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RESUMO 

 

O sensoriamento remoto desperta o interesse tanto da população em geral quanto 

do setor produtivo e de pesquisa.  Várias áreas do conhecimento humano podem se 

beneficiar do olhar crítico e virtualmente onipresente dos satélites.  Quando aplicado 

à oceanografia, as vantagens do sensoriamento remoto sobre os métodos 

tradicionais são proporcionais ao tamanho dos oceanos.  Com a possibilidade de 

captar imagens de praticamente tudo sobre a face da terra, o desafio se volta para 

como analisar estes dados e extrair informações importantes.  A forma explorada 

neste trabalho para se extrair informações foi utilizando técnicas de análise espectral 

de sinais, especificamente a Transformada Wavelet.  Os objetivos definidos foram: 

avaliar o potencial da análise Wavelet para identificar fenômenos oceanográficos 

relacionados à Temperatura de Superfície do Mar (TSM) em imagens adquiridas por 

satélite, definir uma metodologia para escolha da função Wavelet a ser utilizada e 

comparar os resultados das Wavelets escolhidas para o estudo.  Pelas imagens 

digitais de satélite possuírem uma característica de dados discretos, foi utilizada 

uma metodologia baseada na análise Wavelet Discreta.  A análise Wavelet Discreta 

utiliza a teoria de banco de filtros, na qual o dado original é submetido a uma série 

de filtros até que seja obtido no final o dado resultante da aplicação da Wavelet.  A 

função Wavelet a ser escolhida define os filtros a serem utilizados.  Na metodologia 

escolhida o banco de filtros foi aplicado a blocos da imagem original, gerando 

resultados que representam a aplicação da Wavelet neste bloco.  O dado resultante 

da aplicação dos Filtros Wavelet foi submetido a uma função de classificação.  Esta 

função agrupou os blocos de acordo com o resultado da aplicação da Wavelet e um 

limiar escolhido previamente.  Ao final do processo foi gerada uma imagem 

segmentada proporcionalmente à resposta da Wavelet aos blocos da imagem 

original.  Utilizando esta metodologia foi possível segmentar imagens de 

Temperatura de Superfície do Mar adquiridas por satélite, de modo a identificar 

diversos fenômenos térmicos na superfície do oceano e classificar as Wavelets 

utilizadas conforme a qualidade do resultado obtido por cada uma delas. 

Descritores: oceanografia, sensoriamento remoto, wavelet, ondaletas, 

processamento de imagens. 



 

ABSTRACT 

 

The Remote Sensing arouses interest from general people, productive sector and 

research.  Several fields can benefit of analytic and virtually omnipresent view of the 

satellites.  When applied to oceanography, the advantages of remote sensing over 

traditional methods are as big as the oceans.  With the possibility to acquire images 

of virtually anywhere over the planet, the challenge becomes to analyze these data 

and extract important information.  The explored method in this work was to extract 

information using signal spectral analysis techniques, especially Wavelet Transform.  

The defined objectives were: to evaluate the potential of Wavelet Analysis to identify 

oceanographic phenomena related to the Sea Surface Temperature on digital 

images acquired from satellites, to define a methodology to choose Wavelet 

functions to be used and to compare the results of the chosen Wavelets.  As digital 

images from satellites were discrete data, it was used a methodology based on the 

Discrete Wavelet Analyses.  The Discrete Wavelet Analyses uses the filter banks 

theory, where the original data is processed by a set of filters to result in a Wavelet 

processed data.  The chosen Wavelet Function defines the set of filters to be used.  

At the used methodology the filter bank was applied to blocks of the original images, 

generating results representing the wavelet application to each block.  The 

processed data was then submitted to a classification function. This function grouped 

the blocks based at the wavelet result and a previously chosen threshold.  At the end 

of the process there were an image proportionally segmented to the response of the 

Wavelet applied to each block of the original image.  Using this methodology it was 

possible to segment digital images of the Sea Surface Temperature acquired by 

satellites, providing a way to identify several thermal phenomena on the ocean 

surface a classify the used Wavelets according to the results quality of them. 

Keywords: Oceanography, Remote Sensing, Wavelet, Image Processing. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. MOTIVAÇÃO 

 

A atividade de extração e exploração de petróleo e gás tem se intensificado ao longo 

da costa brasileira, além da já consolidada bacia de Campos, na busca de novas 

reservas petrolíferas com o objetivo do Brasil alcançar a tão anunciada auto-

suficiência energética.  Esta nova onda de crescimento do setor petrolífero traz 

também uma onda de investimentos em várias áreas que servem de suporte a esta 

indústria.  Uma área muito importante e necessária para manter o setor petrolífero 

nacional competitivo em relação ao mundial, é a pesquisa em sensoriamento remoto 

marinho, já que grande parte das prospecções da indústria petrolífera brasileira está 

localizada ao longo da costa oceânica. 

Especificamente, o estudo de parâmetros oceanográficos é importante para a 

indústria petrolífera, na prevenção a danos que podem ser causados a estruturas 

flutuantes, como navios de exploração e plataformas de extração de petróleo e gás 

natural.  Estes danos podem ser causados tanto por ondas de magnitude maior que 

o normal quanto por correntes marítimas quentes ou frias, ocorrências de vórtices ou 

meandros. O conhecimento das datas de ocorrência e da variabilidade destes 

fenômenos na costa brasileira pode fornecer subsídios para preparar as plantas de 

prospecção e extração para as situações a que elas podem ser submetidas. 

Um dos parâmetros oceanográficos que determina os eventos oceanográficos 

citados é a temperatura do mar. A importância da determinação da temperatura do 

mar é tanta que este parâmetro é fundamental para diversas áreas de pesquisa e 

comerciais, como por exemplo: o turismo, a marinha mercante, a indústria 

pesqueira, a indústria petrolífera, meteorologia, ecologia, oceanografia, dentre 

muitas outras. O conhecimento do comportamento térmico do mar possibilita 

identificar as correntes e os seus limites. 

Este estudo se propõe a utilizar técnicas de processamento de imagens digitais para 

facilitar a identificação de vários tipos de eventos termais em imagens de 

Temperatura de Superfície do Mar (TSM) adquiridas por satélite. 
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Dentre as diversas técnicas de processamento digital de imagens, são bastante 

utilizadas as técnicas de análise espectral de sinais, principalmente as técnicas 

baseadas na Transformada de Fourier.  Esta técnica tem como objetivo identificar os 

componentes de freqüência do sinal que está sendo analisado, decompondo-o numa 

soma de senos e co-senos. 

Há algumas décadas surgiu uma nova técnica de análise espectral que tem ganhado 

cada vez mais atenção.  Esta técnica é chamada de Transformada Wavelet, às 

vezes traduzida como Ondaleta.  Da mesma forma que a Transformada de Fourier, 

a Transformada Wavelet tem como objetivo identificar os componentes de 

freqüência do sinal que estão sendo analisado.  No entanto, o diferencial da Wavelet 

é que ela não se prende a decompor o sinal apenas em senos e co-senos, existem 

algumas funções definidas na literatura que possuem as propriedades necessárias e 

podem ser utilizadas como funções básicas da Transformada Wavelet, estas 

funções são chamadas de Wavelet Mães.  Outro diferencial da Transformada 

Wavelet está no fato desta possuir a capacidade de localização das componentes de 

freqüência, ou seja, isto significa identificar em que momento do tempo uma 

freqüência está presente.  Com isso a Wavelet pode descrever exatamente um sinal 

no qual as suas componentes não necessariamente fazem parte do sinal durante 

toda a sua ocorrência. 

