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1. Resumo

Os sistemas para sensoriamento remoto geram erros radiométricos ou topográficos

da região sensoriada. Declividades topográficas podem introduzir distorções

radiométricas no sinal gravado pelos sensores. Em alguns locais, a área de

interesse pode estar completamente sombreada, afetando dramaticamente os

valores de radiância do pixel envolvido.

Em regiões montanhosas com relevo elevado, características da paisagem podem

encobrir superfícies ao seu redor e destruir o gradiente entre a declividade e

aspectos da superfície, a posição do solo e valores de reflectância.

Este trabalho visa abordar técnicas de correção para a diminuição do efeito da

iluminação diferenciada em imagens de satélite. O trabalho mostra o uso do modelo

digital de elevação como alternativa para correção de imagens de satélite. Espera-

se, com isso, alcançar uma maior precisão na interpretação, visual ou

computadorizada, de feições da superfície terrestre.



- 5 -

2. Abstract

Sometimes the remote sensing system simply does not function properly, resulting in

radiometric or topographics errors. Slope and rough surface could add noise in the

signal recorded. In some imagery the land-cover could be completely showdowned,

affecting the light value from the pixel.

With low to moderate relief or with a high solar elevation where direct solar radiation

is not blocked by topography, slope oriented further away from the sun usually have

lower reflectance values recorded by the sensor compared to simples oriented more

toward the sun.

This document has the goal to review the methods to decrease this type of errors and

improve the quality of the imagery from remote sensoring. The methods would show

the use of the digital terrain model as an alternative to correct the differential

illuminations problems.
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3. Introdução

Commitas (1998) define sensoriamento remoto como a disciplina científica que reuni

os conhecimentos e técnicas usadas para a observação, análise, interpretação e a

gestão do espaço terrestre empregando medidas adquiridas a partir de plataformas

aéreas, espaciais, terrestres ou marítimas.

O sensoriamento remoto é uma técnica eficaz para o estudo de características do

solo, classificação de padrões, análise de expansão urbana, enfim, inúmeras

aplicações onde a distribuição da informação, assim como sua localização, é de

grande relevância. Talvez isso se deva à sua precisão, avanços tecnológicos,

velocidade na aquisição de dados e custo que vem se tornando acessível.

Jensen (1996) fala que a precisão da imagem gerada a partir do sensoriamento

remoto de uma região é de grande importância para sua interpretação e

classificação de seus objetos. Porém, mesmo quando os sistemas de sensoriamento

remoto estão funcionando adequadamente, variações radiométricas podem ser

introduzidas nos dados do sensoriamento. As duas mais importantes fontes de

atenuação ambiental incluem: (1) atenuação atmosférica causada pelo

espalhamento e absorção na atmosfera e (2) atenuações topográficas.

A correção radiométrica é uma função da natureza do problema, do tipo de dado de

sensoriamento remoto disponível, do total de informações históricas das condições

atmosféricas disponíveis e também da precisão das informações biofísicas que se

possa extrair dos dados de sensoriamento remoto utilizados.

Gilles (2001) afirma que a declividade topográfica pode introduzir distorções

radiométricas no sinal gravado pelos sensores. Em alguns locais, a área de

interesse pode estar completamente sombreada, afetando dramaticamente os

valores de radiância do pixel envolvido (figura 1). O objetivo da correção topográfica

é remover as variações de iluminação introduzidas de forma que dois objetos de

mesma reflectância exibam o mesmo brilho na imagem.
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   Figura 1 - Como as sombras podem ser formadas em imagens  de satélite devido á topografia

   Fonte: Giles (2001)

Este trabalho apresentará um estudo bibliográfico sobre as formas de correções de

imagens de satélite com o objetivo de se alcançar uma melhoria na precisão do

reconhecimento de feições por meio de classificação supervisionada ou não.

Muitos autores foram consultados com o objetivo de tentar encontrar um método

ideal para a correção dos efeitos da iluminação diferenciada em decorrência da

interferência radiométrica e características topográficas.

O conjunto de dados usado neste experimento inclui duas imagens do satélite

Landsat TM, geradas na banda do visível – banda 3 – e do infravermelho próximo –

banda 4, da região de Brumadinho, assim como o modelo digital de elevação da

mesma. A característica montanhosa aqui presente pode proporcionar  um efeito de

iluminação diferenciada em imagens geradas desta região, e este é o principal

motivo de sua escolha.
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4. Objetivo

Este trabalho tem como objetivo apresentar um estudo bibliográfico sobre as formas

e utilidades de correções de uma imagem de satélite para que se consiga um ganho

de precisão na classificação, supervisionada ou não, de padrões.

Também serão implementadas soluções para correção de imagens de satélite

visando diminuir o efeito de iluminação diferencial. Serão postas em prática 2

técnicas de correções propostas, com o objetivo de avaliar o resultado

proporcionado por cada uma delas através da comparação visual.

Os passos abaixo serão seguidos para obter o resultado desejado:

1- Encontrar a radiação horizontal para cada pixel da imagem usando para isso

informações sobre o modelo digital de elevação, elevação do sol, azimute,

declividade, etc.

2- Corrigir a reflectância encontrada nos pixels da imagem original usando a

radiação horizontal encontrada acima utilizando dois dos métodos de

correção de imagens em estudo neste documento.

3- Realizar as operações acima com imagens na banda no visível e também no

infravermelho.

