
UNIVERSIDADE DE LISBOA 

FACULDADE DE CIÊNCIAS 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA GEOGRÁFICA, GEOFÍSICA E ENERGIA 

 

 

 

 

 

Implementação e Comparação de Diferentes 

Metodologias para Detetar Navios em Imagens SAR-

TRX  

 

 

 

Mestrado em Engenharia Geográfica 

  

 

 

Jorge Miguel Clemente Maia Marques 

 

 

Trabalho de Projeto orientado por: 

Doutora Mª da Conceição M. Sangreman Proença 

Doutor João Catalão Fernandes  

 

2015 



  

II 

 

Resumo  

A utilização do radar na deteção de navios nasceu na Segunda Grande Guerra e o seu uso foi-se 

generalizando quer na náutica quer na aeronáutica, sendo que hoje todos os navios e aviões comerciais 

estão equipados com radar. É usado em aeronaves de vigilância já há algum tempo e, mais recentemente, 

com a incorporação de sensores SAR em satélites, com o consequente aumento de resolução, permitiu 

também a deteção de embarcações. Um dos sistemas de vigilância existentes denomina-se Vessel 

Monitoring System (VMS) e, para além de controlo marítimo, tem por objetivo a localização de 

embarcações a partir de terra e a co-localização. No entanto, a utilização de imagens de satélite é uma 

forma passiva de compreender e controlar a atividade numa determinada zona geográfica, na qual 

poderão existir embarcações que não estão ao abrigo da obrigação de utilização do VMS ou que, 

simplesmente, não o têm a funcionar seja por avaria ou por ter sido desligado. A necessidade do controlo 

marítimo serve a diferentes organismos com diferentes propósitos, tais como: tráfego marítimo, poluição 

oceânica, pescas e contrabando. No entanto, o uso por parte dos utilizadores tem sido algo limitado, 

sendo a principal razão a diferença temporal entre a aquisição dos dados e respetiva entrega ao utilizador; 

outra razão reside no facto de os algoritmos não serem perfeitamente automáticos nem 100% precisos. 

No entanto, mais recentemente, devido a evoluções computacionais e de comunicações, o tempo de 

entrega ao utilizador e o custo para o mesmo têm diminuído significativamente, chegando hoje em dia 

a haver diferenças de 30 min entre a passagem do satélite e a entrega ao utilizador [Greidanus, 2004]. 

Este projeto aborda o tema da deteção de embarcações através de imagens de satélite SAR a partir da 

comparação de três algoritmos. 

A imagem de satélite utilizada corresponde à zona de Singapura. Esta imagem é proveniente do satélite 

TerraSAR-X com uma resolução espacial de 3 m. Para ser possível o processamento da imagem nos 

computadores disponíveis foi necessário fazer uma reamostragem da imagem de 1:3, ficando, assim, 

com uma resolução espacial de 9 m. 

Foram selecionados três algoritmos distintos para implementar e proceder à respetiva comparação de 

resultados, facilidade de implementação e desempenho computacional. A implementação foi feita em 

Matlab, versão R2014b. Os métodos selecionados foram o Search for Unidentified Maritme Objects 

(SUMO), o detetor Lockheed Martin (LM) e o Gaussian Generalized Likelihood Ratio Test (G-GLRT). 

O primeiro baseia-se na deteção de um padrão, o segundo é uma combinação de detetores Constant 

False Alarm Rate (CFAR) com a transformada em wavelets e o terceiro utiliza uma razão de máxima 

verosimilhança. 

Os resultados foram positivos, no entanto foi notório que o SUMO foi o melhor detetor, seja ao nível de 

resultados, como de velocidade de cálculo e facilidade de implementação, e parece ser também o mais 

fácil de melhorar em termos futuros. 

Palavras-chave: Deteção de navios, SAR, detetores CFAR, wavelets, TerraSAR-X 
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Abstract 

Radar was first used for ship detection in the Second World War and since then it has been used both 

by ships and airplanes. Nowadays, every commercial ship and airplane is equipped with radar 

technology. Radar has been used in surveillance planes for quite some time and, today, with the 

increased resolution brought by the evolution of SAR technology, its images are also used for ship 

detection. 

There are other systems like the Vessel Monitoring System (VMS) that are useful for maritime traffic 

control by giving ship locations to land stations and provide ship location to other ships.  

Notwithstanding the aforesaid, satellite imagery can be a passive way of understanding and controlling 

ships activity in certain areas where ships may be positioned and/or where the use of VMS is not 

compulsory. It may also be very important in areas where VMS is out of order, it has some sort of 

damage or it has been turned off. The need for maritime control serves different organizations with 

different purposes such as: marine traffic, ocean pollution, fishing and smuggling. Anyway, only few 

users have been using it and the main reason being the lapse of time between data acquisition and its 

delivery to the user; another reason is that the algorithms aren’t fully automatic nor 100% reliable. With 

the evolution of computational and communications skills, the costs and time difference between data 

acquisition and delivery to the user has been gradually reduced and today the delivery time to the end 

user has been reduced to 30 min [Greidanus, 2004].  

The theme of the present thesis is ship detection and we shall elaborate in the comparison of three 

detection methods using satellite SAR imagery. 

