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RESUMO: Dentro da vasta área de processamento digital de imagens, existem muitos meios 
de conseguir realçar alvos com boa precisão. Um  método não linear famoso, é chamado de 
morfologia matemática. O princípio básico deste ramo, consiste em extrair uma informação 
relativa à geometria e a topologia de um conjunto desconhecido pela transformação a partir de 
um outro conjunto definido, chamado elemento estruturante. Como uma imagem pode ser 
tratada como um conjunto de pixels, com representação gráfica dada por um par de 
coordenadas (x,y), este ramo permite processar imagens com objetivos de realce, 
segmentação, detecção de bordas, esqueletização e compressão através do uso de 
operadores morfológicos aplicados à este conjunto. As operações básicas da morfologia digital 
são a erosão e dilatação, sendo necessário para isso um elemento estruturante, que é um 
conjunto definido, com forma e tamanho conhecidos, o qual é comparado com a imagem em 
estudo. O resultado desta comparação permite avaliar o conjunto desconhecido. Todavia, 
dependendo do tipo de imagem sendo processada (preto e banco, tons de cinza ou colorida) a 
definição destas operações mudam, assim cada tipo deve ser considerado separadamente. 
Define-se a erosão de um conjunto X pelo elemento estruturante B como  

 e a dilatação, com o mesmo elemento estruturante B, 

como . A erosão reduz as dimensões do objeto. Objetos 
menores do que o elemento estruturante são eliminados e o número de componentes pode 
aumentar. A dilatação, em geral, faz com que o objeto aumente seu tamanho. Buracos 
menores do que o elemento estruturante são eliminados e o número de componentes pode 
diminuir. É possível fazer combinações dos operadores, com o intuito de remover ruídos (retirar 
pontos isolados ou conectar espaços que outrora estavam separados). O objetivo do trabalho é 
aplicar a morfologia matemática em imagens de satélite, com uso do software Matlab®, afim de 
destacar áreas de pouca ou nenhuma cobertura vegetal, comparando o desenvolvimento 
destas áreas em imagens de 1986, 1996 e 2006, do satélite Landsat-5, na região leste do 
município de Altamira - PA, adquiridas gratuitamente no site do INPE. Ao fim, foi possível ver 
como a morfologia matemática pode ser útil para detecção e realce de alvos, podendo ser 
aplicado em qualquer tipo de imagem. Dentre todas as imagens trabalhadas, houve, em todas 
elas, uma clara melhora após serem aplicados os operadores morfológicos. Nas imagens dos 
anos de 1986 e 1996, não foi necessário operar com diversos elementos estruturantes. Por 
outro lado, a imagem do anos de 2006, foram necessárias várias operações de diferentes 
estruturas para uma melhora satisfatória. Porém são operações simples e de rápida resposta, 
valendo o esforço. Dentro da área escolhida, é notório o crescimento de zonas baixa cobertura 
vegetação, provavelmente ligadas a atividades agropecuárias ou sistemas de vilas e 
ocupações ao longo da estrada principal. Além disso, é plenamente possível estimar a área 
sem vegetação com uma boa precisão através das imagens. Futuramente pretende-se verificar 
se é vantajoso integrar a morfologia matemática com as metodologias usuais em imagens 
satelitais para detecção de corpos geológicos. 
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