Com a possibilidade da Transformada Wavelet variar a função descritora do sinal, 

pode-se utilizar, em cada caso, a função que melhor extrai a característica desejada. 

A função escolhida para descrever o sinal analisado é chamada de Wavelet mãe.  

Existem na literatura diferentes tipos de Wavelet mães sendo estudadas e aplicadas 

em diversos trabalhos.  Dois destes trabalhos valem ser citados neste momento por 

terem despertado o interesse nesta área de estudo.  O primeiro foi a tese de 

Doutorado de Sartori Neto (2004) que incentivou este trabalho ao escrever como 

recomendação a trabalhos futuros “[...] aprofundar o estudo sobre ondaletas, 

definindo metodologia para escolha da ondaleta apropriada para análise [...]”.  O 

segundo trabalho Silva, R. D.; Minetto e Pedrini (2005) que serviu de base para a 

metodologia utilizada neste trabalho. 
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1.2. OBJETIVOS 

 

O presente estudo tem como principais objetivos: 

 Avaliar o potencial da Transformada Wavelet para identificação de fenômenos 

oceanográficos relacionados à Temperatura de Superfície do Mar (TSM) em 

imagens adquiridas por satélite; 

 Propor uma metodologia para escolha da Wavelet apropriada para análise; 

 Comparar algumas Wavelet mãe aplicadas ao primeiro objetivo proposto. 

 

1.3. ORGANIZAÇÃO DO TEXTO 

 

O primeiro capítulo deste trabalho consiste da introdução dos motivos e objetivos 

que levaram à execução deste estudo.  O segundo capítulo apresenta os 

fundamentos teóricos necessários para o entendimento e a realização desta 

pesquisa. O terceiro capítulo descreve os materiais e os métodos empregados na 

execução deste trabalho.  O quarto capítulo apresenta e discute os resultados 

obtidos na pesquisa.  O quinto capítulo expõe as conclusões obtidas no fechamento 

deste trabalho.  O sexto capítulo lista as referências bibliográficas utilizadas.  O 

apêndice expõe os códigos computacionais utilizados no trabalho. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Uma revisão acerca dos princípios teóricos e trabalhos relacionados ao tema será 

apresentada, procurando ressaltar fatores relevantes sobre estimativa de TSM 

utilizando imagens orbitais geradas pelo satélite/sensor National Oceanic and 

Atmospheric Administration/Advanced Very High Resolution Radiometer - 

NOAA/AVHRR, os eventos oceanográficos relacionados à temperatura de superfície 

presentes na costa sudeste brasileira, técnicas de análise de sinais e a 

Transformada Wavelet. 

 

 

2.1. SENSORES AVHRR 

 

O sensor responsável pela captura das imagens utilizadas neste estudo, AVHRR, é 

o mais utilizado para estimativas de TSM.  Este sensor equipa vários satélites da 

série TIROS-N NOAA.  A leitura do sensor AVHRR é dividida em 5 canais (bandas) 

centrados nos seguintes comprimentos de onda: 

 C1: 0,63 m (visível); 

 C2: 0,91 m (infravermelho próximo); 

 C3: 3,7 m (infravermelho termal); 

 C4: 10,8 m (infravermelho termal); 

 C5: 12 m (infravermelho termal). 

Todas as bandas do sensor AVHRR possuem a mesma resolução espacial, 1,1 km 

(SOUZA; LORENZZETTI; LUCCA, 2005). 
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2.2. IMAGENS DE TEMPERATURA DA SUPERFÍCIE DO MAR 

 

A medição da Temperatura da Superfície do Mar feita por satélites se baseia na 

radiação infravermelha, pois estas conseguem alcançar os sensores localizados na 

órbita terrestre.  Para se chegar ao valor da temperatura de cada região são 

analisadas as diferentes radiações infravermelhas emanadas por corpos em 

diferentes temperaturas, utilizando fórmulas da Lei de Radiação de Planck. 

A Lei mencionada postula que existe uma relação entre a quantidade de radiação 

emitida por um corpo e a temperatura em que ele está (ROBINSON, 1985; SOUZA; 

LORENZZETTI; LUCCA, 2005; MOREIRA, 2003; NOVO, 1992).  Esta relação 

depende do comprimento de onda da radiação, de propriedades físicas do corpo 

emissor e de algumas constantes físicas, o que possibilita ao sensor instalado no 

satélite, ao medir a radiação de uma região e de posse dos parâmetros físicos 

mencionados anteriormente, chegar à temperatura da região observada. 

A temperatura medida por satélite é uma temperatura pelicular na superfície do mar. 

Esta característica diverge do conceito de temperatura de superfície do mar adotada 

por oceanógrafos, pois estes assumem a temperatura de uma camada de até um 

metro de espessura para representar a temperatura da superfície.  As divergências 

numéricas, porém, podem ser mínimas em determinadas latitudes e determinadas 

estações do ano e horas do dia. Junta-se a isto o fato da camada pelicular ser a 

mais importante devido à interação ar-água e a possibilidade dos satélites medirem 

a temperatura de grandes regiões do oceano onde a medição in situ instantânea 

seria impossível. 

Os sensores instalados à bordo dos satélites com o objetivo de medição de TSM são 

os radiômetros infravermelhos, estes sensores captam a intensidade da radiação 

infravermelha em várias faixas.   

As radiações emitidas da superfície da terra em direção ao espaço têm que 

atravessar toda a atmosfera antes de atingir os sensores a bordo dos satélites.  

Durante o percurso pela atmosfera a radiação infravermelha sofre atenuações por 

diversos motivos, a saber: 



 - 19 - 

 Absorção por moléculas de gases que compõem a atmosfera; 

 Reflexão por partículas em suspensão; 

 Refração; 

 Espalhamento. 

Todos os efeitos citados acima atenuam as radiações antes delas chegarem ao 

sensor, podendo gerar uma medição muito diferente da verdadeira (MOREIRA, 

2003; NOVO, 1992; JENSEN, 1996; ROBINSON, 1985).  A absorção é o efeito 

atenuador que vale mais a pena ser mencionado neste trabalho, pois ele induz a 

escolher que faixas do espectro eletromagnético serão utilizadas para realizar a 

medição da TSM.  A absorção das radiações que atravessam a atmosfera não 

ocorre uniformemente para todos os comprimentos de ondas.  Cada gás específico 

na atmosfera absorve radiações em alguns comprimentos de onda, sendo que a 

absorção por alguns gases em alguns comprimentos de onda pode chegar a quase 

100%, conforme exemplo mostrado na Figura 1.  Isso gera algumas lacunas onde as 

radiações conseguem atravessar melhor a atmosfera, as chamadas janelas 

atmosféricas. 

 

Figura 1 – Nível de absorção atmosférica em diferentes comprimentos de onda 
(ROBINSON, 1985) 
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As janelas atmosféricas são faixas de comprimentos de onda, nos quais o nível de 

absorção é baixo o suficiente, para os sensores dos satélites captarem a quantidade 

de radiação necessária para fazer sua medição.  A Figura 2 ilustra em que faixas de 

comprimento de onda estão as janelas atmosféricas. 

 

Figura 2 – Janelas atmosféricas (SARTORI NETO, 2004) 

Devido à absorção pelos gases da atmosfera os sensores infravermelhos dos 

satélites só podem medir a radiação infravermelha situada nas janelas atmosféricas.   