O resultado ajudará a decidir sobre a importância do uso do modelo digital de

elevação como alternativa para correção de imagens de satélite.
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5. A Região de Brumadinho

Localizado a aproximadamente 49 Km de Belo Horizonte, na bacia do Alto São

Francisco no vale do Rio Paraopeba, o município de Brumadinho tem uma extensão

territorial de 630 Km2 sendo constituído por cinco distritos, sendo eles a sede (sítio

urbano), Aranha, Conceição do Itaguá, Piedade do Paraopeba e  São José do

Paraopeba.

Brumadinho caracteriza-se por apresentar um clima mesotérmico, com duas

estações bem definidas (chuvosa de outubro à março e seca de abril à setembro),

um índice médio pluviométrico anual de 1.300 mm e uma temperatura média anual

de 20o c. A região apresenta como vegetações naturais, campos, capoeira, campo

cerrado e mata de galeria. A região conta com uma vasta drenagem incipiente que

contribuem para o abastecimento dos principais rios, o Veloso Manso e o

Paraopeba.

O município de Brumadinho apresenta uma geologia e uma geomorfologia muito

diversificada. De acordo com o Mapeamento Geológico da Região Metropolitana de

Belo Horizonte na escala de 1:50.000 , a região é muito fraturada e cinta com a

presença dos super grupos Minas e Rio das Velhas. O quadro geomorfológico é

composto por três unidades geomorfológicas: o Quadrilátero Ferrífero, a Depressão

Sanfranciscana e Planaltos Dissecados (Santos e Santos, 2001).
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6. Revisão Bibliográfica

6.1.  Sensoriamento Remoto

Os estudos feitos sobre o uso do solo, vegetações, minerais e tudo aquilo que

possa ser captado a partir de uma plataforma podem se beneficiar da busca de

informações resultantes do sensoriamento remoto seja a plataforma espacial

(imagens de satélite), aérea ou de radares.

Em Spring – Sobre PDI e suas Técnicas (2001),  vemos que o uso de imagens

multiespectrais  registradas por satélites tais como o Landsat, SPOT, ERS1,

NOAA ou similares, têm-se mostrado como uma valiosa técnica para a extração

dos dados destinados às várias aplicações de pesquisa de recursos naturais. A

obtenção das informações espectrais registradas pelos sistemas nas diferentes

partes do espectro eletromagnético, visando a identificação e discriminação dos

alvos de interesse, depende principalmente da qualidade da representação dos

dados contidos nas imagens.

Quando geramos imagens de uma região temos uma unidade de medida

contínua, a radiação solar refletida por cada objeto presente na cena, convertida

numa variável discreta, um valor inteiro, limitado entre 0 e 255, que representará

um pixel na imagem de computador. Informação pode ser perdida / incluída neste

processo.

Não só de aquisição de imagens se consegue uma boa aplicação. A precisão

das informações também é de fundamental importância, pois o menor erro

cometido na extração de uma informação pode invalidar todo um resultado

quando estamos trabalhando em escalas. Na classificação de florestas, por

exemplo, quanto maior a qualidade das informações utilizadas com imagens de

satélite, mais precisa será a informação extraída, como por exemplo, a

delimitação de divisas, tipo de cobertura, idade ou tempo de ocupação do solo,

etc.
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6.1.1. Janelas Atmosféricas

Toda forma de vida presente na Terra hoje só é possível por causa da atmosfera

presente no planeta, que age como filtro solar, permitindo que raios nocivos não

penetrem. Esta camada atmosférica, porém, pode interferir nos resultados

obtidos durante um processo de sensoriamento espacial, porque ela pode

bloquear, absorver ou difundir parte do espectro eletromagnético.

São chamadas de janelas atmosféricas aquelas porções da atmosfera que

permitem a passagem da maior parte da energia eletromagnética que chega  à

superfície.

Em Spring – Introdução ao Sensoriamento Remoto (2001) , temos que a

coleta de dados através de um sensor remoto, seja por meio de satélite ou

aeronave, o sinal coletado, na maioria das vezes, é a radiação proveniente do

Sol, que interage com a atmosfera, até atingir o alvo e retornar ao sensor,

interagindo novamente com a atmosfera. Mesmo que o sinal medido seja a

radiação emitida pelo alvo, ela interage com a atmosfera até atingir o sensor.

Por causa disso devemos sempre considerar os seguintes fatores associados à

atmosfera, os quais interferem no sensoriamento remoto: absorção, efeitos de

massa de ar, espalhamento devido a moléculas gasosas ou partículas em

suspensão, refração, turbulência, emissão de radiação pelos constituintes

atmosféricos, etc.

Desse modo, concluímos que a atenuação da radiação é dada por, de modo

simplificado:

ATENUAÇÃO = ABSOR ÇÃO + ESPALHAMENTO
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ABSORÇÃO : a energia de um feixe de radiação eletromagnética é transformada

em outras formas de energia. É uma atenuação seletiva observada em vários

constituintes, tais como vapor d’água, ozônio, monóxido de carbono, etc.

