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O processamento de imagens digitais de satélite tornou-se uma ferramenta es-
sencial de caráter estratégico. Graças a este processamento, pode-se hoje em 
dia estimar safras, contar pés de fruta em parcelas, avaliar o estado de estresse 
de uma determinada cultura agrícola, determinar faixas de bloqueio para evi-
tar a dispersão de pragas e doenças, e monitorar deslocamentos de tropas em 
campos de batalha, dentre tantas outras aplicações.

A quantidade de satélites que nos disponibilizam imagens, incluindo os sino-
brasileiros CBERS, também tem aumentado bastante. Via de regra, as ima-
gens de satélite são disponibilizadas nas várias bandas espectrais em que seus 
sensores operam. Se, por um lado, estas várias informações sobrepostas nos 
permitem um leque maior de aplicações, por outro lado, requerem um fer-
ramental matemático que considere as interdependências entre as imagens 
obtidas pelos diferentes sensores.

A explicação de como funciona a teoria matemática associada às análises 
multiespectrais pelos métodos multivariados é de grande interesse para todos 
os que se iniciam no assunto. O autor teve ainda o cuidado de reapresentar 
vários conceitos da matemática do segundo grau para facilitar o aprendizado, 
como a teoria de matrizes, autovalores e autovetores, e permitindo um leitura 
linear bastante fluida. Tem-se como resultado uma transição bem consolida-
da da base matemática com os novos conceitos do processamento digital de 
imagens.

O autor fornece ainda, gratuitamente, o código fonte, na linguagem de progra-
mação Java, implementando cada técnica, facilitando o uso em aplicações re-
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ais que o leitor deseje fazer, seja simplesmente para entender o conteúdo, seja 
para as aplicações adaptadas à sua realidade prática. Os exemplos práticos e 
a possibilidade da sua execução computacional no ambiente do usuário faci-
litam em muito a aprendizagem, favorecendo o seu uso como livro didático.

Kleber Xavier Sampaio de Souza
Chefe-Geral 

Embrapa Informática Agropecuária



A tendência atual, em termos de obtenção de dados de sensoriamento remoto, 
é a de que imagens com resoluções espaciais métricas e quilométricas sejam 
disponibilizadas gratuitamente na rede mundial de computadores. Apenas 
para citar um caso, cenas do território brasileiro do satélite norte-americano 
Landsat podem ser obtidas gratuitamente da página eletrônica do Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais, mediante cadastro eletrônico. Obtenção de 
dados de sensoriamento remoto está deixando de ser um problema a ser re-
solvido.

As técnicas de processamento e análise de dados de sensoriamento remoto 
também têm evoluído significativamente. Na década de 1970, predominava 
a análise visual de imagens. O uso de lápis dermatográficos de diferentes co-
res para diferenciar redes de drenagens e sistemas viários em papéis trans-
parentes sobrepostos às imagens analógicas era um procedimento bastante 
familiar na época. Somente na década de 1980, instituições governamentais 
e empresas privadas começaram a investir em pacotes computacionais para 
processamento de imagens. Nestes pacotes, predominavam algoritmos que 
não exigiam tempo computacional ou capacidade de armazenamento muito 
grande. A moda era o uso de técnicas de realce e de classificação relativamen-
te simples como ampliação linear de contraste e classificação supervisionada 
pelo método do paralelepípedo.

A tendência atual é o uso de processamentos cada vez mais complexos como 
redes neurais e análises orientadas a objetos. Dados espectrais são combi-
nados com dados auxiliares provenientes de mapas temáticos e cadastros 
para a tomada de decisões. Neste sentido, métodos multivariados são cada 
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vez mais utilizados, exigindo a incorporação de novas funções nos pacotes 
computacionais existentes. Quem domina uma linguagem de programação, 
tem grande chance de não se tornar escravo de softwares de processamento 
de imagens. O livro intitulado Processamento de Imagens Digitais: Métodos 
Multivariados em Java, escrito pelo pesquisador Dr. José Iguelmar Miranda, 
traz bons ventos àqueles que atuam na área de sensoriamento remoto. Isto 
porque, além de apresentar conceitos teóricos que são fundamentais no en-
tendimento da análise multivariada, o autor disponibiliza ainda códigos-fonte 
em Java, uma linguagem que se destaca pela portabilidade, robustez e por ser 
orientada a objetos.

Edson Eyji Sano
Pesquisador da Embrapa Cerrados
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