Outro fator que deve ser observado é em que comprimentos de onda existem 

radiações infravermelhas sendo irradiadas da terra.  Para chegar a essas 

informações é necessário observar a Lei de Planck (SOUZA; LORENZZETTI; 

LUCCA, 2005).  A lei de Planck descreve a forma característica da curva de emissão 

de radiação de um corpo negro a determinada temperatura, como ilustrado na 

Figura 3. 

 

Figura 3  – Curva de emissão de radiação de um corpo negro (SARTORI NETO, 2004) 
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Observando a Figura 3 é possível perceber que diferentes temperaturas constroem 

diferentes curvas de emissão, inclusive com os picos de emissão de radiação 

posicionados em diferentes comprimentos de onda.  O sol possui a temperatura na 

ordem de 6000K, com isso o pico de radiação solar está situado na faixa do espectro 

visível.  A terra possui a temperatura na ordem de 300K, desta forma o pico de 

radiação da terra está situado em torno de 10 m.  Devido a esta característica, os 

sensores de medição de TSM buscam utilizar mais os comprimentos de onda em 

torno de 10 m, onde predomina a radiação infravermelha emitida pela superfície da 

terra.  Evita-se utilizar os comprimento de onda entre 0,4 m e 0,7 m, pois nesta 

faixa predomina a radiação refletida pela terra.  Na prática os sensores de TSM 

utilizam esta faixa para fazer medições durante a noite, quando não há interferência 

da radiação solar.  Tomando como base o sensor AVHRR, a banda que está 

centrada no comprimento de onda de 10,8 m é mais utilizada para medir a TSM. 

A lei de Planck não serve apenas para identificar em que regiões do espectro os 

sensores devem fazer suas captações, ela também serve para calcular a 

temperatura da superfície que está sendo observada, a partir da intensidade de 

radiação medida pelos sensores. 

]1)[exp( 2

5

1

TC

C
LM  

Equação 1 - Lei de Plank 

Sendo que: 

M  - Emitância espectral (W.m-2. m-1) 

L  - Radiância espectral (W.m-2. m-1) 

 - comprimento de onda ( m) 

T  – temperatura absoluta (K) 

1C  - 3,74151 x 108 W.m-2. m4 

2C  - 1,43879 x 104 m.K 
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A Lei de Planck (Equação 1) assume que o corpo que está sendo analisado é um 

corpo negro, ou seja, um corpo com propriedades de um emissor perfeito. Para 

aplicar a Lei de Planck para um corpo que não seja um corpo negro é necessário 

conhecer a emissividade espectral do corpo em questão (Equação 2), pois esta 

emissividade relaciona a emitância do corpo real, que é medida pelo sensor, e a 

emitância de um corpo negro, que é utilizado na fórmula para calcular a temperatura 

do corpo. 

)_(

)_(

negrocorpoM

realcorpoM
 

Equação 2 - Emitância de um corpo negro 

 

As TSM calculadas a partir de sensores instalados em satélites representam a 

temperatura pelicular do oceano, ou seja, a temperatura da película de oceano que 

está entre 10 m e 12 m de profundidade (DOURADO; CALTABIANO, 2005).  A 

medição de Temperatura de Superfície do Mar feita tradicionalmente por 

oceanógrafos representa uma faixa de até um metro de profundidade, chamada de 

temperatura de balde. 

Apesar das duas medidas divergirem em alguns aspectos, as medições feitas por 

satélite têm grandes vantagens em relação às medidas feitas por navios de 

observação.  Primeiramente os satélites podem fazer medições de áreas com 

milhares de quilômetros quadrados, obtendo a temperatura de todos os pontos desta 

região ao mesmo tempo, em segundo lugar os satélites estão disponíveis 

diariamente para fazer medições de virtualmente qualquer região do globo, por 

último é possível estimar a temperatura de balde do oceano a partir da temperatura 

de pele e conhecendo a estrutura térmica do oceano. 

A variação da temperatura do oceano com o aumento da profundidade descreve 

uma curva que é representativa da estrutura térmica do mar nas condições 

observadas, a região onde acontecem essas variações de temperatura tem o nome 

de termoclina.  O perfil da termoclina oceânica pode variar de acordo com a estação 

do ano, da latitude, da intensidade dos ventos ou se o período é diurno ou noturno.  

A Figura 4 exemplifica algumas termoclinas em situações diferentes. 
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Figura 4 – Exemplos de termoclinas (SARTORI NETO, 2004) 

É possível observar na Figura 4 que o gradiente da temperatura na termoclina varia 

sensivelmente de acordo com a latitude e a estação do ano.  Na termoclina que 

representa as altas latitudes é possível observar que próximo à superfície há um 

resfriamento da água, isto ocorre devido a uma propriedade física da água quando 

está próxima do seu ponto de fusão.  Na termoclina de média latitude é possível 

notar claramente a diferença de temperatura da água próxima à superfície entre as 

estações do verão e do inverno.  Já na termoclina de baixa latitude é possível 

perceber que a diferença de temperatura entre as águas profundas e as águas de 

superfície, devido à grande incidência solar durante praticamente todo o ano. 

 

Figura 5 – Variação das medidas de temperatura feitas tendo como base as diferentes 
profundidades (DOURADO; CALTABIANO, 2005) 
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Analisando de forma esquemática a termoclina diurna e noturna (Figura 5) é 

possível ilustrar a variabilidade entre as medidas de temperatura feitas por satélite 

ou feitas in situ. 

Com o objetivo de identificar os fatores que podem influenciar a variação da 

temperatura de pele em relação às camadas mais profundas, vários estudos foram 

realizados e geraram modelos matemáticos que determinam a variação de 

temperatura entre a temperatura de pele e a temperatura de balde, para citar alguns, 

existem os seguintes modelos: Modelo de Saunders, Modelo de Hasse, Modelo de 

Fairall e colaboradores, Modelo de Soloviev e Schlüessel, Modelo de Wick e 

colaboradores, Modelo de Schlüessel e colaboradores, Modelo de Zeng e 

colaboradores, dentre outros (DOURADO; CALTABIANO, 2005). 

 

 

2.2.1. Fenômenos Oceanográficos visíveis em imagens de TSM 

 

Pelo fato das imagens de TSM capturarem a temperatura de pele do oceano, os 

fenômenos que são visíveis nesse tipo de imagem são os que ocorrem na 

superfície.  Como a informação representada pelas imagens de TSM é uma 

informação térmica, os fenômenos para serem representados na imagem devem 

gerar algum tipo de mudança na temperatura da superfície do mar.  Devido a essa 

característica os fenômenos que são mais facilmente detectados em imagens de 

TSM, são os fenômenos oceanográficos físicos que influenciam na temperatura de 

uma região. 

Alguns exemplos de fenômenos que podem ser detectados pela variação local de 

temperatura estão definidos a seguir. 

Vórtice – “Em Oceanografia, os vórtices são feições bem definidas, quase-circulares 

ou elípticas, com contornos fechados delimitados por intensos gradientes de 

propriedades físicas em superfície e em subsuperfície em relação às águas 

adjacentes.” (LENTINI; SOUZA, 2005). 
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Intrusão – Entrada de massas de água com características termodinâmicas 

diferente das que tipicamente circulam pela região. 

Fronte – Área de limite entre massas de água com temperaturas diferentes. 

Ressurgência – “A ressurgência é gerada pelo efeito do transporte de águas 

superficiais causado pelo vento que atua na superfície do mar [...], que resulta num 

deslocamento das águas superficiais para o oceano aberto.  Por continuidade, as 

águas subsuperficiais afloram próximo à costa [...]” (SOUZA; LORENZZETTI; 

LUCCA, 2005). 