ESPALHAMENTO : a energia de um feixe de radiação eletromagnética colimada

é removida por mudança de direção. Ao atingir a atmosfera, pelo processo de

espalhamento, gerará um campo de luz difusa, que se propaga em todas as

direções. Existem 3 tipos de espalhamento:

Espalhamento Molecular ou Rayleigh : produzido essencialmente por

moléculas dos gases da atmosfera. Ela se caracteriza pelo fato de sua

intensidade ser inversamente proporcional à quarta potência do comprimento

de onda (E = 1/4). Isto explica a coloração azul do céu, onde o comprimento

de onda nesta faixa é menor.

Espalhamento MIE: ocorre quando o tamanho das partículas espalhadas é

da ordem do comprimento de onda da radiação.

Espalhamento não seletivo: ocorre quando o diâmetro das partículas é

muito maior que o comprimento de onda. A radiação de diferentes

comprimentos de onda será espalhada com igual intensidade. A aparência

branca das nuvens é explicada por este processo.

6.2. Modelo Digital de Elevação

Collins (1978) define um modelo digital do terreno – MDT - como um vetor de

números que representam a distribuição espacial de um conjunto de

propriedades do terreno. Quando estamos trabalhando com apenas uma

propriedade, como a elevação, o termo modelo digital de elevação – MDE - é

utilizado. DTM pode, então, ser visto como um modelo mais geral, o qual contém

um DEM.

Em Spring – Introdução a Modelagem Numérica (2001), um modelo digital de

elevação (em inglês, DEM = Digital Elevation Model ) é definido como uma
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representação matemática da distribuição espacial de uma determinada

característica vinculada à uma superfície real. A superfície é em geral contínua e

o fenômeno que representa pode ser variado.

A criação de um modelo numérico de terreno corresponde a uma nova maneira

de enfocar o problema da elaboração e implantação de projetos. De acordo com

Felgueiras (2000) o processo de geração de um modelo numérico de terreno

pode ser dividido em três etapas: (1) aquisição das amostras ou amostragem, (2)

geração de um modelo propriamente dito ou modelagem e (3) utilização do

modelo ou aplicações;

A partir dos modelos (grades) pode-se calcular diretamente volumes, áreas,

desenhar perfis e seções transversais, gerar imagens sombreadas ou em níveis

de cinza, gerar mapas de declividade e aspecto, gerar fatiamentos nos intervalos

desejados e perspectivas tridimensionais.

Os dados de modelo numérico de terreno estão representados pelas

coordenadas xyz, onde z caracteriza o parâmetro a ser modelado, sendo z=f(x,y).

Estes dados são, usualmente, adquiridos segundo uma distribuição irregular no

plano xy , ou seja, não existem relações topológicas definidas entre as posições

dos pontos amostrados, ou ao longo de linhas com mesmo valor de z ou mesmo

com um espaçamento regular.

A aquisição destes dados é geralmente realizada por levantamentos de campo,

digitalização de mapas, medidas fotogamétricas a partir de modelos

estereoscópicos e dados altimétricos adquiridos de GPSs, aviões e satélites.

Entretanto, as aplicações ou produtos de MNT não são elaboradas sobre os

dados amostrados, mas sim a partir dos modelos gerados no formato de grade

regular ou irregulares. Estes formatos simplificam a implementação dos

algoritmos de aplicação e os tornam mais rápidos computacionalmente.

Em Spring – Introdução a Modelagem Numérica (2001),  declividade é definida

como a inclinação da superfície do terreno em relação ao plano horizontal.



- 16 -

Considerando um modelo digital de elevação (MDE) de dados altimétricos

extraídos de uma carta topográfica e traçando um plano tangente a esta

superfície num determinado ponto (P), a declividade em P corresponderá à

inclinação deste plano em relação ao plano horizontal.

Mark (1978) defende a idéia de que fenômenos, como o terreno, devem ser

tratados na visão dos especialistas aos quais ele desperta interesse. Como

exemplo a estas visões podemos citar algumas aplicações geológicas,

geomorfológicas e etc, onde é necessário encontrar regiões pouco acidentadas

ou regiões que estejam expostas ao sol durante um determinado período do dia.

Para responder a estas questões a declividade conta com duas componentes: o

gradiente e a exposição (aspecto).

O gradiente  é a taxa máxima de variação no valor da elevação, pode ser medido

em grau (0 a 90°) ou em porcentagem (%), e a exposição  é a direção dessa

variação medida em graus (0 a 360°).

As duas componentes de declividade (gradiente e exposição) são calculadas a

partir de derivadas parciais de primeira e segunda ordem obtidas de uma grade

(retangular ou triangular) resultante dos valores de altitude da superfície. Para

cada ponto desta grade são calculadas as derivadas parciais, computando-se os

valores de altitude em uma janela de 3 x 3 pontos que se desloca

sucessivamente sobre a grade. O resultado corresponde a duas novas grades,

uma de gradiente e outra de exposição.

A declividade, ou gradiente, é calculada a partir da equação:

O gradiente é dado pela equação:

Onde z é a altitude e x e y as coordenadas axiais.
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A exposição A, ou aspecto, é dada pela equação:

Fonte: Spring – Introdução a Modelagem Numérica

6.2.1. Imagens a partir de um Modelo Digital de Elevação

Além das imagens da região de estudo neste trabalho estaremos utilizando

também informações retiradas de um modelo de elevação e de um modelo de

aspecto do terreno.

Felgueiras (2000) diz que a partir de um modelo de elevação do terreno podemos

gerar imagens em tons de cinza e imagens sombreadas. As imagens em tons de

cinza podem ser formadas através de um mapeamento direto dos valores de cota

para os valores em tons de cinza (figura 2).
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Figura 2 - Modelo digital de elevação de Brumadinho.

