6.7647 6.1436 6.3577 6.4764 6.8022
27 6.3337 6.1032 6.6955 6.3704 6.4135 6.1815 6.7892 6.4751 6.4471 6.2201
28 6.1454 6.3001 6.3823 6.6504 6.2216 6.3778 6.4672 6.7525 6.2530 6.4144
29 6.7550 6.4548 6.3612 6.1933 6.8404 6.5400 6.4561 6.2970 6.8769 6.5830
30 6.4285 6.7505 6.1221 6.3277 6.5074 6.8330 6.2093 6.4298 6.5382 6.8715
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31 6.4050 6.1891 6.7618 6.4554 6.4866 6.2690 6.8575 6.5620 6.5211 6.3084
32 6.2131 6.3770 6.4423 6.7199 6.2912 6.4560 6.5283 6.8237 6.3235 6.4937
33 6.8769 6.5720 6.4811 6.3119 6.9646 6.6594 6.5784 6.4179 7.0027 6.7041
34 6.5631 6.8837 6.2514 6.4560 6.6446 6.9685 6.3409 6.5606 6.6768 7.0088
35 6.5351 6.3133 6.8904 6.5786 6.6191 6.3954 6.9886 6.6877 6.6551 6.4365
36 6.3464 6.5105 6.5769 6.8516 6.4271 6.5917 6.6655 6.9582 6.4610 6.6312
37 6.9195 6.6385 6.5271 6.3736 7.0086 6.7271 6.6252 6.4808 7.0479 6.7730
38 6.5933 6.9193 6.2889 6.4981 6.6761 7.0051 6.3796 6.6039 6.7098 7.0466
39 6.5861 6.3821 6.9323 6.6425 6.6714 6.4653 7.0314 6.7530 6.7087 6.5077
40 6.3818 6.5551 6.6039 6.8862 6.4637 6.6374 6.6936 6.9937 6.4988 6.6780
41 6.9607 6.6699 6.5674 6.4080 7.0508 6.7594 6.6666 6.5164 7.0921 6.8070
42 6.6389 6.9593 6.3293 6.5370 6.7225 7.0459 6.4210 6.6437 6.7580 7.0893
43 6.6306 6.4213 6.9761 6.6770 6.7168 6.5054 7.0764 6.7884 6.7558 6.5495
44 6.4386 6.6078 6.6612 6.9373 6.5215 6.6912 6.7520 7.0459 6.5581 6.7334
45 7.0340 6.7355 6.6401 6.4761 7.1258 6.8262 6.7409 6.5859 7.1693 6.8759
46 6.7172 7.0313 6.4036 6.6071 6.8023 7.1195 6.4966 6.7154 6.8398 7.1651
47 6.7077 6.4949 7.0497 6.7456 6.7954 6.5800 7.1518 6.8585 6.8363 6.6257
48 6.5096 6.6746 6.7337 7.0030 6.5938 6.7591 6.8260 7.1133 6.6321 6.8033
49 7.0694 6.7867 6.6766 6.5237 7.1622 6.8781 6.7780 6.6345 7.2065 6.9285
50 6.7511 7.0696 6.4391 6.6459 6.8375 7.1585 6.5331 6.7549 6.8757 7.2050
51 6.7515 6.5481 7.0877 6.7968 6.8404 6.6343 7.1904 6.9107 6.8819 6.6808
52 6.5449 6.7187 6.7640 7.0406 6.6301 6.8040 6.8572 7.1519 6.6693 6.8491
53 7.1390 6.8487 6.7442 6.5858 7.2331 6.9413 6.8468 6.6980 7.2788 6.9930
54 6.8218 7.1358 6.5069 6.7128 6.9096 7.2259 6.6022 6.8234 6.9493 7.2741
55 6.8201 6.6136 7.1552 6.8582 6.9101 6.7008 7.2595 6.9736 6.9529 6.7486
56 6.6243 6.7938 6.8439 7.1155 6.7109 6.8805 6.9385 7.2284 6.7513 6.9270
57 7.1096 6.8238 6.7145 6.5582 7.2031 6.9158 6.8167 6.6697 7.2475 6.9664
58 6.7968 7.1139 6.4826 6.6904 6.8839 7.2038 6.5775 6.8007 6.9226 7.2506
59 6.7991 6.5932 7.1331 6.8407 6.8887 6.6801 7.2370 6.9555 6.9306 6.7269
60 6.5932 6.7663 6.8102 7.0853 6.6793 6.8524 6.9043 7.1975 6.7186 6.8978
61 7.0833 6.7701 6.6884 6.5148 7.1767 6.8615 6.7904 6.6258 7.2223 6.9129
62 6.7807 7.0799 6.4571 6.6530 6.8672 7.1694 6.5519 6.7628 6.9065 7.2173
63 6.7689 6.5460 7.1042 6.7846 6.8583 6.6323 7.2081 6.8989 6.9009 6.6798
64 6.5752 6.7307 6.7991 7.0529 6.6608 6.8164 6.8931 7.1649 6.7008 6.8626
65 7.0933 6.7958 6.6995 6.5367 7.1872 6.8880 6.8015 6.6481 7.2322 6.9387
66 6.7844 7.0915 6.4676 6.6670 6.8715 7.1817 6.5627 6.7769 6.9103 7.2288
67 6.7831 6.5694 7.1126 6.8090 6.8729 6.6562 7.2168 6.9239 6.9149 6.7033
68 6.5869 6.7502 6.8062 7.0687 6.6731 6.8365 6.9006 7.1815 6.7126 6.8821
69 7.1784 6.8864 6.7849 6.6248 7.2739 6.9798 6.8885 6.7379 7.3212 7.0329
70 6.8631 7.1721 6.5478 6.7504 6.9518 7.2634 6.6441 6.8620 6.9928 7.3130
71 6.8683 6.6624 7.1981 6.8999 6.9596 6.7505 7.3035 7.0162 7.0039 6.7998
72 6.6691 6.8378 6.8867 7.1531 6.7571 6.9253 6.9824 7.2671 6.7987 6.9732
73 6.9049 6.6000 6.5094 6.3389 6.9937 6.6887 6.6083 6.4466 7.0354 6.7363
74 6.6069 6.9158 6.2884 6.4873 6.6901 7.0020 6.3800 6.5937 6.7258 7.0461
75 6.5779 6.3576 6.9146 6.6009 6.6635 6.4409 7.0144 6.7115 6.7023 6.4848
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76 6.4055 6.5613 6.6232 6.8841 6.4877 6.6439 6.7143 6.9921 6.5244 6.6864
77 7.0325 6.7386 6.6359 6.4735 7.1244 6.8295 6.7368 6.5832 7.1680 6.8789
78 6.7230 7.0322 6.4065 6.6086 6.8085 7.1206 6.4998 6.7173 6.8462 7.1662
79 6.7029 6.4928 7.0398 6.7406 6.7910 6.5783 7.1420 6.8535 6.8317 6.6243