Os fenômenos mencionados anteriormente por gerarem uma alteração térmica na 

superfície do mar, podem ser melhor identificados por imagens de TSM.  Por este 

motivo, estes fenômenos serão os objetos de estudo neste trabalho. 

 

 

2.3. TÉCNICAS DE ANÁLISE DE SINAIS 

 

Uma forma muito natural de se buscar a solução de um problema complexo é tentar 

dividi-lo em vários problemas simples, ou transformá-lo em um outro problema cuja 

solução seja mais simples.  A chave para se resolver problemas desta forma é: 

“Como se transformar um problema complicado em um ou mais problemas 

simples?”. 

Há séculos este tipo de abordagem é trabalhado em matemática, desde técnicas 

mais simples como substituição de variáveis, passando por técnicas mais 

elaboradas como a utilização de funções assintóticas, até com teorias específicas 

para transformar problemas, as transformadas. 

A mais conhecida das transformadas é a de Fourier.  Ela é amplamente utilizada nas 

mais diversas áreas do conhecimento humano: matemática, física, engenharias, 

oceanografia, biologia, dentre outras. 
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A transformada de Fourier tem como objetivo escrever uma função como um 

somatório de senos e co-senos.  O significado desta mudança na forma de escrever 

uma função é que, ao se escrever uma função de uma forma diferente, se destaca 

características diferentes da função.  As novas características realçadas podem 

explicar melhor certos comportamentos da função que originalmente não eram 

visíveis. 

Ao se permitir que uma função seja escrita de duas formas diferente criam-se, 

conceitualmente, dois universos (domínios), o do tempo (forma original) e o da 

freqüência (forma Fourier).  O domínio da freqüência tem este nome porque as 

funções são escritas como somatório de senos e co-senos, que são funções 

periódicas, ou seja, os parâmetros que descrevem uma função seno ou co-seno são: 

fase, amplitude e freqüência.  Portanto, no domínio do tempo toda função é descrita 

em função do tempo, já no domínio da freqüência toda função é descrita em função 

da freqüência. 

Análise espectral de sinais foi o nome dado à abordagem de trabalhar com funções 

no domínio da freqüência.  Isto porque uma função y = f(x) pode ser encarada como 

sendo um sinal em função do tempo s = f(t). 

A transformada de Fourier é a representante mais conhecida e utilizada das 

ferramentas de análise espectral de sinais.  Apesar de permitir que uma função 

fosse escrita tanto no domínio do tempo quanto no domínio da freqüência a 

Transformada de Fourier ainda possuía limitações. 

A transformada de Fourier tem um desempenho muito bom quando o sinal (função) 

a ser transformado é estacionário.  Um sinal ser estacionário significa que as 

componentes de freqüência deste sinal estão presentes em todo o tempo analisado 

do sinal. 

A Figura 6 mostra um sinal não estacionário.  Na primeira metade do sinal existe 

apenas uma componente com baixa freqüência, já na segunda parte do sinal existe 

apenas uma componente de alta freqüência.  Neste exemplo a freqüência que 

ocorre na primeira parte do sinal, não ocorre na segunda parte e vice-versa. 
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Figura 6 - Exemplo de sinal não estacionário 

 

Os sinais não estacionários, como o mostrado na Figura 6, geram problemas na 

utilização da transformada de Fourier.  Isto ocorre, pois a transformada tenta 

representar o sinal como uma somatória de senos que ocorra em todo o tempo do 

sinal, algo que em sinais não estacionários não existe, pois o seno que seria usado 

na primeira parte não existe na segunda parte e vice-versa.  Na tentativa de 

representar este sinal a transformada de Fourier geraria uma somatória com infinitas 

componentes de freqüência, algo que pode gerar erros de aproximação. 

Por causa desta limitação, tem sido estudada uma outra transformada que tem como 

propriedade a localização das componentes de freqüência, ou seja, a capacidade de 

identificar em que parte do sinal quais freqüências existem e só utilizá-las para 

representar os trechos de sinal onde elas são necessárias.  A transformada 

mencionada neste parágrafo é a transformada Wavelet. 
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2.3.1. Análise de Wavelet 

 

Apesar das técnicas de análise espectral de sinais existirem a séculos, a teoria de 

Wavelet só começou a surgir a partir de 1930 (PEIXOTO, 1998).  A aplicação da 

Wavelet ao processamento de sinais e de imagens só começou a ser estudados a 

poucos anos e ainda está gerando vários trabalhos em diversos contextos. Na área 

de processamento de sinais existem pesquisas utilizando Wavelet para compressão 

de dados, filtragem de sinal, dentre muitas outras. 

Na área de processamento de imagem, contexto deste trabalho, a Wavelet tem 

despertado pesquisas em vários contextos, por exemplo: em biometria a wavelet 

tem inspirado pesquisas para a detecção de faces (BOAVENTURA et al, 2005), em 

medicina têm se pesquisado a Wavelet para segmentar imagens de exames na 

busca por cânceres, tumores ou obstrução de veias (SOARES, H. B.; DÓRIA NETO; 

CARVALHO, M. A., 2005; SILVA, R. D.; MINETTO; PEDRINI, 2005; SOARES, J. V. 

B. et al, 2005), em síntese de imagens a Wavelet tem sido utilizada para sintetizar 

texturas (TONIETTO; WALTER; JUNG, 2005), em sensoriamento remoto existem 

pesquisas utilizando Wavelet para redução de dados em imagens multi-espectrais e 

hiper-espectrais (ACEVEDO; RUEDIN, 2005; PIZARRO; FERNANDES, 2003), 

remoção de nuvens (CARVALHO, 2003), detecção de alteração de cobertura 

vegetal (CARVALHO, L. M. T. et al, 2005; OLIVEIRA; CARVALHO, L. M. T.; ACERBI 

JUNIOR, 2005a), identificação de cicatrizes no relevo (MARCELINO et al, 2003), 

fusão de imagens de diversos sensores para obter melhor qualidade de resolução 

(LEONARDI; ORTIZ; FONSECA, 2005; TELLES JUNIOR; ROSA, 2005a; TELLES 

JUNIOR; ROSA, 2005b; OLIVEIRA; CARVALHO, L. M. T.; ACERBI JUNIOR, 

2005b), filtragem de imagens (ROSA; FONSECA, 2005; PAPA; MASCARENHAS; 

FONSECA, 2005), detecção de fenômenos oceanográficos (SARTORI NETO, 2004), 

dentre outras. 

A análise Wavelet é uma ferramenta matemática que busca escrever uma função na 

forma de um somatório de uma função Wavelet numa dada escala. 

Pela definição que foi dada no parágrafo anterior pode-se concluir que duas 

características importantes da análise Wavelet são a função Wavelet e a escala.  A 
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importância dessas características é tanta que inspirou até os pseudônimos dessas 

características, a saber: a função Wavelet é chamada de Wavelet mãe e a função de 

escala é chamada de Wavelet pai (PEIXOTO, 1998). 

Uma característica da análise Wavelet é que as funções a serem utilizadas não são 

fixas, elas devem ser escolhidas antes da aplicação.  Entretanto não são quaisquer 

funções que podem ser escolhidas para figurarem como Wavelet mãe ou Wavelet 

pai, elas devem satisfazer a alguns critérios matemáticos. 