A imagem criada na figura 2 nos proporciona uma visão quantitativa da variação

do fenômeno MDE para a região de Brumadinho. A mesma técnica empregada

acima foi utilizada para criar uma imagem em tons de cinza do modelo da

declividade utilizado (figura 3).



- 19 -

Figura 3 - Imagem em tons de cinza da declividade criada a partir do MDE.

As imagens sombreadas são geradas a partir de um sistema de posicionamento,

em relação à superfície, de uma fonte de iluminação local. Este tipo de imagem é

útil como imagem de textura para compor uma projeção geométrica planar (figura

4).
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Figura 4 - Imagem sombreada da  declividade criada a partir do MDE.

6.3. Técnicas para Correção de Imagens

Uma das possíveis aplicações para imagens de sensores é a aplicação de

métodos que permitam detectar, medir e comparar alterações em épocas

distintas com o uso de diferentes imagens.

Para isso Furby (2001) diz que a detecção de alterações na superfície da terra

através de imagens de diferentes épocas requer que as imagens estejam

calibradas para valores comuns de referência. Os sensores são capazes de

gravar a energia solar refletida pela superfície da terra. O total de energia

incidente varia através dos anos com as alterações do zênite solar. Tanto a
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energia incidente quanto à energia refletida são afetadas pela absorção e

espalhamento atmosférico.

A soma das energias perdidas na forma de absorção e espalhamento é chamada

de atenuação atmosférica. De acordo com Jensen (1996) a atenuação

atmosférica pode: (1) estender a assinatura espectral ou até mesmo (2) ter um

impacto na precisão da classificação dentro de uma cena se a atenuação

atmosférica varia significativamente.

Não bastasse a interferência da atmosfera temos também que a declividade e os

aspectos da topografia podem introduzir distorções no sinal gravado pelo sensor.

Estas interferências podem chegar até mesmo a afetar o brilho das imagens em

certas situações fazendo com que regiões sombreadas possam aparecer na

imagem.

As correções radiométricas e geométricas e imagens digitais requerem diferentes

aproximações, pois dependemos se os dados adquiridos foram gerados a partir

de aeronaves ou satélites, se o sensor é um scanner multi-espectral ou um radar,

ou se o terreno é plano ou tem uma topografia que possa influenciar

significativamente (Goodenough, Guindon e Teillet, 1980).

Cavayas (1987)  também afirmam que diferentes estudos têm revelado que as

precisões das informações extraídas podem ser significativamente afetadas pela

variação do relevo. As alterações na orientação da superfície causam variações

locais da iluminação do terreno e suas condições de visualização. Sendo assim a

radiação refletida por uma cobertura e medida pelo sensor deve variar

consideravelmente através das cenas observadas.

Por essa razão Jensen (1996) afirma que consideráveis pesquisas vêm sendo

desenvolvidas para remover os efeitos da topografia, especialmente em regiões

montanhosas, para dados multiespectrais do Landasat e SPOT.
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6.3.1. Correção Radiométrica

Muitas das investigações feitas com a ajuda do sensoriamento remoto têm

ignorado o problema da correção atmosférica. Jensen (1996) acredita que talvez

isso se deva porque os sinais captados do solo, água, vegetação e fenômenos

urbanos devem ser tão fortes e diferentes uns dos outros que o total de

atenuação atmosférica seja insuficiente para interferir no sinal.

Isso leva Jensen (1996) a considerar a correção radiométrica como uma função

da natureza do problema, do tipo de dado de sensoriamento remoto disponível,

do total de informações históricas das condições atmosféricas disponíveis e

também da precisão das informações biofísicas que se possa extrair dos dados

de sensoriamento remoto utilizado.

Goodenough, Guindon e Teillet (1980) dizem que diferentes fatores influenciam a

precisão da correção geométrica quando manipulamos imagens digitais de

múltiplos sensores: (1) a precisão horizontal e vertical; (2) a distorção devido à

topografias; (3) irregularidades na movimentação da plataforma.

Algumas aproximações definidas por Jensen (1996) podem auxiliar na remoção

de atenuações atmosféricas, visto que as completas eliminações destes efeitos

podem ser complexas e envolver uma quantidade de informações de difícil

obtenção, principalmente quando estamos tratando de informações históricas. A

seguir alguns passos que possibilitam uma diminuição deste tipo de interferência:

1- Informações biofísicas de corpos d’água, superfície vegetal e súbita

diferenças na reflectância podem ser tão pequenas que a atenuação se

torna inseparável. Neste caso o ideal é calibrar as informações com

medidas biofísicas feitas ao mesmo tempo em que a coleta de dados.

2- Usar um modelo atmosférico para corrigir os dados de sensoriamento

remoto. Este modelo é feito calculando o tempo em anos, altitude, latitude

e longitude da área em estudo. Esta aproximação é eficiente quando a

atenuação é pequena comparando com o sinal refletido pelos objetos. O
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uso de um modelo atmosférico em conjunto com medidas atmosféricas do

local de origem adquiridas no tempo da aquisição dos dados também

melhora a correção.