80 6.5129 6.6782 6.7333 7.0031 6.5975 6.7630 6.8260 7.1137 6.6360 6.8074
81 7.0546 6.7740 6.6640 6.5143 7.1478 6.8658 6.7654 6.6249 7.1916 6.9157
82 6.7476 7.0607 6.4396 6.6436 6.8344 7.1498 6.5339 6.7526 6.8722 7.1957
83 6.7529 6.5517 7.0822 6.7951 6.8417 6.6382 7.1855 6.9094 6.8827 6.6844
84 6.5466 6.7164 6.7646 7.0354 6.6321 6.8018 6.8581 7.1467 6.6706 6.8463
85 7.2417 6.9869 6.8568 6.7284 7.3391 7.0825 6.9615 6.8429 7.3870 7.1362
86 6.9166 7.2383 6.6195 6.8309 7.0081 7.3312 6.7174 6.9438 7.0497 7.3810
87 6.9324 6.7524 7.2580 6.9964 7.0262 6.8423 7.3643 7.1143 7.0707 6.8924
88 6.7259 6.9071 6.9376 7.2182 6.8157 6.9962 7.0350 7.3330 6.8581 7.0442
89 7.3096 7.0484 6.9328 6.8041 7.4099 7.1457 7.0395 6.9204 7.4602 7.2016
90 7.0015 7.3092 6.7058 6.9070 7.0954 7.4039 6.8058 7.0220 7.1395 7.4562
91 7.0127 6.8314 7.3301 7.0632 7.1087 6.9229 7.4382 7.1826 7.1554 6.9749
92 6.8082 6.9797 7.0219 7.2886 6.9004 7.0709 7.1211 7.4054 6.9448 7.1214
93 7.4081 7.1543 7.0323 6.9087 7.5106 7.2531 7.1405 7.0270 7.5622 7.3103
94 7.0922 7.4018 6.7957 7.0016 7.1881 7.4984 6.8972 7.1182 7.2336 7.5519
95 7.1168 6.9397 7.4299 7.1698 7.2148 7.0331 7.5399 7.2914 7.2628 7.0866
96 6.9051 7.0827 7.1181 7.3871 6.9993 7.1756 7.2191 7.5059 7.0448 7.2273
97 7.4201 7.1583 7.0496 6.9220 7.5238 7.2578 7.1586 7.0409 7.5763 7.3157
98 7.1227 7.4206 6.8248 7.0254 7.2197 7.5180 6.9275 7.1428 7.2661 7.5726
99 7.1379 6.9583 7.4483 7.1810 7.2370 7.0526 7.5594 7.3033 7.2860 7.1069
100 6.9305 7.0986 7.1439 7.3998 7.0258 7.1922 7.2458 7.5195 7.0721 7.2446
101 7.4534 7.2041 7.0827 6.9633 7.5575 7.3041 7.1921 7.0831 7.6113 7.3634
102 7.1519 7.4575 6.8554 7.0605 7.2495 7.5554 6.9587 7.1788 7.2972 7.6115
103 7.1795 7.0076 7.4862 7.2300 7.2793 7.1024 7.5979 7.3531 7.3293 7.1578
104 6.9654 7.1396 7.1752 7.4381 7.0613 7.2339 7.2780 7.5583 7.1089 7.2875
105 7.5581 7.3073 7.1830 7.0632 7.6638 7.4087 7.2943 7.1848 7.7179 7.4685
106 7.2398 7.5494 6.9403 7.1499 7.3388 7.6489 7.0449 7.2698 7.3869 7.7049
107 7.2737 7.1006 7.5816 7.3261 7.3748 7.1969 7.6948 7.4509 7.4253 7.2527
108 7.0602 7.2391 7.2700 7.5383 7.1577 7.3347 7.3741 7.6604 7.2055 7.3888
109 7.5892 7.3345 7.2134 7.0918 7.6955 7.4365 7.3252 7.2141 7.7510 7.4974
110 7.2810 7.5879 6.9769 7.1851 7.3807 7.6879 7.0823 7.3059 7.4299 7.7455
111 7.3154 7.1395 7.6209 7.3605 7.4173 7.2362 7.7350 7.4861 7.4689 7.2933
112 7.0933 7.2729 7.3034 7.5710 7.1913 7.3691 7.4082 7.6938 7.2404 7.4244
113 7.6381 7.3933 7.2594 7.1436 7.7453 7.4961 7.3723 7.2670 7.8010 7.5574
114 7.3164 7.6293 7.0150 7.2261 7.4170 7.7301 7.1211 7.3475 7.4665 7.7879
115 7.3554 7.1849 7.6592 7.4080 7.4581 7.2826 7.7740 7.5347 7.5101 7.3401
116 7.1383 7.3228 7.3439 7.6167 7.2372 7.4197 7.4495 7.7406 7.2866 7.4752
117 7.6438 7.3958 7.2668 7.1486 7.7513 7.4987 7.3798 7.2722 7.8087 7.5614
118 7.3305 7.6412 7.0278 7.2393 7.4314 7.7420 7.1341 7.3611 7.4824 7.8014
119 7.3721 7.2012 7.6749 7.4209 7.4752 7.2990 7.7899 7.5478 7.5287 7.3576
120 7.1497 7.3329 7.3547 7.6260 7.2488 7.4299 7.4606 7.7501 7.2995 7.4871
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121 7.7081 7.4656 7.3326 7.2179 7.8168 7.5694 7.4466 7.3428 7.8742 7.6326
122 7.3890 7.7061 7.0857 7.3019 7.4910 7.8081 7.1932 7.4248 7.5424 7.8678
123 7.4359 7.2683 7.7384 7.4902 7.5399 7.3672 7.8547 7.6183 7.5938 7.4263
124 7.2107 7.3988 7.4152 7.6915 7.3109 7.4968 7.5222 7.8168 7.3619 7.5542
125 7.7255 7.4813 7.3478 7.2332 7.8345 7.5856 7.4621 7.3584 7.8929 7.6494
126 7.4116 7.7268 7.1093 7.3239 7.5140 7.8291 7.2171 7.4475 7.5661 7.8896
127 7.4544 7.2854 7.7558 7.5048 7.5590 7.3844 7.8723 7.6332 7.6134 7.4443
128 7.2337 7.4214 7.4384 7.7128 7.3344 7.5197 7.5457 7.8387 7.3861 7.5780
129 7.7123 7.4645 7.3368 7.2198 7.8215 7.5687 7.4512 7.3449 7.8800 7.6326
130 7.3971 7.7065 7.0938 7.3055 7.4994 7.8088 7.2016 7.4289 7.5517 7.8694
131 7.4396 7.2695 7.7388 7.4865 7.5442 7.3686 7.8553 7.6148 7.5988 7.4285
132 7.2231 7.4066 7.4282 7.6973 7.3238 7.5051 7.5355 7.8230 7.3756 7.5634
133 7.7658 7.5253 7.3891 7.2776 7.8756 7.6304 7.5042 7.4038 7.9344 7.6945