As funções que podem figurar como funções Wavelet são funções que pertençam ao 

espaço L
2
(IR).  L

2
(IR) é o espaço de todas as funções mensuráveis de quadrado 

integrável sobre IR, ou seja, são funções cujo quadrado possui uma integral finita ao 

longo de toda a reta IR.  De forma geral as funções Wavelet mãe e Wavelet pai são 

funções que decaem para zero quando |t| → ∞ (MORETTIN, 1999). 

A função Wavelet, ou Wavelet mãe, além de tender a zero quando a coordenada 

tende para o infinito positivo ou negativo, também deve ter a média zero.  Conforme 

declarado na Equação 3. 

0)( dtt  

Equação 3 – Wavelet Mãe com média zero 

 

A função Wavelet, ou Wavelet mãe, com base ortonormal deve respeitar a 

expressão da Equação 4, onde j representa o nível e k representa a escala da 

Wavelet. 

Zkjktt jj
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Equação 4 – Wavelet Mãe com base ortonormal 

 

A função de escala é a função que possibilita a dilatação e translação da função 

Wavelet, atribuindo assim a possibilidade de uma componente da Wavelet aparecer 

apenas no intervalo do sinal em que este componente seria necessário.  A função de 
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escala, também conhecida como Wavelet pai, deve ser escrita como a Equação 5 ao 

representar uma base ortonormal, onde j representa o nível e k representa a escala 

da Wavelet. 

Zkjktt jj

kj ,),2(2)( 2/

,  

Equação 5 – Wavelet pai com base ortonormal 

 

Utilizando-se a Wavelet mãe e a Wavelet pai na base ortonormal pode-se escrever 

as seguintes equações: Equação 6, Equação 7 e Equação 8 (MORETTIN, 1999). 
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Equação 6  - Transformada Wavelet 

 

sendo que: 

dtttfc kjkj )()( ,, 00
 

Equação 7  - Coeficiente da Wavelet pai 

 

dtttfd kjkj )()( ,,  

Equação 8 - Coeficiente da Wavelet mãe 

 

Toda a abordagem teórica descrita até então sobre a Wavelet considera funções 

contínuas, portanto é tratada como análise Wavelet Contínua.  O contexto deste 

trabalho é a aplicação da Wavelet em imagens digitais adquiridas por satélite.  As 

imagens digitais são representações discretas de um universo contínuo, portanto 

para aplicar a Wavelet em imagens digitais é necessário utilizar a análise Wavelet 

Discreta. 
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Na abordagem discreta a forma mais utilizada de se gerar a função Wavelet é a 

partir da função de escala, por isso as equações ficam conforme a Equação 9 e a 

Equação 10 (STRANG; NGUYEN, 1997): 

N

k

k ktlt
0

)2(2)(  

Equação 9 – Wavelet pai da análise Wavelet Discreta 

 

N

k

k ktht
0

)2(2)(  

Equação 10 – Wavelet mãe da análise Wavelet Discreta 

 

Existe uma relação chamada quadrature mirror filter relation que define a associação 

entre hk e lk (Equação 11). 

k

k

k lh 1)1(  

Equação 11  - Quadrature mirror filter relation 

 

A abordagem discreta da análise Wavelet utiliza técnicas de uma teoria chamada 

Banco de Filtros (STRANG; NGUYEN, 1997).  Esta teoria trabalha com dados 

discretos, como é o caso de imagens digitais.  Esta abordagem é baseada na 

existência dos dados de entrada, um conjunto de filtros e um procedimento de 

aplicação dos filtros no dado discreto. 

A teoria de banco de filtros encara que a aplicação do conjunto de filtro no dado de 

entrada, seguindo o procedimento de aplicação dos filtros, irá gerar como dado de 

saída um dado discreto transformado.  Portanto a aplicação da teoria do banco de 

filtros é correspondente à aplicação de uma transformada.  Além da aplicação da 

transformada, o banco de filtros também possibilita que o dado original seja 

reconstruído a partir do dado transformado, para tanto é necessário que o conjunto 

de filtros componha uma base ortogonal do espaço em que a transformada atua. 
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Encarando a análise Wavelet Discreta como a aplicação de um Banco de Filtros, a 

Wavelet Mãe seria considerada um filtro passa alta e a Wavelet pai seria um filtro 

passa baixa. 

A aplicação do banco de filtro aos dados de entrada pode ser feita de duas formas: 

pela convolução com os vetores dos coeficientes de cada filtro ou pela multiplicação 

com as matrizes dos coeficientes de cada filtro.  A matriz de coeficientes é montada 

de tal forma que a multiplicação de um dado por ela tem o mesmo resultado que a 

convolução com um vetor, como mostrado na matriz esquemática da Equação 12. 
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Equação 12  - Matriz de coeficientes de um filtro genérico 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1. ÁREA DE ESTUDO 

 

A área de interesse deste estudo consiste aproximadamente da Zona de Exploração 

Exclusiva (ZEE) da Costa Central Brasileira.  Segundo o Programa Revizee a ZEE 

da Costa Central Brasileira abrange a região do Cabo de São Tomé a Salvador.  De 

fato, a região que é estudada neste trabalho é um pouco mais ampla que a 

mencionada anteriormente, isto porque as imagens de satélite obtidas possuem uma 

cobertura um pouco maior.  A região de interesse será considerada daqui em diante 

como sendo a faixa de Oceano Atlântico da Costa Brasileira entre as latitudes de 12-

27 S, longitude 28-49  O. 

Quanto à determinação dos limites superior e inferior da faixa de temperatura de 

superfície do mar possível para esta região, seguem-se as considerações expostas 

em Silva, M. R. L. F. (2002): 

 No oceano, a ordem de variação de temperatura observada é de cerca de 

38 C: entre o Golfo Pérsico (36 C) e os mares polares (-2 C). Porém, a 

temperatura da água dentro dos limites geográficos especificados neste 

trabalho pode ser considerada local e permanece relativamente constante. 

 A faixa de temperatura de superfície do mar característica da área de 

interesse, latitude aproximadamente entre 10 S e 30 S, para o Oceano 

Atlântico fica entre 19 C e 25 C (Figura 7). Porém, valores abaixo de 19 C 

podem ocorrer durante os fenômenos de ressurgência e correntes frias. 

Portanto, os valores-limite inferior e superior da escala de temperatura de superfície 

do mar usados neste trabalho foram, respectivamente, 11 C e 30 C. 
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Figura 7 - Gráfico da distribuição média da temperatura de superfície do mar, segundo a 
latitude, para os Oceanos Atlântico, Pacífico e Índico (SILVA, M. R. L. F. 2002). 

 

 

3.2. MATERIAL 

 

As imagens utilizadas são do satélite NOAA-14, sensor AVHRR, obtidas entre 15-19 

horas, no período 1998 a 2003 e pertencem ao banco de imagens do Programa 

REVIZEE. Foram recortadas segundo as coordenadas que definem a área de 

estudo, corrigidas radiometricamente, realizada detecção de nuvens e 

disponibilizadas diariamente pelo Centro de Previsão de Tempo e Clima (CPTEC) do 

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) com o seguinte formato: 

 seqüencial de bandas (BSQ), ou seja, seqüência de linhas contendo o mesmo 

número de pixels; 

 em cada pixel um número inteiro identifica o valor da temperatura de 

superfície do mar multiplicado por fator 10, codificado em binário, contido em 

2 bytes. 
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Posteriormente, foram tratadas com, georreferenciamento, casamento de imagens e 

classificação em cores para utilização matemática por Silva, M. R. L. F. (2002). 