3- Múltiplas observações do mesmo objeto a partir de diferentes pontos ou

observações de diferentes bandas do espectro.  O objetivo é que

informações de múltiplas observações ou múltiplas bandas cancelem os

efeitos da atenuação atmosférica. O método da múltipla observação se

baseia no fato de que os caminhos percorridos pela radiação solar pela

atmosfera não tendem a ser sempre os mesmos.

A radiação solar não sofre alteração enquanto no vácuo, mas ao atingir a

superfície terrestre ela está sujeita ao espalhamento e absorção por parte da

atmosfera. A atenuação atmosférica é a soma destas duas formas de energia do

sol.

Algumas das interferências causadas pela atenuação atmosférica podem,

segundo Jensen (1996): (1) dificultar a relação entre informações registradas in

situ e aquelas medidas remotamente, (2) estender a assinatura espectral através

do espaço e/ou tempo, e (3) causar impacto na precisão da classificação se a

atenuação atmosférica varia significativamente.

Grande parte dos interessados em informações de imagens remota, ainda

segundo Jensen (1996), consideram o efeito da deterioração do espalhamento e

da absorção atmosférica como sendo a origem do erro que pode minimizar suas

habilidades de extrair informações úteis dos dados de sensoriamento remoto.

Para entender como remover erros introduzidos pela atmosfera nos dados de

sensoriamento remoto é necessário definir alguns conceitos:

E0 = Irradiação solar no topo da atmosfera (W m-2)

E0λ =Irradiação solar espectral no topo da atmosfera (W m-2 µm-1)

Ed = Irradiação difusa do céu (W m-2)
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Edλ = Espectro de Irradiação difusa do céu (W m-2 µm-1)

Eg = Irradiação global incidente na superfície (W m-2 µm-1)

Egλ = Irradiação global espectral incidente na superfície (W m-2)

τ = Espessura óptica normal da atmosfera

Tθ = Transmissão atmosférica no ângulo 0 ao zênite

θ0 = Ângulo de zênite solar

θν = Ângulo de visão nadir para o sensor (ou ângulo de visualização)

µ = cos θ

R = média de reflectância do alvo

Rb = Média de reflectância emitida de pixels vizinhos

Ls = Total de radiação que atinge o sensor (W m-2 sr-1)

LT = Total de radiação vinda diretamente do alvo de interesse que atinge o

sensor (W m-2 sr-1)

LI = Radiação intrínseca do alvo (aquela que seria gravada no solo sem a

intervenção da atmosfera)

LP = Trilha resultante de múltiplos espalhamentos (W m-2 sr-1)

Fonte: Jensen(1996)

Idealmente, a energia gravada pelo detector é uma função absoluta do total de

fluxo de radiação deixando o campo de visão sob investigação. Infelizmente a

energia que entra no sensor pode vir de vários caminhos. Os diversos caminhos

e fatores que determinam a radiação alcançada pelo sensor do satélite podem

ser vista na figura abaixo:
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Irradiação 
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no Sensor 

Figura 5 – Caminhos  percorridos pela irradiação da energia solar

Fonte: Jensen (1996)

Caminho 1: contém energia eletromagnética do sol que foi muito pouco

atenuada antes de iluminar o terreno;

Caminho 2:  contém energia que talvez nunca alcancem a superfície da terra

devido ao espalhamento atmosférico, mas infelizmente esse tipo de energia é

espalhado diretamente para  o sensor;

Caminho 3: contém energia eletromagnética do sol que sofreu espalhamento

e absorção e foi redirecionada antes de iluminar a área de estudo;

Caminho 4: contém energia que foi refletida ou espalhada de superfícies

vizinhas à área de estudo. Este tipo de energia não representa a iluminação

da área em estudo.
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Caminho 5: contém energia refletida para a área de estudo a partir de regiões

próximas a ela

Para um intervalo espectral (λ1, λ2) a irradiação solar que alcança a superfície

da terra, Eg, pode ser calculada como:

Eg =         ( E0λ Tθ0 cos θ0  + Edλ ) dλ (W m-2)

Fonte: Jensen (1996)

No entanto, apenas uma parcela muito pequena desta irradiação é refletida pela

superfície em direção ao sensor. Se assumirmos a superfície terrestre como

sendo Lambertiana, o total do fluxo radiante vindo da superfície até o sendo é

LT = (1 / e)       R  Tθv ( E0λ Tθ0 cos θ0  + Edλ ) dλ (W m-2 sr -1)

Fonte: Jensen (1996)

Infelizmente a radiação Ls gravada pelo sensor é diferente da retornada pela

área de estudo, Lt, pois existem radiações vindas de diferentes caminhos que

penetram no sensor. Isto geralmente é chamado de Path Radiance, Lp. Sendo

assim o total de radiação gravada é dada por:

Ls = LT + Lp

Fonte: Jensen (1996)

Para finalizar, o objetivo da correção atmosférica é tentar minimizar, ou remover,

a contribuição da Path Radiance, Lp, na equação acima.
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A correção radiométrica, como pode ser vista aqui preliminarmente, é sem dúvida

complexa e envolve até mesmo uma quantidade de variáveis que, de certa

forma, elevam os custos de um projeto quando requerem dados ambientais

colhidos no momento da geração da imagem.

Isto posto, será descartado aqui a aplicação de tais correções nas imagens deste

trabalho, pois o ponto principal que ele pretende explorar está nos efeitos

pendentes de correção causados pela topografia, mas fica aqui, como resultado

de revisão bibliográfica, o tema estudado.