134 7.4400 7.7578 7.1387 7.3564 7.5434 7.8609 7.2471 7.4809 7.5958 7.9216
135 7.4938 7.3281 7.7929 7.5467 7.5990 7.4278 7.9103 7.6761 7.6537 7.4881
136 7.2679 7.4581 7.4718 7.7490 7.3693 7.5573 7.5798 7.8757 7.4214 7.6157
137 7.7538 7.5042 7.3784 7.2623 7.8636 7.6090 7.4933 7.3881 7.9228 7.6734
138 7.4354 7.7454 7.1306 7.3442 7.5385 7.8484 7.2390 7.4681 7.5914 7.9098
139 7.4821 7.3099 7.7828 7.5272 7.5872 7.4095 7.9001 7.6562 7.6424 7.4700
140 7.2565 7.4419 7.4640 7.7335 7.3577 7.5409 7.5719 7.8601 7.4102 7.5999
141 7.7356 7.4865 7.3596 7.2419 7.8450 7.5909 7.4740 7.3673 7.9035 7.6546
142 7.4175 7.7296 7.1153 7.3285 7.5200 7.8321 7.2232 7.4523 7.5722 7.8927
143 7.4626 7.2898 7.7650 7.5101 7.5672 7.3892 7.8819 7.6388 7.6219 7.4492
144 7.2378 7.4232 7.4463 7.7168 7.3385 7.5218 7.5536 7.8430 7.3902 7.5801
145 7.6725 7.4216 7.2960 7.1771 7.7807 7.5249 7.4093 7.3012 7.8373 7.5870
146 7.3529 7.6659 7.0507 7.2640 7.4540 7.7675 7.1573 7.3862 7.5043 7.8259
147 7.3911 7.2163 7.6974 7.4405 7.4945 7.3144 7.8131 7.5679 7.5473 7.3725
148 7.1723 7.3581 7.3805 7.6538 7.2717 7.4557 7.4865 7.7787 7.3217 7.5120
149 7.5642 7.3103 7.1797 7.0557 7.6683 7.4109 7.2907 7.1770 7.7227 7.4711
150 7.2356 7.5576 6.9317 7.1470 7.3329 7.6561 7.0356 7.2663 7.3811 7.7124
151 7.2719 7.0955 7.5894 7.3290 7.3721 7.1912 7.7016 7.4533 7.4231 7.2475
152 7.0530 7.2384 7.2630 7.5445 7.1493 7.3331 7.3660 7.6659 7.1977 7.3878
153 7.2583 6.9882 6.8752 6.7363 7.3556 7.0832 6.9802 6.8516 7.4030 7.1370
154 6.9350 7.2499 6.6301 6.8384 7.0267 7.3419 6.7280 6.9515 7.0684 7.3917
155 6.9513 6.7631 7.2789 7.0045 7.0449 6.8527 7.3848 7.1225 7.0895 6.9026
156 6.7334 6.9063 6.9502 7.2260 6.8228 6.9957 7.0480 7.3404 6.8652 7.0439
157 7.4869 7.2766 7.1205 7.0289 7.5909 7.3774 7.2305 7.1491 7.6422 7.4349
158 7.1511 7.4832 6.8668 7.0906 7.2492 7.5809 6.9698 7.2088 7.2947 7.6341
159 7.2003 7.0549 7.5145 7.2967 7.2998 7.1506 7.6256 7.4197 7.3487 7.2044
160 6.9706 7.1691 7.1771 7.4682 7.0666 7.2637 7.2791 7.5879 7.1129 7.3154
161 7.4634 7.2514 7.1112 7.0226 7.5684 7.3522 7.2206 7.1427 7.6214 7.4114
162 7.1250 7.4465 6.8530 7.0676 7.2243 7.5445 6.9557 7.1855 7.2716 7.5992
163 7.1665 7.0218 7.4787 7.2583 7.2674 7.1175 7.5889 7.3811 7.3172 7.1727
164 6.9340 7.1243 7.1406 7.4213 7.0310 7.2190 7.2426 7.5403 7.0786 7.2721
165 7.4151 7.2211 7.0813 7.0073 7.5212 7.3228 7.1902 7.1266 7.5741 7.3811
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166 7.0854 7.3946 6.8298 7.0370 7.1857 7.4933 6.9326 7.1543 7.2329 7.5473
167 7.1339 7.0012 7.4404 7.2369 7.2354 7.0972 7.5503 7.3593 7.2847 7.1520
168 6.8953 7.0832 7.1047 7.3777 6.9929 7.1781 7.2062 7.4962 7.0396 7.2301
169 7.3818 7.2231 7.0676 7.0209 7.4904 7.3257 7.1767 7.1413 7.5448 7.3857
170 7.0537 7.3656 6.8224 7.0353 7.1565 7.4659 6.9263 7.1534 7.2057 7.5214
171 7.1256 7.0184 7.4090 7.2411 7.2294 7.1161 7.5197 7.3641 7.2803 7.1726
172 6.8915 7.0836 7.0870 7.3585 6.9917 7.1803 7.1899 7.4782 7.0404 7.2341
173 7.4034 7.2451 7.0968 7.0548 7.5130 7.3486 7.2068 7.1764 7.5694 7.4105
174 7.0800 7.3870 6.8514 7.0619 7.1842 7.4879 6.9563 7.1807 7.2352 7.5455
175 7.1550 7.0515 7.4336 7.2667 7.2599 7.1501 7.5448 7.3906 7.3126 7.2082
176 6.9211 7.1122 7.1153 7.3832 7.0226 7.2099 7.2190 7.5034 7.0729 7.2655
177 7.4148 7.2629 7.1094 7.0724 7.5251 7.3666 7.2195 7.1942 7.5811 7.4283
178 7.0853 7.3931 6.8606 7.0704 7.1900 7.4943 6.9656 7.1894 7.2407 7.5514
179 7.1595 7.0610 7.4381 7.2785 7.2650 7.1599 7.5493 7.4025 7.3173 7.2179
180 6.9312 7.1260 7.1236 7.3947 7.0329 7.2241 7.2272 7.5151 7.0830 7.2794
181 7.4480 7.3058 7.1443 7.1152 7.5594 7.4105 7.2552 7.2377 7.6155 7.4722
182 7.1109 7.4221 6.8897 7.1046 7.2165 7.5242 6.9954 7.2241 7.2674 7.5812
183 7.1930 7.1012 7.4698 7.3201 7.2993 7.2008 7.5816 7.4447 7.3517 7.2591
184 6.9594 7.1554 7.1507 7.4233 7.0621 7.2544 7.2551 7.5443 7.1123 7.3099
185 7.4892 7.3412 7.1864 7.1543 7.6013 7.4465 7.2977 7.2777 7.6582 7.5092
186 7.1569 7.4671 6.9347 7.1496 7.2634 7.5699 7.0409 7.2699 7.3151 7.6280
187 7.2359 7.1394 7.5139 7.3569 7.3430 7.2397 7.6265 7.4821 7.3962 7.2986