 

 

3.3. SISTEMAS COMPUTACIONAIS 

 

Para efetuar os processamentos necessários nas imagens de TSM foram utilizados 

dois softwares: 

 ENVI  4.0 e 

 Matlab  5.3. 

O software ENVI é um sistema de processamento de imagens de sensoriamento 

remoto.  O ENVI foi utilizado para preparar as imagens de TSM para serem 

apresentadas, para criar o mapa de cores aplicá-lo nas imagens, gerando assim as 

imagens de “Density Slice”1. 

O software Matlab é uma linguagem e um ambiente de desenvolvimento para 

aplicações de aspectos técnicos.  O Matlab foi utilizado para efetuar todos os 

cálculos do processamento da Transformada Wavelet e mostrar o seu resultado. 

 

 

3.4. METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada no atual trabalho se baseou na metodologia do trabalho de 

Silva, R. D.; Minetto e Pedrini (2005) que utilizaram a Wavelet para segmentar 

imagens médicas de ressonância magnética, com o objetivo de identificar, com 

maior facilidade e menores custo e tempo, áreas com tumores. 

                                            
1
 Refere-se a conversão de cores ou tons contínuos de uma imagens numa série de intervalos 

discretos, nos quais cada intervalo corresponde a uma faixa específica de valores (JENSEN, 1996). 
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No trabalho mencionado, os pesquisadores buscavam com a utilização da 

transformada Wavelet, obter características que contivessem informações das 

texturas das regiões das imagens.  Estas características foram utilizadas para 

classificar as regiões da imagem. 

A metodologia deste trabalho utiliza, da mesma forma, a Transformada Wavelet para 

classificar as regiões da imagem de temperatura de superfície do mar usando a sua 

abordagem discreta, pois os objetos deste estudo são imagens digitais. Na 

abordagem discreta da Transformada Wavelet a metodologia aplicada é a de bancos 

de filtros. 

A imagem inicial, que será submetida ao processo da transformada Wavelet, é 

subdividida em blocos pequenos.  O tamanho do bloco depende da Wavelet a ser 

utilizada da seguinte forma: o tamanho do bloco é de N x N, onde N é a quantidade 

de coeficientes no filtro da Wavelet a ser utilizada.  Vinculando desta forma o 

tamanho do bloco com o tamanho do filtro da Wavelet, simplifica a forma de 

aplicação do filtro ao bloco. 

O diagrama do processo de aplicação de um banco de filtros baseado numa Wavelet 

é ilustrado na Figura 8. São utilizados dois filtros: L é um filtro passa-baixa e H é um 

filtro passa-alta.  Os coeficientes de cada um desses filtros são definidos pelo tipo de 

realce que se deseja obter.  

 

Figura 8 - Processo de aplicação de Banco de Filtros baseado em Wavelet 

 

O resultado da aplicação do processo ilustrado na Figura 8 são quatro sub-imagens 

que quando agrupadas tem o mesmo tamanho da imagem inicial.  

IMG 

L 1↓ 2 

1↓ 2 H 

L 2↓ 1 

H 2↓ 1 

L 2↓ 1 

H 2↓ 1 

LL 

LH 

HL 

HH 

Coluna
s 

Linhas 

X 

1↓ 2 

2↓ 1 

: aplicação do filtro X no dado de entrada 

: mantém uma linha de duas 

: mantém uma coluna de duas 
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A Figura 9 ilustra como são agrupadas as sub-imagens no resultado. 

 

Figura 9 – Agrupamento das sub-imagens 
no resultado 

 

 

3.4.1. Escolha das Wavelets 

 

Cada Wavelet Mãe possui um conjunto de coeficientes que definem os filtros que 

serão utilizados no processo.  Por esse motivo antes de submeter a imagem ao 

processamento é necessário escolher as Wavelets Mães que serão utilizadas. 

As wavelet foram escolhidas com o objetivo de ter funções com características 

diferentes para permitir uma comparação mais rica entre os resultados.  Os critérios 

analisados para escolher as Wavelets foram os seguintes: 

 Suporte a transformada discreta; 

 Ortogonalidade; 

 Simetria; 

 Suporte compacto; 

 Quantidade de momentos. 

O primeiro critério, suporte a transformada discreta, é um critério obrigatório, ou seja, 

todas as Wavelets escolhidas devem ter suporte a transformada discreta, pois o 

dado utilizado neste trabalho é um dado discreto. 

 
HH 

 
LH 

 
HL 

 
LL 
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O critério de ortogonalidade oferece à Wavelet a possibilidade de reconstruir a 

informação original a partir do resultado da Wavelet utilizando os mesmos 

coeficientes de filtro (MALLAT, 2001). 

A simetria é uma propriedade que facilita o entendimento visual do filtro, pois os 

valores dos coeficientes se distribuem de forma simétrica ao longo do mesmo. 

O critério de suporte compacto significa que a wavelet mantém as propriedades de 

média igual a zero num intervalo menor que infinito.  O tamanho deste intervalo é o 

tamanho do suporte compacto e é este tamanho que define a quantidade de 

coeficientes do filtro (MALLAT, 2001). 

A quantidade de momentos de uma Wavelet significa a quantidade de níveis na 

aplicação da wavelet que é suportada pela função (MALLAT, 2001).  A aplicação da 

wavelet em vários níveis significa aplicar a Wavelet no resultado de uma aplicação 

dela mesma.  A quantidade de vezes que isto pode ser feita é limitado pela 

quantidade de momentos da função. 

As Wavelets escolhidas com base nos critérios mencionados foram as mostradas na 

Tabela 1. 

Tabela 1  - Critérios analisados para a escolha das Wavelets 

Wavelet Transformada 

Discreta 

Ortogonalidade Simetria Suporte 

compacto 

Quantidade 

de momentos 

Daubechies Sim Ortogonal Assimétrica Sim N 

Bi-ortogonal Sim Bi-ortogonal Simétrica Sim N - 1 

Meyer Sim Ortogonal Simétrica Não - 

Coiflets Sim Ortogonal Quase 

simétrica 

Sim 2N 

 

Após ter escolhido os tipos de Wavelet que serão utilizados é necessário escolher o 

tamanho do filtro.  O tamanho do filtro é proporcional ao tamanho da menor estrutura 

que se pretende diferenciar no resultado da aplicação.  Portanto, quanto menor for o 

filtro, mais a Wavelet vai considerar os detalhes. 
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O tamanho do filtro utilizado neste trabalho foi escolhido seguindo a mesma escolha 

feita no trabalho de Silva, R. D.; Minetto e Pedrini (2005).  Foram escolhidos, 

preferencialmente, filtros pequenos, com quatro coeficientes.  No caso específico da 

Wavelet Coiflets, ela não possui nenhum filtro com quatro coeficientes.  Para a 

Wavelet Coiflets foi escolhido o menor filtro possível, este filtro possui seis 

coeficientes. 

Daubechies – Foi escolhido filtro Daubechies-2 por possuir quatro coeficientes.  O 

gráfico da Wavelet mãe Daubechies-2 está ilustrada na Figura 10 (MISITI, 1996). 

 

Figura 10 – Gráfico da Wavelet mãe Daubechies-2 (MISITI, 1996) 

 

Bi-ortogonal – Esta wavelet mãe não é ortogonal, mas ela é bi-ortogonal, isto 

significa que para ela ter a propriedade da ortogonalidade ela necessita ter duas 

Wavelet mãe ao invés de apenas uma.  A primeira Wavelet mãe é usada para 

aplicação da Wavelet e a segunda é utilizada para a reconstrução do dado original.  