6.3.2. Correção Topográfica

Na seção anterior foram descritos os efeitos de absorção e espalhamento que a

irradiação solar pode sofrer ao atravessar a atmosfera terrestre, e chamamos

estas alterações de atenuação atmosférica.

Porém a atmosfera não é a única variável que desequilibra a qualidade de uma

imagem. A topografia da região em estudo também pode introduzir distorções no

sinal gravado.  Em algumas imagens a região a ser estudada pode estar

completamente sombreada, o que afetaria o valor da reflectância dos pixels

envolvidos.

O objetivo de correções topográficas proposta por Jensen (1996) é remover

todas as variações de iluminação diferencial provocadas pela topografia para que

dois objetos tendo as mesmas propriedades de reflectância mostrem o mesmo

valor  de brilho em qualquer posição para a orientação do sol.

Uma mesma cobertura do solo poderá apresentar diferentes valores de

reflectância dependendo: (1) da inclinação e azimute do sol e (2) o grau de

declividade e aspecto (azimute) da superfície. Este efeito pode se acentuar

quando encontramos condições de baixa elevação do sol e superfícies mais

ásperas.
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Goodenough, Guindon e Teillet (1980) defendem o uso de informações do

modelo digital de elevação para correções distorções em imagens digitais, visto

que a topografia pode afetar significativamente a precisão de uma imagem.

Assim, este efeito pode ser corrigido com o auxílio da geometria esférica para

calcular o ângulo de incidência solar. Utiliza-se para isso um procedimento de

normalização topográfica aplicada a cada imagem, para cada banda do sensor.

Dado a declividade e o aspecto da superfície, criados a partir de um modelo

digital de elevação, encontramos o co-seno do ângulo de incidência solar

aplicando a seguinte fórmula:

Cos ângulo = cos (zênite sol) * cos (declividade) +

sen (zênite sol) * sen (declividade) * cos (aspecto – azimute sol)

A figura abaixo ilustra as variáveis envolvidas no cálculo do ângulo de incidência

solar descrito acima.

Figura 6 - Cálculo do ângulo de incidência solar

Fonte:  Pullar e Sun (2001)
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Goodenough, Guindon e Teillet (1982) descrevem quatro métodos para correção

dos aspectos topográficos: a correção do co-seno, dois métodos semi-empíricos

e uma correção empírica-estatística. Cada correção é baseada na iluminação, a

qual é definida como o co-seno do ângulo solar incidente, representando a

porção da radiação solar direta que chega a um pixel. A iluminação total depende

da orientação relativa do pixel em direção à posição atual do sol (figura 4). Para

que cada um dos quatro métodos que serão discutidos tenha aplicação será

necessário um modelo digital de elevação da área que se deseja corrigir.

        Figura 7 - Ângulos que contribuem para efeitos de iluminação na superfície

        Fonte: Jensen (1996)

O benefício da aplicação deste procedimento, de acordo com Pullar e Sun

(2001), é que ele pode ser aplicado seletivamente para acomodar várias

condições  de declividade – aspecto e categorias de cobertura do solo.

Também na visão de Jensen (1996) se uma correção baseada na declividade

- aspecto for bem sucedida a impressão tridimensional que conseguimos

quando observando imagens de  superfícies montanhosas deverá ser suave.



- 30 -

O Processamento do MDT se faz necessário para que o valor do brilho de

cada pixel represente o total de iluminação que ele deveria receber do sol.

Esta informação é então modelada em um dos quatro algoritmos abaixo:

A Correção Co-seno

O total de radiação que chega em um pixel de uma determinada declividade é

diretamente proporcional ao co-seno do ângulo de incidência i, o qual é

definido como o ângulo entre a normal do pixel em questão e a direção zênite

(Goodenough, Guindon e Teillet, 1982). Isto assume: (1) Superfícies

Lambertiana, (2) uma distância constante entre a Terra e o sol, e (3) uma

energia solar constante iluminando a Terra. Apenas a parte cos i do total de

irradiação que chega alcança o pixel inclinado. É então possível executar uma

correção dos aspectos da inclinação topográfica usando a equação do co-

seno:

LH = LT (Cos φ0 / cos i)

Fonte: Jensen (1996)

Onde:

LH = Reflectância observada para uma superfície horizontal;

LT = Reflectância observada sobre o terreno inclinado;

φ = Ângulo do zênite solar;

 i = Ângulo de incidência solar em relação à normal no pixel.

Infelizmente este método modela apenas parte da irradiação que ilumina o

pixel no solo. Ele não leva em conta a radiação difusa advinda dos pixels
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vizinhos devido a características de espalhamento destes.

Consequentemente, áreas fracamente iluminadas recebem um efeito de brilho

desapropriado quando a correção co-seno é aplicada.

A Correção Minnaert

Teiller (1982) introduziu a correção Minnaert à função co-seno:

LH = LT (Cos φ0 / cos i) K

Fonte: Jensen (1996)

Onde:

K = Constante de Minnaert.

A constante varia entre 0 e 1 e é uma medida da extensão par a qual a

superfície é Lambertiana. Uma superfície Lambertiana perfeita tem K=1 e

representa a correção co-seno tradicional.