188 7.0022 7.1971 7.1965 7.4669 7.1057 7.2968 7.3015 7.5885 7.1565 7.3529
189 7.5313 7.3929 7.2304 7.2050 7.6444 7.4991 7.3423 7.3291 7.7014 7.5621
190 7.1909 7.5069 6.9701 7.1888 7.2984 7.6105 7.0771 7.3099 7.3503 7.6687
191 7.2771 7.1861 7.5535 7.4055 7.3850 7.2872 7.6665 7.5318 7.4386 7.3467
192 7.0376 7.2376 7.2286 7.5067 7.1419 7.3377 7.3341 7.6289 7.1932 7.3943
193 7.5455 7.3992 7.2441 7.2152 7.6592 7.5059 7.3567 7.3399 7.7170 7.5694
194 7.2172 7.5284 6.9935 7.2110 7.3255 7.6325 7.1012 7.3327 7.3783 7.6917
195 7.3010 7.2079 7.5757 7.4235 7.4096 7.3096 7.6894 7.5502 7.4639 7.3697
196 7.0683 7.2656 7.2597 7.5330 7.1732 7.3667 7.3661 7.6563 7.2252 7.4241
197 7.6894 7.5444 7.3853 7.3585 7.8055 7.6532 7.5000 7.4858 7.8654 7.7191
198 7.3498 7.6692 7.1204 7.3456 7.4604 7.7755 7.2301 7.4698 7.5151 7.8368
199 7.4376 7.3456 7.7128 7.5611 7.5485 7.4495 7.8288 7.6903 7.6048 7.5118
200 7.2024 7.4050 7.3940 7.6737 7.3097 7.5081 7.5025 7.7992 7.3636 7.5676
201 7.6986 7.5600 7.3953 7.3726 7.8151 7.6692 7.5103 7.5004 7.8762 7.7360
202 7.3547 7.6744 7.1278 7.3522 7.4656 7.7809 7.2379 7.4768 7.5213 7.8433
203 7.4515 7.3649 7.7235 7.5786 7.5629 7.4691 7.8397 7.7085 7.6203 7.5324
204 7.2088 7.4152 7.3969 7.6779 7.3162 7.5186 7.5055 7.8037 7.3711 7.5789
205 7.7868 7.6524 7.4806 7.4621 7.9052 7.7632 7.5970 7.5914 7.9670 7.8309
206 7.4363 7.7606 7.2085 7.4380 7.5489 7.8686 7.3199 7.5641 7.6054 7.9318
207 7.5355 7.4498 7.8065 7.6638 7.6484 7.5556 7.9242 7.7950 7.7064 7.6198
208 7.2886 7.5004 7.4785 7.7655 7.3978 7.6050 7.5888 7.8929 7.4535 7.6663
209 7.8060 7.6743 7.5010 7.4847 7.9246 7.7855 7.6177 7.6146 7.9871 7.8540
210 7.4518 7.7781 7.2245 7.4552 7.5647 7.8864 7.3362 7.5817 7.6218 7.9502
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211 7.5573 7.4756 7.8265 7.6886 7.6708 7.5819 7.9443 7.8202 7.7295 7.6466
212 7.3066 7.5191 7.4930 7.7809 7.4160 7.6244 7.6035 7.9085 7.4723 7.6863
213 7.8194 7.6905 7.5153 7.5026 7.9384 7.8021 7.6323 7.6326 8.0010 7.8708
214 7.4608 7.7913 7.2362 7.4695 7.5743 7.8997 7.3478 7.5961 7.6315 7.9638
215 7.5697 7.4908 7.8419 7.7070 7.6834 7.5972 7.9598 7.8386 7.7425 7.6622
216 7.3160 7.5283 7.5027 7.7927 7.4258 7.6337 7.6133 7.9204 7.4823 7.6957
217 7.8020 7.6976 7.5039 7.5033 7.9209 7.8092 7.6208 7.6330 7.9830 7.8768
218 7.4270 7.7721 7.2132 7.4582 7.5396 7.8808 7.3247 7.5846 7.5962 7.9439
219 7.5488 7.4806 7.8225 7.7071 7.6625 7.5865 7.9406 7.8389 7.7208 7.6511
220 7.2875 7.5166 7.4729 7.7815 7.3969 7.6214 7.5830 7.9094 7.4529 7.6828
221 7.7842 7.6758 7.4885 7.4870 7.9029 7.7872 7.6053 7.6166 7.9655 7.8554
222 7.4171 7.7596 7.2029 7.4454 7.5299 7.8682 7.3145 7.5719 7.5867 7.9316
223 7.5391 7.4705 7.8111 7.6924 7.6525 7.5766 7.9290 7.8243 7.7111 7.6413
224 7.2746 7.5016 7.4601 7.7651 7.3843 7.6065 7.5700 7.8932 7.4403 7.6680
225 7.8838 7.7718 7.5844 7.5819 8.0045 7.8848 7.7029 7.7134 8.0679 7.9539
226 7.5173 7.8602 7.2992 7.5444 7.6319 7.9706 7.4126 7.6726 7.6899 8.0350
227 7.6340 7.5632 7.9082 7.7865 7.7496 7.6709 8.0278 7.9200 7.8091 7.7367
228 7.3742 7.5985 7.5610 7.8664 7.4857 7.7052 7.6725 7.9961 7.5427 7.7679
229 7.8982 7.7703 7.6005 7.5891 8.0197 7.8837 7.7190 7.7210 8.0847 7.9542
230 7.5357 7.8684 7.3149 7.5542 7.6509 7.9794 7.4285 7.6827 7.7102 8.0453
231 7.6507 7.5717 7.9230 7.7897 7.7668 7.6796 8.0431 7.9233 7.8275 7.7467
232 7.3941 7.6131 7.5842 7.8791 7.5060 7.7202 7.6961 8.0095 7.5641 7.7842
233 7.8522 7.7134 7.5606 7.5422 7.9733 7.8263 7.6785 7.6734 8.0372 7.8957
234 7.5019 7.8238 7.2808 7.5147 7.6170 7.9346 7.3941 7.6427 7.6754 7.9994
235 7.6011 7.5170 7.8713 7.7297 7.7170 7.6246 7.9908 7.8626 7.7768 7.6908
236 7.3619 7.5687 7.5533 7.8361 7.4736 7.6757 7.6647 7.9658 7.5308 7.7387
237 7.8235 7.6865 7.5364 7.5208 7.9448 7.7991 7.6539 7.6516 8.0093 7.8690
238 7.4791 7.7990 7.2586 7.4920 7.5941 7.9098 7.3714 7.6193 7.6529 7.9752
239 7.5791 7.4933 7.8512 7.7081 7.6946 7.6006 7.9704 7.8404 7.7550 7.6671
240 7.3328 7.5385 7.5271 7.8066 7.4444 7.6452 7.6380 7.9360 7.5019 7.7085
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C.1. Introdução 