O filtro escolhido para que fossem utilizados quatro coeficientes foi o filtro Bi-

ortogonal-3.1.  A Figura 11 mostra o gráfico das Wavelets mãe (MISITI, 1996). 

 

Figura 11 – Gráficos da Wavelet mãe Bi-ortogonal-3.1 (MISITI, 1996) 
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Meyer – Foi escolhido o filtro Meyer com quatro coeficientes.  Este filtro será 

referenciado neste trabalho como Meyer-4.  O gráfico da Wavelet mãe do filtro 

Meyer-4 está ilustrada na Figura 12 (MISITI, 1996). 

 

Figura 12 – Gráfico da Wavelet mãe Meyer-4 (MISITI, 1996) 

 

Coiflets – A Wavelet Coiflets não possui filtros com quatro coeficientes, portanto foi 

escolhido um filtro que mais se aproximasse disso.  Foi escolhido o filtro Coiflets-1 

que possui seis coeficientes.  O gráfico da Wavelet mãe deste filtro está ilustrado na 

Figura 13 (MISITI, 1996). 

 

Figura 13 – Gráfico da Wavelet mãe Coiflets-1 (MISITI, 1996) 

 

Cada filtro escolhido tem o seu conjunto de coeficientes.  A precisão usada para os 

coeficientes foi de quatro casas decimais.  Os coeficientes para a aplicação de cada 

Wavelet estão mostrados na Tabela 2. 
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Tabela 2  - Coeficientes das Wavelet Mãe escolhidas para utilização 

Filtro h0 h1 h2 h3 h4 h5 

Daubechies-2 0,4830 0,8365 0,2241 -0,1294 - - 

Bi-ortogonal-3.1 -0,3536 1,0607 1,0607 -0,3536 - - 

Meyer-4 0,8536 0,3536 -0,1464 0,3536 - - 

Coiflets-1 -0,0727 0,3379 0,8526 0,3849 -0,0727 -0,0157 

 

As matrizes de aplicação de cada Wavelet são geradas a partir do esquema 

ilustrado a seguir.  Os filtros passa-baixa (L) e passa-alta (H) para quatro 

coeficientes são os mostrados na Equação 13. 
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Equação 13 – Matriz dos filtros passa-baixa (L) e passa-alta (H) com quatro coeficientes 

 

Os filtros passa-baixa (L) e passa-alta (H) para seis coeficientes são os mostrados 

na Equação 14. 
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Equação 14 - Matriz dos filtros passa-baixa (L) e passa-alta (H) com seis coeficientes 
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3.4.2. Classificação 

 

A segmentação da imagem foi realizada em pequenos blocos. Inicialmente cada 

bloco foi submetido ao processo mostrado na Figura 8, gerando 4 sub-imagens.  O 

bloco depois de processado foi representado por quatro características (FSi), 

extraídas de cada uma de suas sub-imagens obtidas ao final do processo, a partir da 

Equação 15. 

2),(
1

yxa
m

FSi  

Equação 15 – Cálculo das características das sub-imagens 

 

Sendo que Si representa cada sub-imagem do resultado (LL, LH, HL e HH), m é a 

quantidade pixels existentes na sub-imagem e a(x,y) é o valor retornado após a 

aplicação do processo da Figura 8 na posição (x,y) da sub-imagem em questão. 

Desta forma cada bloco da imagem pode ser representado por quatro valores 

(características).  Estas características trazem embutidas as informações sobre a 

textura do bloco que elas representam.  Levando assim o classificador a considerar 

estes aspectos no momento de agrupar ou não as classes. 

Após a obtenção das características de cada bloco, estas foram avaliadas para 

integrar uma das classes já identificadas ou para representar uma nova classe. 

Para incluir um bloco em uma determinada classe foi utilizada a distância euclidiana 

entre as quatro características do bloco e das classes já existentes e um limiar L 

acima do qual um bloco será considerado externo à classe analisada. Cada classe, 

que possuía um ou mais blocos, possuía quatro características que a identificava. 

Estas características foram geradas pela média da respectiva dos elementos 

integrantes da classe. Caso um bloco recém processado integrasse uma classe já 

existente, as quatro características que a representavam serão recalculadas para 

considerar, além dos blocos já integrantes, o novo bloco recém processado.  
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3.5. LIMIAR PARA APLICAÇÃO DAS WAVELETS 

 

Para aplicar a Transformada Wavelet a uma imagem de TSM é necessário identificar 

qual é o limiar que representa o nível de diferenciação que é esperado no resultado 

do processo.  Este limiar é um parâmetro que depende do tipo de wavelet aplicada e 

do que se busca identificar na imagem. Portanto foram calculados 4 limiares, um 

para cada Wavelet analisada neste trabalho. 

Como neste trabalho buscou-se identificar fenômenos oceanográficos, o limiar devia 

estar associado a fatores que permitiam a identificação destes fenômenos.  

Estes fenômenos, segundo Robinson (1997), incluem: 

 Características dinâmicas de grande escala (anomalias de 1 C em bacias 

oceânicas de 100 km) 

 Vórtices em mesoescala (anomalias de 2 C em escalas de 50 a 200 km) 

 Fenômenos em pequena escala, tais como frentes termais e ressurgências 

costeiras (anomalias de 5 C em 50 km). 

Portanto, segundo as escalas dos fenômenos que se pretendem detectar, uma 

diferenciação em intervalos de 1  em 1 C parece ser adequada, pois permitiria 

identificar fenômenos de pequena, meso e grande escala.  

Baseado nisso todo o processo de cálculo dos limiares foi feito com o objetivo de 

determinar um limiar que possibilitasse a diferenciação de temperaturas em 

intervalos de 1 C. 

Outro fator que foi considerado na obtenção dos limiares foi a faixa de temperatura 

possível na área estudada.  A costa central brasileira, conforme explicado na seção 

4.1, possui águas na faixa entre 11 C - 30 C e por este motivo esta foi a faixa de 

temperatura utilizada para os estudos. 
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Para chegar aos limiares foi gerada, computacionalmente, uma série de imagens 

que representavam uma região com temperatura homogênea.  Cada imagem 

representava apenas uma temperatura entre 11 C e 30 C. 

Cada imagem da série foi submetida às quatro Wavelets e em seguida foi calculada 

a distância euclidiana dos coeficientes de duas imagens com temperaturas 

próximas, após a aplicação da Wavelet.  Depois de obtidas as distâncias para cada 

imagem processada por cada Wavelet, foram calculadas as médias aritméticas das 

diversas distâncias para cada uma das Wavelets utilizadas.  Os limiares obtidos 

entre duas temperaturas foram os mesmos para todas as temperaturas, por isso a 

Tabela 3 mostra os resultados de forma resumida. 

Tabela 3  - Cálculo de limiar com imagens homogêneas 

Temperaturas Daubechies Bi-ortogonal Meyer Coiflets 

Todas 9,3301 12,5000 8.5355 8.3333 

Média 9,3301 12,5000 8.5355 8.3333 

 

Para garantir que os valores são válidos foi feita uma segunda série de cálculos, 

porém nestes foi inserido um relaxamento randômico nos pixels de cada imagem.  O 

desvio inserido nas imagens é randômico no aspecto de que os valores dos pixels 

que compõem o desvio são aleatórios na faixa de 0 C a 0,9999 C, apesar disso o 

desvio em cada uma das imagens é idêntico ao desvio das demais, garantindo que a 

diferença entre as imagens é de exatamente 1 C para cada um dos pixels.  A Tabela 

4 ilustra o resultado obtido. 