A Correção Empírica-Estatística

Para cada pixel na imagem, é possível relacionar: (1) uma iluminação prevista

(cos i x 100) a partir do MDT com (2) o valor atual encontrado pelo

sensoriamento remoto. Reciprocamente, levando em conta o relacionamento

estatístico na distribuição, a regressão linear pode ser rotacionada baseada

na seguinte equação:
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LH = LT  - Cos (i)m – b + L’ T

Fonte: Jensen (1996)

Onde:

LH = Reflectância observada para uma superfície horizontal;

LT = Reflectância observada sobre o terreno inclinado;

L’T = média de LT observada sobre os pixels de florestas;

φ = Ângulo do zênite solar;

 i = Ângulo de incidência solar em relação à normal no pixel;

M = inclinação da regressão linear;

B = interseção em y da regressão linear.

A aplicação desta equação faz um objeto específico (por exemplo,  um tipo

particular de floresta decídua) independente do co-seno e produz o mesmo

valor de reflectância em toda a imagem para este objeto.

A correção C

Goodenough, Guindon, e Teillet (1982) introduziram um ajuste adicional à

função co-seno chamado a correção C:

LH = LT [ (Cos φ0 + c) / (cos i + c)  ]

Fonte: Jensen (1996)

Onde:

C = b / m  na equação de regressão anterior.

Parecido com a constante de Minnaert, c aumenta o denominador e

enfraquece a correção de pixels com pouca iluminação.
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7. Metodologia

As correções sugeridas aqui neste trabalho foram feitas em imagens geradas a partir

do satélite Landsat TM nas bandas 3 e 4. Estas imagens foram armazenadas em

meio digital no formato proprietário do software ER MAPPER 5.5, sendo este

formato composto de um arquivo texto utilizado como cabeçalho e um arquivo

binário que representa os valores da imagem.

A partir de então foi desenvolvida uma interface que permitisse manipular as

imagens no formato disponível, para que cada pixel fosse tratado e corrigido,

utilizando a linguagem de programação Visual C++. Um terceiro software, o ER

VIEWER, copiado da página da Internet da Earth Resource Mapping Inc.

(http://www.ermapper.com), permitiu a visualização e manipulação (Zoom in / Zoom

out) das imagens originais e corrigidas.

Para testar os conceitos apresentados aqui uma área próxima ao município de Belo

Horizonte foi utilizada. As imagens, capturadas pelos sensores das bandas 3 e 4 do

satélite Landsat, foram geradas com o sol a uma elevação de  34,6o  e azimute de

41,4o , no horário aproximado de 9:30h da manhã.

As informações do modelo digital de elevação foram feitas apenas para a região do

município de Brumadinho. Desta forma para as áreas vizinhas não teremos

informações de declividade e aspecto, portanto não teremos correções.

Cada correção envolve um núcleo básico, que é composto pelo valor atual do pixel

multiplicado pelo fator de correção, dado como o quociente da divisão de dois

ângulos: o ângulo de incidência solar e o ângulo de zênite do sol. O primeiro

dependerá das características da superfície, como declividade do terreno e azimute,

já que estas serão fundamentais na determinação da normal à superfície. O

segundo já apresenta características mais constantes, uma vez que varia ao longo

do dia mas pode-se dizer estático no instante ²T em que a imagem é gerada.
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Para o cálculo do co-seno do ângulo de incidência solar, que varia ao longo da

superfície por ser considerado o ângulo entre o sol e a normal à superfície, usa-se a

seguinte equação:

Cos ângulo = cos (zênite sol) * cos (declividade) +

sen (zênite sol) * sen (declividade) * cos (aspecto – azimute sol)

Estão sendo utilizados três arquivos que contêm uma relação direta de número de

pixels entre eles. O primeiro arquivo contém informações sobre a superfície, trata-se

da imagem que se deseja corrigir, cada byte armazena um valor entre 0 e 255, o que

corresponde a um pixel da imagem. O segundo representa a declividade. Neste,

cada 2 bytes representa uma informação do grau de inclinação da superfície,

variando entre 0o  e 90o . Essa informação se encontra na forma graus * 10, ou seja,

cada valor recuperado está multiplicado por 10. O terceiro arquivo também

representa cada unidade de informação com 2 bytes. Mostra dados sobre o aspecto

da superfície, ou seja, o ângulo de azimute da superfície com o norte geográfico.

Cada pixel representa destes arquivos representam uma superfície de 30 m2.

Os resultados encontrados serão avaliados através de uma inspeção visual.
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8. Resultados

Aplicando a correção co-seno nas imagens da região de Brumadinho podemos

comprovar, visualmente, um “clareamento” dos pixels próximos as encostas das

montanhas, na zona leste do mapa. Este “clareamento” é fruto da correção, que

eleva os valores de reflectância dos pixels.

Figura 8 - Imagem da região de Brumadinho, sem correção, na banda 3
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Figura 9 - Resultado da aplicação do método do co-seno para a banda 3

(a) Acima a imagem original, antes da correção. (b) Abaixo a mesma região, após a aplicação da correção

pelo método do co-seno
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As cadeias montanhosas da figura 9, uma ampliação da região abrangendo as

coordenadas UTM (600312, 7781147) até (608060, 7758990), nos permite observar

que as características visuais parecem mudar, dando à superfície uma forma mais

plana, diminuindo o efeito 3D causado pelo contraste dos tons de cinza. A região

delimitada dentro da imagem demonstra o que é dito aqui.