Neste tópico serão relacionadas todas as publicações científicas feitas durante a realização 

das pesquisas pertinentes a esta Tese de Doutorado, no âmbito do Instituto de Geociências 

da Universidade de Brasília, bem como as participações em Conferências Internacionais 

com apresentação de trabalhos. As publicações estão divididas em: (1) publicações em 

revistas indexadas, e (2) publicações em anais de conferências internacionais.  

 

C.2. Publicações em revistas indexadas 

C.2.1 –  Título do artigo: Practical Procedures to Improve Face Recognition Based on 

Eigenfaces and Principal Component Analysis 

Revista Indexada: Pattern Recognition and Image Analysis 

País de publicação: The Russian Federation 

Localização na Revista: Vol. 11, No. 2, 2001, pp. 372-376 

 

C.2.2 –   Título do artigo: ATR Applied to Multispectral Images Classification Based on 

KLT  

Revista Indexada: Pattern Recognition and Image Analysis 

País de publicação: The Russian Federation 

Localização na Revista: Vol. 13, No. 2, 2003, pp.335-338. 

 

C.2.3.  Título do artigo: Face Recognition Based on Eigeneyes 

Revista Indexada: Pattern Recognition and Image Analysis 

País de publicação: The Russian Federation 

Localização na Revista: Vol. 13, No. 2, 2003, pp. 339-342. 

 

C.2.4.  Título do artigo: Multispectral Images Classification Based on KLT and ATR  

Revista Indexada: Pattern Recognition and Image Analysis 

País de publicação: The Russian Federation 

Localização na Revista: Vol. 13, No. 4, 2003, pp 682-686.   
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C.2.5.  Título do artigo: Landsat Image Classification Based on KLT with Multiple 

Thresholds 

Revista Indexada: Pattern Recognition and Image Analysis 

País de publicação: The Russian Federation 

Localização na Revista: Vol. 14, No. 1, 2004 (aceito para publicação).   

 

C.3. Publicações em Anais de Conferências Internacionais 

C.3.1 –  Título do artigo: Practical Procedures to Improve Face Recognition Based on 

Eigenfaces and Principal Component Analysis 

Evento: The 5th International Conference on Pattern Recognition and Image 

Analysis: New Information Technologies  

País de publicação: The Russian Federation, 2000. 

Localização nos Proceedings: pp. 656-660 

 

C.3.2.  Título do artigo: Face Recognition Based on Symmetryzation 

Evento: SPIE Second International Symposium on Multispectral Image Processing 

and Pattern Recognition 

Local de realização do evento: Wuhan, China, 2001. 

Localização nos Proceedings: pp.  140-145 

 

C.3.3. Título do artigo: Face Recognition Based on Eigenfeature 

Evento: International Conference on Computer Science, Software Engineering, 

Information Technology, e-Business, and Applications (CSIT e A’02),  CSITeA02 

Local de realização do evento: Foz do Iguaçu, Brasil, 2002. 

Localização nos Proceedings: pp.  109-114. 

 

C.3.4.  Título do artigo: ATR Applied to Multispectral Images Classification Based on KLT 

Evento: The 6th International Conference on Pattern Recognition and Image 

Analysis: New Information Technologies 

Local de realização do evento: Novgorod, The Russian Federation, 2002. 

Localização nos Proceedings: pp.  424-428. 
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C.3.5. Título do artigo: Face Recognition Based on Eigeneyes  

Evento: The 6th International Conference on Pattern Recognition and Image 

Analysis: New Information Technologies 

Local de realização do evento: Novgorod, The Russian Federation, 2002. 

Localização nos Proceedings: pp.  419-423 

 

C.3.6. Título do artigo: Detection of Streets Based on KLT Using IKONOS Multispectral 

Images 

Evento: Urban 2003 Workshop - Second Joint Workshop on Remote Sensing and 

Data Fusion over Urban Area  

Local de realização do evento: Berlin, Germany, 2003. 

Localização nos Proceedings: IEEE Catalog Number: 03EX646, ISBN: 0-7803-

7719-2, pp. 186-190 

 

C.3.7. Título do artigo: Multispectral Images Target Detection Based on KLT  

Evento: Urban PRIP 2003 - International Conference on Pattern Recognition and 

Image Processing 

Local de realização do evento: Minsk, Belarus, 2003. 

Localização nos Proceedings: Vol. II, pp. 135-139. 

 

C.3.8. Título do Artigo: Automatic Target Recognition and Image Classification Based on 

KLT 

Evento: TIWRS 2003 - Tyrrhenian International Workshop on Remote Sensing 

Local de realização do evento: Elba Island, Italy, 2003. 

Localização nos Proceedings: pp.  N/C. 

 

C.3.9. Título do Artigo: Landsat Image Classification Based on KLT with Multiple 

Thresholds 

Evento: OGRW 2003 – 6TH  Open German – Russian Workshop on Pattern 

Recognition and Image Understanding.  
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Local de realização do evento: Novosibirsk, The Russian Federation, 2003. 

Localização nos Proceedings: pp. 198-201. 

 

C.4. Inteiro teor de alguns artigos 

Para não ocupar muito espaço neste volume, foram escolhidos apenas 2 (dois) artigos 

publicados em Conferências Internacionais para terem os seus inteiros teores apresentados 

nesta Tese. Os artigos escolhidos são: (C.4.1) Automatic Target Recognition and Image 

Classification Based on KLT e (C.4.2) Detection of Streets Based on KLT Using IKONOS 

Multispectral Images. 

 

O primeiro artigo estará ocupando as páginas de 208 até 217, e o outro ocupará as páginas 

de 218 até 222. Os artigos são apresentados no mesmo formato em que foram impressos 

nos anais das respectivas conferências. 
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Abstract.  

This paper proposes an automatic multispectral images classification approach, based on  KLT - 
Karhunen-Loève Transform and ATR – Automatic Target Recognition. We used a Landsat 7 image around 
Brasilia city, working with 3 spectral bands. We work with 5 classes: water, forest, reforestation, bulky field 
and field, and we plotted a map with all classifications with different thresholds. Our approach performs 
dimensionality reduction, using only the eigenvectors with the highest eigenvalues, generating an eigenspace 
of low dimension. The target recognition is done finding out the shortest Euclidean distance among the 
primitives of the new images and the primitives of the classes we are working with. 

1.   Introduction 

Automatic target recognition and image classification are a complex and important problem. Many 
researchers use some of these techniques for military applications, and there are constant efforts of computer 
scientists  aiming to find out best solutions for them [1 and 3], but we also can use these techniques for other 
kind of application, like geoscientific, forensics and others. The problem even becomes more complex when 
we work with very large images and, mostly, with multispectral or hyperspectral images.  In this case, it is 
very important to use some dimensionality reduction techniques, in order to become possible the image 
processing and the target recognition.  

In this paper, we propose KLT to reduce the dimensionality of multispectral images, without loss of 
important and necessary data to the target recognition procedures [2 and 4]. Thus, the multispectral images 
are represented and treated as they were just two dimensions images, and they are submitted to KLT in order 
to reduce their dimensionalities. 

The eigenvectors based transforms have been largely used on pattern detection  and recognition, using 
gray levels images [4 and 5]. However, up to now we didn't find out any work using multispectral or 
hyperspectral images in order to recognize targets, based on KLT.    