Tabela 4 - Cálculo de limiar com imagens heterogêneas 

Temperaturas Daubechies Bi-ortogonal Meyer Coiflets 

De 11 C para 12 C 9,3301 12,5000 8.5355 8.3331 

De 12 C para 13 C 9,3301 12,5000 8.5355 8.3332 

De 13 C para 14 C 9,3301 12,5000 8.5355 8.3332 

De 14 C para 15 C 9,3301 12,5000 8.5355 8.3332 

De 15 C para 16 C 9,3301 12,5000 8.5355 8.3332 

De 16 C para 17 C 9,3301 12,5000 8.5355 8.3332 
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De 17 C para 18 C 9,3301 12,5000 8.5355 8.3332 

De 18 C para 19 C 9,3301 12,5000 8.5355 8.3333 

De 19 C para 20 C 9,3301 12,5000 8.5355 8.3333 

De 20 C para 21 C 9,3301 12,5000 8.5355 8.3333 

De 21 C para 22 C 9,3301 12,5000 8.5355 8.3333 

De 22 C para 23 C 9,3301 12,5000 8.5355 8.3333 

De 23 C para 24 C 9,3301 12,5000 8.5355 8.3333 

De 24 C para 25 C 9,3301 12,5000 8.5355 8.3333 

De 25 C para 26 C 9,3301 12,5000 8.5355 8.3333 

De 26 C para 27 C 9,3301 12,5000 8.5355 8.3333 

De 27 C para 28 C 9,3301 12,5000 8.5355 8.3333 

De 28 C para 29 C 9,3301 12,5000 8.5355 8.3333 

De 29 C para 30 C 9,3301 12,5000 8.5355 8.3333 

Média 9,3301 12,5000 8.5355 8.3333 

 

É possível observar que mesmo inserindo uma variação nas imagens o resultado 

das distâncias pouco mudou.  Só sofreram alterações os sete primeiros valores da 

Wavelet Coiflets e mesmo assim a alteração foi tão pequena que não refletiu 

nenhuma alteração na média.  Portanto os dois resultados, para imagens com ou 

sem variabilidade, confirmam os valores que serão utilizados como limiares para as 

quatro Wavelets a serem analisadas (Tabela 5). 

Tabela 5 - Limiares calculados 

Wavelet Limiar 

Daubechies 9,3301 

Bi-ortogonal 12,5000 

Meyer 8,5355 

Coiflets 8,3333 
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3.6. APLICAÇÃO DAS WAVELETS 

 

Após a obtenção dos limiares é possível aplicar o método proposto em imagens 

reais.  Dentre as imagens acessíveis foram escolhidas algumas para ilustrar os 

resultados do método utilizando a Transformada Wavelet.  As imagens escolhidas 

possuem pelo menos um fenômeno oceanográfico.  Para cada fenômeno distinto, foi 

feita a comparação entre a imagem original e a imagem com a aplicação da Wavelet 

para identificar o ganho obtido com sua aplicação. 

Os fenômenos e as imagens que foram escolhidos para ilustrar a aplicação da 

Wavelets em imagens digitais obtidas por satélites estão na Tabela 6. 

Tabela 6 – Lista de fenômenos analisados 

Fenômeno Imagem Data da Imagem 

Fronte Termal Superficial N14010699_1807.rev 01 de junho de 1999 

Influência da Plataforma 

Continental na TSM 

N14290699_1753.rev 29 de junho de 1999 

Vórtice N14270899_1832.rev 27 de agosto de 1999 

Intrusão ao longo da costa mediames Média anual (dez 1998 - 

nov 1999) 

Ressurgência sem4cf Média semanal (22-28 

agosto de 1999) 

 

As imagens de TSM utilizadas inicialmente possuíam apenas o tratamento original 

de correções de erros e eram monocromáticas, dificultando a identificação das 

características e fenômenos encontrados na imagem. 

Cada um dos fenômenos analisados foi submetido às quatro Wavelets.  A aplicação 

de uma Wavelet a uma imagem de TSM resultou em uma imagem classificada. Tão 
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importante quanto analisar visualmente a imagem final classificada foi também 

analisar as classes geradas durante o processamento. 

No capítulo seguinte serão mostrados os resultados e discussão da aplicação de 

cada uma das Wavelets às imagens escolhidas para representar cada fenômeno a 

ser analisado.  Na última seção deste capítulo serão mostrados as imagens 

originais, as imagens tratadas pelas Wavelets e um resumo das classes geradas por 

cada Wavelet para facilitar a análise comparativa. 

 

 

3.6.1. Esquema geral do processo 

 

O resumo do processo é representado pelo pseudocódigo a seguir. 

IMG = <imagem de entrada>; 
SGMT = <imagem de saída segmentada>; 
CLS = <classes criadas>; 
Enquanto existem_blocos_a_processar(img) { 
 BLC = próximo_bloco(IMG); 
 Y = aplica_wavelet(BLC); 
 DESC_Y = gera_descr(Y); 
 Se vazia(CLS) { 
  Acrescenta(DESC_Y, CLS, 1); 
  Atribui_bloco_atual(SGMT,1); 
 Senão { 
  CONTADOR = 1; 
  Enquanto Contador <= quatidade(CLS) e não_classificado(DESC_Y){ 
   Se distancia(CLS[CONTADOR],DESC_Y) <= LIMIAR { 
    Acrescenta(DESC_Y, CLS, CONTADOR); 
    Atribui_bloco_atual(SGMT,CONTADOR); 
    Foi_classificado(DESC_Y); 
   } 
   CONTADOR = CONTADOR + 1; 
  } 
  Se não_classificado(DESC_Y){ 
   Acrescenta(DESC_Y, CLS, CONTADOR); 
   Atribui_bloco_atual(SGMT,CONTADOR); 
  } 
 } 
} 
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Ao final da execução deste pseudocódigo a variável SGMT continha a imagem 

segmentada pela aplicação da Wavelet utilizada e a variável CLS continha todas as 

classes criadas e os seus descritores. 

3.6.2. Rotinas desenvolvidas em Matlab 

 

Foram criadas quatro rotinas em Matlab para o processamento e a visualização das 

imagens necessárias neste trabalho.  A seguir estão as descrições de cada rotina.  

O código de cada rotina está listado no Apêndice. 

Discrete_wavelet.m – Esta rotina implementa o processo exemplificado no 

pseudocódigo da seção anterior, portanto esta rotina contém a parte central da 

aplicação da Wavelet às imagens.  Este processo recebe como parâmetros de 

entrada o arquivo com a imagem a ser processada, o tamanho do bloco que deve 

ser utilizado, o limiar que será utilizado na definição das classes e os coeficientes do 

filtro da Wavelet que será utilizada.  Com estes parâmetros o processo se torna 

suficientemente genérico para ser utilizado para quaisquer das Wavelet e imagens 

utilizadas neste trabalho. 

Class_descr.m – Esta rotina é responsável por calcular as quatro características 

que definem um bloco.  Este processo recebe como parâmetros o tamanho do bloco 

e o bloco a ser processado. 

Subband_descr.m – Esta rotina é responsável por calcular a característica que 

define cada sub-bloco de um bloco.  Este processo recebe como parâmetros o 

tamanho do sub-bloco e o sub-bloco a ser processado 

Dist_class.m – Esta rotina é responsável por calcular a distância entre o bloco atual 

e a classe que está sendo avaliada.  Este processo recebe como parâmetros o bloco 

e a classe que serão utilizados no cálculo da distância. 
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