Ainda é possível observar algumas sombras próximas as regiões delimitadas na

figura 9. Nestes casos acreditamos que isso ocorra por estarmos realmente

observando uma superfície com sombras projetadas devido a total, ou quase total,

falta de incidência de dos raios solares que encontram na superfície um bloqueio

natural.

Se analisarmos a distribuição dos pixels da banda 3, antes e depois da correção, por

meio de um histograma, figura 10, podemos observar uma diminuição da

concentração, mesmo que não tão significativa, da parte ascendente do histograma,

onde o valor da reflectância ainda é  considerado baixo. Isso indica que houve

realmente uma pequena correção elevando as demais distribuições.
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Figura 10 - Histograma da banda 3. Distribuição no intervalo de 5 a 80 de reflectância

(a) Mais acima a distribuição da banda 3 sem correção e abaixo (b) a distribuição após a correção co-seno.



- 38 -

Abaixo serão apresentados os resultados obtidos para a banda do infravermelho

próximo, banda 4. A figura 11 exibe a imagem original antes da aplicação da

correção.

Figura 11 - Imagem da Região de Brumadinho. sem correção, na banda 4.
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Figura 12 - Resultado da aplicação do método do co-seno para a banda 4

(a) À esquerda a imagem original, antes da correção. (b) À direita a mesma região, após a aplicação da
correção pelo método do co-seno

Assim como na figura 9 (b) podemos observar nas encostas da montanha da figura

12 (b) uma diminuição nos pixels mais escuros proporcionando, assim, uma melhor

visão da região hora escondida por meio de supostas sobras.
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Também é possível observar uma faixa mais clara acompanhando toda a área leste

que começa na parte inferior da figura 12 (b) e segue  em sentido ao norte. Esta

faixa é provocada devido a uma correção excessiva causada pelo limites dos

arquivos de declividade. A declividade é calculada com base na vizinhança. Como o

arquivo digital não continha informações de toda a imagem, a comparação da

declividade de um pixel de borda com uma região não digitalizada (altitude igual a

zero) resultam em valores fora da normalidade que, ao serem utilizados na

formulação de uma correção, provoca uma elevação dos valores dos pixels a níveis

próximos do máximo representável (no nosso caso, o branco).

Se consultarmos o histograma gerado pelos valores de reflectância dos pixels da

banda do infravermelho próximo, figura 13, veremos um aumento da distribuição

entre o intervalo 45 e 60, sendo que na imagem (a) os valores atingem o limite de

30000 pixels, enquanto que na imagem (b) os valores ultrapassam essa barreira.
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Figura 13 - Histograma da banda 4. Distribuição no intervalo de 0 a 120 de reflectância

(a) Mais acima a distribuição da banda 4 sem correção e abaixo (b) a distribuição após a
correção co-seno.

Além da correção pelo método do Co-seno foram realizadas correções utilizando o

método de Minnaert. Procuramos variar o valor da constante para encontrar a que

melhor resultado proporcionasse.
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Aparentemente, nas imagens utilizadas, não obtivemos grandes diferenças se

comparado à correção co-seno, ainda mais quando levamos em conta que apenas

uma análise visual foi realizada.

Serão exibidos abaixo os resultados encontrados para constantes nos valores de 0,6

e 0,8. Foi possível encontrar para ambos uma eliminação de áreas sombreadas

tendo o melhor resultado sido observado para a constante de valor 0.6. Valores

intermediários a estes, ou entre 0.8 e  1.0 (correção co-seno), não refletiram grandes

diferenças das que serão apresentadas.
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Figura 14 - Resultado da aplicação do método  Minnaert para a banda 3

(a) À esquerda a correção para a constante igual a 0.6. (b) À direita a correção para a constante igual a 0.8
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Figura 15 - Resultado da aplicação do método  Minnaert para a banda 4

(a) À esquerda a correção para a constante igual a 0.6. (b) À direita a correção para a constante igual a 0.8
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9. Conclusão

Os métodos para correção de imagens de satélite são indispensáveis quando se

deseja obter o máximo de precisão nas informações que ela carrega.

Apesar de importantes, correções radiométricas para eliminar os efeitos da

atenuação atmosférica são caras e às vezes impossíveis de serem realizadas, por

dependerem de informações sobre as condições climáticas no momento da geração

da imagem, muitas vezes não encontradas se estamos utilizando dados históricos

por exemplo.  A natureza do problema deve ser avaliada também para se ter uma

noção da necessidade deste tipo de correção, pois a atenuação pode não causar

interferências tão significativas, quando trabalhamos com fenômenos que

apresentam forte assinatura espectral.

As correções de efeito de iluminação despertam muito interesse para aqueles que

necessitam de qualidade em imagens de satélite, dado que elas realmente

interferem em imagens de regiões montanhosas sendo, em alguns momentos,

difíceis de serem evitadas, principalmente na condição de baixa elevação solar.

Alguns métodos têm baixo custo computacional, como o método do co-seno que

facilmente é aplicado com o auxílio de informações extraídas de um modelo digital

de elevação. Outros métodos podem envolver a necessidade de mais recursos

computacionais, além de um conhecimento prévio da região em estudo. Visualmente

o método de Minnaert utilizando a constante 0.6 apresentou um melhor

desempenho,  tornando mais visível informações escondidas na imagem sem

tratamento.
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