2.   Problem Statement 

This paper has the goal of automatically classifying a Landsat 7 multispectral image, in the following 5 
classes:  (1) water, (2) forest, (3) reforestation area, (4) bulky field, and (5) field.  We used many thresholds 
for each class, in order to decrease the false-positive and false-negative rates, showing that one can eliminate 
the false-positive or the false-positive rate, just one or just another. For that we propose an automatic target 
recognition approach based on KLT, with a huge dimensionality reducing of data.   

We used a Landsat 7 image taken in June 18, 2001, around Brasilia city, in the center of Brazil. We are 
working with spectral bands 4, 5 and 3.  Landsat 7 (Land Remote Sensing Satellite) uses the sensor ETM+   
(Enhanced Thematic Mapper Plus), and it has 8 spectral bands, with spectral ranges from 0.450µm until 
12.500 µm, depending on the spectral band, and 30m of spatial resolution. The spectral range of Band 3 is 
0.630 µm to 0.690 µm, Band 4 spectral range is 0.775 µm to 0.900 µm, and Band 5 spectral range is 1.550 
µm to 1.750 µm. 
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The input image is 800x800 pixels big. In order to facilitate the results visualization and verification,  we 
divided that image in 4 blocks of 400x400 pixels, as one can see on Figure 1. 

 

 
Figure 1. Input image used on the tests and validation of this model. 

 

3.   Approach 

All the 4 images blocks are submitted to the model. Each one of these blocks are segmented into 16 new 
smaller blocks of 100x100 pixels. So, the algorithms process those new smaller images blocks, cutting out 
2,500 windows of 2x2 pixels in each block, with 160,000 windows of the whole image. Based on each 
smaller block, the algorithms construct the images space. Thus, we start from the set of M=2,500 image 
windows, cut from each smaller block,  identified as ),...,1( Mii =Γ and referenced as the test set. These 
images are used to the  performance model verification. They are  three-dimensional matrices of  NxNxB 
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pixels, therefore having each image  pixels, in which B is the number of spectral bands and N is the 
number of lines and columns of these squared images. For the results presented in this paper, we are using 
B=3 and N=2. 

2BN

,...,1=

i =Φ

iΦ

U T=

Preliminarily, all these M images are converted into column vectors, so they  have  dimension, 
with  pixels. In this same procedure, these 3D images are transformed to column vectors by processing 
the whole image, line by line, and taking every lines and concatenating them, one after to another. All pixels 
are treated as they were vectors with B elements, and they are processed on a similar way to be transported to 
the vector Γ . Thus, we build that big vector, in the following way: 

12 xBN
2BN

1,i

),...,1;,...,1,;( 2'
,,1, BpNkjBNipkji ==Γ=Γ  (1)

 
On the processing of each one of the 32 images blocks, we calculate the average image  of the each 

2,500 images, in the following way: 
Ψ

∑
=

Γ=Ψ
M

i
iM 1

1
 (2)

 
So, we assemble a new Φ  images set, obtained from the difference between each image from the test 

set and the average image, in the following way: 
i

),...,1( Mii =Ψ−Γ  (3)

 
From the new set of the M images , we assemble the matrix A, of dimension , taking each 

one of the M vectors  and placing them in each column of the matrix A, in the following way: 

xMBN 2

iΦ

1,;, ijjiA Φ=  
(4)

 
From the new matrix A, we assemble the covariance matrix C, by means of external product, with 

dimension . So, the eigenvalues λ of the covariance matrix C and the eigenvectors  are 
calculated. We assembled the matrix C in the following way: 

22 xBNBN ix

TAAC =  (5)

4.   Training Step 

We applied a supervised training on the model, in which we chose 2 samples of 2x2 pixels for each 
class, generating an average image from the samples of each class. The images of the averages classes are 
used in the training stage. And for the verification and tests we used all M images of the tests set. The classes 
images are projected into the eigenspace generated, based on the eigenvectors extracted from the covariance 
matrix. Concerning our experiments, we verified that just some few eigenvectors with  the larger 
eigenvalures are enough for the automatic target recognition. Because of that, we just used (M´<M) 
eigenvectors, in the obtainment of the data and results presented on this paper, with M`=10.  This projection 
is done in the following way: 

.,...,1),( Nciii =Ψ−ΓΩ  
(6)
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Where the matrix , of dimension ( , contains Nc eigenvectors, of dimension ( , from 
the matrix C, and it is used for comparison with the new images introduced for comparison and recognition. 
Nc is the number of existing classes in the tests set. 

iΩ )´xNcM )1´xM

As the projection of the new images on eigenspace describes the variation of the images distribution, it is 
possible to use these new primitives for classification of these images. In this paper, target recognition is 
performed by means of extracting the primitives of the new images submitted for recognition and comparing 
them with the primitives of the classes previously stored on the data base of classes standards, calculated in 
the same way. And image classification is performed by means building a map based on the automatic target 
recognition results. 

The methodology used to do this comparison is the Euclidean distance. So, the images submitted to 
target recognition are projected in the eigenspace, obtaining the vector 'Ω , on the following  way:  

 

)(' Ψ−Γ=Ω TU  (7)

 
The vector Ω , of dimension (M’x1), is compared with each one of the vectors , 

representatives of the classes. If the Euclidean distance found between 

' ),...,1( Ncii =Ω
'Ω  and any  is 

inside the  threshold of the class and it was the smaller distance, then there was the recognition of 

),...,1( Ncii =
'

Ω

Ω  
belonging to class i of . The Euclidean distance is calculated by means of the of the minimum square 
method, on the following way:  

iΩ

),...,1(,22 Nciii =Ω−Ω=ε  
(8)

5.   Thresholds 

We calculate up to 40 threshold for each  class, with the aim of obtaining a better performance on the 
recognition step, and to decrease to false-positive and false-negative rates. The thresholds ),...,1( Ncii =θ  
define the maximum distance allowed among new image submitted to recognition and each one of the 
classes. If the distance found between new image and one of the classes is the minimum and is inside the 
threshold of the class, then there was the automatic target recognition. The thresholds are adjusted by a 
variable Q, that we call factor Q, which defines the degree of false-positive and false-negative rates. If our 
application needs a short false-positive rate, we need to set the factor Q to a number close to 40. If our 
application needs a short false-negative rate, we need to set the factor Q to 1 or to a number very close to 1. 

The calculation of the Nc thresholds, on which Nc is the quantity of classes we are working with, and 
factor Q can vary from 1 to 40, is done on the following way: 

)40,...,1;,...,1,(}max{1 ' ==Ω−Ω= kNcji
Q jiikθ  (9)

5.   Results 

Based on the data we worked with, and using only the eigenvectors with the 10 larger eigenvalues, we 
have drawn some maps. At first we assembled a map with factor Q = 1, as shown on Figure 2. One can see 
that just a few pixels are marked in class “Others”, because the found results were not inside the threshold of 
the respective class, indicating that in these cases the model didn't find out any answer, for not being enough 
sure and not having sufficient information.  
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Figure 2. Results with factor Q = 1. 
 
 

 
Thus, when the model doesn’t have enough information or it is not sure to classify a window, we use the 

class “OTHERS” to represent these situations. The results in this class are the so-called false-negative rate, 
because the model wasn’t able to classify them, with a defined factor Q. And the wrong answers represent 
the so-called false-positive rate.  

On the next experiences, we increased the factor Q to 5, and we drawn a new map, as shown on Figure 3. 
Now, there are a bit more pixels marked in class “OTHERS”, because the thresholds decrease while the 
factor Q increases, so that the approach is going to classify less and less data, however it is becoming more 
and more trustworthy and reliable.  
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Figure 3. Results with factor Q = 5. 
 

Working with factor Q = 10, as shown on Figure 4, the false-negative rate increases, and the false-
positive rate decreases a lot. It means that the model doesn’t have answer for many window, but the found 
results are really very reliable, because the model just answered just what it was very sure. 

All the false-negative answers are in the class “OTHERS”. It means the model said those windows do 
not belong to any class we are working with.  

However, there are some windows that really do not belong to any class we are working with. On these 
situations, the model answered in a correct way, by applying the window to the class “OTHERS”. Based on 
that information and getting more information about the ground truth, we can create new classes, and train 
the model again with some samples of the new class. 
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Figure 4. Results with factor Q = 10. 
 

Mainly with factor Q = 20 or over and above, as one can see on Figure 5, we really can trust the found 
results, because we have a short false-positive rate, meaning that almost all found answers are correct. For 
sure, we will have a huge false-negative rate. 
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Figure 5. Results with factor Q = 20. 

 
Using factor Q = 30, or over and above, our approach will not classify many windows, as one can see on 

Figures 6 and 7, because the false-negative rate is huge. But if we have a very good training step, with a 
factor Q like this, we really can trust the found results, because the false-positive rate will be close to zero. 
So, it means that the results shown on Figures 6 and 7 are really true. 

On Figure 7, one can see a lake, some forests, and some reforestation areas. With factor Q =50, all the 
found results are really true, so that we can trust this results. We do know the ground truth, and we have 
verified this classification. 

With a big factor Q, our approach can be used for automatic target detection. For that, we have to train 
the model with some samples of the target, and we have to choose a big factor Q, by means some 
experiments, and according to what final users want.  
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Figure 6. Results with factor Q = 30. 
 

6.   Conclusion 

We used Landsat 7 multispectral images, and managed to do the automatic target recognition and 
classification on these images, working with 3 spectral bands. We also managed to draw some maps, in 
accordance to the accomplished training, using KLT for the dimensionality reduction. The measurements of 
the distance among the descriptors of new images and the descriptors of the classes was made using the 
Euclidean metric. 

Using multiples thresholds with factor Q varying up to 50, we modified the false-positive and false-
negative rates, and managed to find out very trustworthy results with big factor Q. So that we managed to 
draw many different maps, that can be very useful to apply in our applications, depending on what final users 
want. 
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Figure 7. Results with factor Q = 50. 

References 

1.   M. J. Black, and A. D. Jepson, “EigenTracking: Robust Matching and Tracking of Articulated Objects 
Using a View-Based Representation”, ECCV, Cambridge, pp. 329-342, 1996.   

2.   M. Kirby,  and L. Sirovich, "Application of the Karhunen-Loève Procedure for the Characterization of 
Human Faces", IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 1990.  

3.   C. F. Olson, and D. P. Huttenlocher, “Automatic Target Recognition by Matching Oriented Edge”, IEEE 
Transactions on Image Processing 6(1), pp. 103-113, 1997. 

4.  M. Turk, and A. Pentland, “Eigenfaces for Recognition”, Vision and Modeling Group, The Media 
Laboratory, MIT,   Journal of Cognitive Neuroscience, Vol.3, N.1, pp. 71-86, 1991. 

5.   M. Turk, and A. Pentland, "Face Recognition Using Eigenfaces", Proceedings of the IEEE Computer 
Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, June Maui, Hawaii, pp. 586-591, 1991 

 

  Página  217 
 



 
 

 

Detection of Streets Based on KLT using Ikonos 
Multispectral Images  

Paulo Quintiliano, and Antonio Santa-Rosa 

 

Antonio Santa-Rosa is with University of Brasilia, on Department of 
Computer Science and on Institute of Earth Sciences;  Address: Vila W. Roriz, 
Quadra L 10-A, Granja do Torto, Brasilia/DF, CEP 70000-000, Brazil; e-mail: 
nuno@cic.unb.br. 

  
Abstract—In this paper we propose a target detection 

approach, in order to detect streets, using an Ikonos 
multispectral image, with 3 spectral bands, based on  KLT - 
Karhunen-Loève Transform. Our approach is trained to track for 
asphalt areas, with the aim of finding out the asphalt streets on 
the image. The approach performs dimensionality reduction, 
using only the eigenvectors with the highest eigenvalues, 
generating an eigenspace of low dimension. The target detection 
is done finding out the shortest Euclidean distance among the 
primitives of the new images and the primitives of the class we 
are working with. 
 

Index Terms— Image processing, Object recognition, Pattern 
recognition, Object detection. 
 

I. INTRODUCTION 

PATTERN Recognition is a complex and important 
problem of Computer Vision. There are constant efforts of 

computer scientists  aiming to find out best solutions for them 
[1, 2, and 4]. The problem even becomes more complex when 
we work with very large images and, mostly, with 
multispectral or hyperspectral images.  In this case, it is very 
important to use some dimensionality reduction techniques, in 
order to become possible the processing of the images and the 
pattern detection. In this paper, we propose KLT to reduce the 
images dimensionality, without loss of important and 
necessary data to the pattern recognition procedures [3 and 5]. 
Thus, the multispectral images  are stored in a different way, 
as they were  two dimensions images, and they are submitted 
to KLT in order to reduce their dimensionalities. 

The eigenvectors based transforms have been largely used 
on pattern detection, using gray levels images [6 and 7]. 
However, we didn't find any  pattern detection results using 
multispectral or hyperspectral images, based on KLT, as the 
work we are presenting on this paper. 
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II. PROBLEM STATEMENT 
This paper has the goal of automatically detect targets, on 

Ikonos multispectral images, based on KLT. The experiments 
made and presented on this paper show a practical 
implementation of asphalt street detection, using an Ikonos 
image, of 2,000x2,000 pixels.  

That image we used covers an area close to the downtown 
Brasilia city, the Capital of Brazil. Brasilia city lays in the 
center of the country. 

III. APPROACH AND TECHNIQUES 
In order to facilitate the results valuation, and to improve 

the performance of the model, we segmented the image used 
for testes into 25 blocks of smaller images of 400x400 pixels.  
Fig. 1 shows that image already segmented. 

All the 25 images blocks are submitted to the model. The 
algorithms process those  images blocks, cutting out 1,600 
windows of 10x10 pixels from each block, summarizing 
40,000 images, to be treated in this format. So, we construct 
the images space. We start from the set of M=1,600 image 
windows, cut from each one of the 25 blocks,  identified as 

),...,1( Mii =Γ and referenced as the test set. These images 
are used to the  performance model verification. They are  
three-dimensional matrices of  NxNxB pixels, therefore having 
each image  pixels, in which B is the number of spectral 
bands and N is the number of lines and columns of these 
squared images. For the results presented in this article, on the 
first experiment, we are using B=3 and N=10, and on the other 
experiment we are using B=3 and N=2. 

2BN

Preliminarily, all these 3D images are stored in a different 
way, as they were 2D images. For that, all pixels are treated as 
they were vectors with B elements, in the way when we 
process such a pixel, we take all spectral bands for that pixel, 
one by one, in order to transport them into a big vector, with 
the dimension of . 12 xBN

In this same procedure, when we are processing the whole 
input image, we take every lines and concatenate them,  line 
by line, one after to another, in order to transport all data into 
the vector 1,iΓ .  

 

  



 
 

 

 

 
Fig. 1. Input image used for tests. 

Thus, we build that big vector, in the following way: 
 

),...,1;,...,1,

;,...,1( 2'
,,1,

BpNkj

BNipkji

==

=Γ=Γ
 (1) 

 
On the processing of each one of the 25 images blocks, we 

calculate the average image Ψ  of the each 1,600 images, in 

the following way: 
 

∑
=

Γ=Ψ
M

i
iM 1

1
 (2) 

 
So, we assemble a new iΦ  images set, calculated from the 

difference between each image from the test set and the 
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average image, in the following way: 
 

),...,1( Miii =Ψ−Γ=Φ  (3) 

From the new set of the M images Φ , we assembled the 

matrix A, of dimension , taking each one of the M 
vectors  and placing them in each column of the matrix A, 
in the following way:  

i

xMBN 2

iΦ

 

1,;, ijjiA Φ=
 

(4) 

 
From the new matrix A, we assemble the covariance matrix 

C, by means of external product, with dimension 
. So, the eigenvalues λ of the covariance matrix 

C and the eigenvectors  are calculated. We assembled the 
matrix C in the following way: 

22 xBNBN
ix

 
 

TAAC =  (5) 

IV.   TRAINING STAGE 
We applied a supervised training on the model, in which we 

chose 6 samples, and we calculate the average image from the 
samples, in order to use it in the training stage. On the first 
experiments, as shown of Fig. 2, we just used positive 
training, i.e., we only taught the model what is asphalt street, 
and we didn’t teach what isn’t asphalt street. And for the 
verification and tests we used all M images of the tests set. 
The average image is projected into the eigenspace generated, 
based on the eigenvectors extracted from the covariance 
matrix. This projection is made in the following way: 

 
.,...,1),( NciU i

T
i =Ψ−Γ=Ω  

(6) 

Where the matrix , of dimension ( , contains 

Nc eigenvectors, of dimension ( , from the matrix L, 
and it is used for comparison with the new images introduced 
for comparison and recognition. Nc is the number of existing 
classes in the tests set. 

iΩ )´xNcM
)1´xM

In this paper, target detection is performed by means of 
extracting the primitives of the new images submitted for 
detection and comparing them with the primitives of the 
asphalt streets standards, previously stored on a data base 
from the samples we chose, calculated in the same way. The 
methodology used to do this comparison is the Euclidean 
distance. So, the images submitted for detection are projected 
in the eigenspace, obtaining the vector , on the following 

way: 

'Ω

 
)(' Ψ−Γ=Ω TU  (7) 

 
The vector 'Ω , of dimension (M’x1), is compared with 

each one of the vectors ),...,1( Ncii =Ω . If the Euclidean 

distance found between 'Ω  and any ),...,1( Ncii =Ω  is 
inside the  threshold of the class and it was the smaller 
distance, then there was the detection. The Euclidean distance 
is calculated by means of the minimum square method, on the 
following way:  

 

),...,1(,22 Nciii =Ω−Ω=ε
 

(8) 

V.   THRESHOLDS 

The thresholds ),...,1( Ncii =θ  define the maximum 
distance allowed among the primitives of the new images 
submitted to recognition and the primitives of the asphalt 
street. If the distance found between the primitives of the new 
image and the primitives of asphalt street is the minimum and 
it is inside the threshold, it means that we detected asphalt 
street. The calculation of the Nc thresholds, on which Nc is 
the quantity of classes we are working with, is done on the 
following way:  

 

)40,...,1;,...,1,(

}max{1 '

==

Ω−Ω=

kNcji
k jiikθ  (9) 

 
We used factor K = 10 in order to calculate the results 

presented on this paper. 
 

VI.  RESULTS 
Based on the data we worked with, and using the 

eigenvectors with the 20 larger eigenvalues, we drawn  a map 
with the asphalt streets, as shown in Fig. 2. On these results,  
we just used positive training, i.e., we only taught the model 
what is asphalt street; so, we didn’t teach the model what is 
not asphalt.  

We can see on Fig. 2 that there are many false-positive 
results, i.e., there are some pixels plotted on the map as they 
were asphalt streets, but they are not asphalt, and they do not 
have a street shape. 

One also can see that there are some asphalt parking lot, 
made of the same asphalt of the streets. So, the model gave us 
the same answer for both areas. But, one can identify the 
streets because their shapes. 

  

 

  Página  220 
 



 
 

 

 

 

Fig. 2. Map drawn from the results, obtained with windows of 10x10 pixels. 

As we have said, on Fig. 2 the False-Positive Rate is big, 
meaning that there are many places that are not asphalt, and 
they are drawn as they were asphalt streets. Although those 
areas do not have street shapes, and cannot confuse anybody, 
in order to improve the approach, we also applied the negative 
training, as shown on Fig. 3. 

This kind of training consists of teaching the model what 

are not asphalt street. So, we chose many samples of different 
areas, like grass covered areas, buildings, non-covered land, 
etc., and we trained the model, so that our approach learn what 
are not asphalt covered areas. 

Moreover, instead of 10x10 pixels windows, as one can see 
on Fig. 3, we used  shorter windows of size 2x2 pixels. So, for 
each block, we used 40,000 windows. If we work with shorter 
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windows, we can have more precision on the results, mainly 
on the edge areas. 

The results obtained with positive and negative training, 
and with 2x2 pixels windows, as shown on Fig. 3, have a very 

short False-Positive Rate. So, it is easiest to watch what is 
really asphalt streets, because there are just a few wrong 
answers.  On block 32 (line 3, column 2), the asphalt covered 
area is a parking lot. 

 

     Fig. 3. Map drawn from the results, obtained with windows of 2x2 pixels, and with positive and negative training. 

VII. CONCLUSION 
We managed to do the detection of streets in Ikonos 

multispectral images, using 3 spectral bands. We also 
managed to draw a map, in accordance to the accomplished 
training, using KLT for the data dimensionality reduction. We 
calculated the Euclidean distance among the primitives of the 
new images and the primitives of the samples used for 
training, in order to detect the targets. 

When we applied both positive and negative training, i.e., 
we taught the model how to identify what is asphalt street, and 
what is not asphalt street, we managed to avoid false-positive 
answers, and we accomplished better results. 
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