The image used throughout this study fully covers all Singapore area and was taken by the TerraSAR-

X satellite with a 3 meters spatial resolution. In order to be able to work the said image in the available 

computers, a resampled factor of 1:3 was needed, which meant that the initial spatial resolution of 3 m 

changed to 9 m.  

Three different algorithms were chosen to compare the results, analyze the way each method can be 

applied and how effective it is, in regards to ease of use and performance, by comparing the obtained 

results. The algorithms were implemented with Matlab software, version R2014b. The selected methods 

were the Search for Unidentified Maritime Objects (SUMO), Lockheed Martin (LM) detector and the 

Gaussian Generalized Likelihood Ratio Test (G-GLRT). The first one uses a template matching window, 

the second is a combination of discrete wavelet transform (DWT) with a certain number of Constant 

False Alarm Rates (CFAR) detectors and the third uses the likelihood ratio test. 

The results achieved were positive but it was notorious that the SUMO detector has the best performance 

in terms of results as well in computational speed and ability to be implemented.  It also seems to be the 

easiest to improve in the future. 

Keywords: Ship detection, SAR, CFAR detectors, wavelets, TerraSAR-X 
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1. Introdução 

1.1 Estado de Arte 

Desde 1960 que existe radar aéreo, no entanto, este não oferece uma perspetiva global e a cobertura 

temporal necessária para a observação dos inúmeros processos oceanográficos. 

 

Com o lançamento do Seasat em 1978, o primeiro satélite com tecnologia SAR (Synthetic Aperture 

Radar, tecnologia inventada em 1950 pela Goodyear Aircraft Corporation), tornou-se possível a 

aquisição de informação referente a fenómenos oceânicos, como ondulação de superfície, ondulação 

interna, correntes, cardumes, gelo, vento e chuva. Para além de todos estes fenómenos, verificou-se 

também ser possível a deteção de objetos e estruturas de cariz artificial. 

 

Estas novas possibilidades de deteção são possíveis apenas com o SAR porque, na verdade, é o único 

sensor com sensibilidade para deteção de pequenas alterações da rugosidade da superfície e não depende 

da luz solar nem é afetado pela nebulosidade. Outra vantagem é a capacidade de controlo sobre vários 

fatores, como intensidade, frequência, fase, polarização, ângulo de incidência, resolução espacial e 

largura de faixa de observação (swath width). Estes fatores são de grande importância e relevância 

quando se desenha e opera um sistema para extração quantitativa de informação. 

 

Depois do satélite americano, países como o Canadá, Japão, Rússia e outros países Europeus lançaram 

os seus satélites SAR, como por exemplo os SIR, ERS, JERS, RadarSat, ENVISAT, TerraSar-X, 

Sentinel e ALO, para monitorização da superfície da Terra, tanto oceânica como terrestre. O aumento 

de resolução inerente à tecnologia SAR permitiu, entre outros, a vigilância e controlo do tráfego 

marítimo através da deteção de embarcações nas imagens [McCandless e Jackson, 2004]. 

 

Tendo em vista a deteção do tráfego marítimo foram, e continuam a ser, desenvolvidos vários sistemas 

e algoritmos que permitem a deteção das embarcações em tempo real ou muito próximo disso. 

A maioria dos sistemas, incluindo os primeiros a serem desenvolvidos devido às características dos 

satélites, devem ser aplicados em imagens de um canal único. No entanto, devido à evolução dos 

próprios sensores SAR dos satélites, foram desenvolvidos sistemas para imagens polarimetric SAR. 

A diferença entre as imagens está na sua polarização sendo que as imagens de um canal definem-se por 

terem apenas um canal de transmissão e receção do sinal enquanto que as imagens polarimetric possuem 

quatro canais para transmissão e receção nas quatro combinações possíveis. Este tema será abordado em 

detalhe mais à frente. 
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Para as imagens de um único canal existem algoritmos de deteção de embarcações, tais como: 

 

 SUMO (Search for Unidentified Maritime Objects) - Algoritmo desenvolvido no JRC (Joint 

Research Centre), centro pertencente à Comissão Europeia. Este detetor funciona por template 

matching. O template é uma janela de 4x4 píxel criada de forma a reproduzir as intensidades 

características de uma embarcação numa imagem SAR. 

 

 OMW (Ocean Monitoring Workstation) – Software comercial com capacidades para deteção 

de embarcações, e ainda, derrames de óleo, ventos e ondulação. A sua construção é feita de 

forma a ser aplicado em imagens de Radarsat e do ERS, sendo no entanto compatível com 

qualquer imagem SAR CEOS de nível 1. O desenvolvimento foi feito pela Satlantic Inc. sob o 

contrato da Fisheries and Oceans Canada.  O OMW é essencialmente um algoritmo CFAR 

(Constante False Alarm Rate). 

 

 Global Threshold Algorithms – Trata-se da forma mais simples de identificação de objetos 

numa imagem e consiste na definição de um limiar (threshold) global e na declaração de todos 

os pixéis com intensidades superiores à definida pelo limiar como objetos de interesse. 

Como evolução temos os Adaptive threshold algorithms. Estes são os algoritmos mais comuns 

na deteção de objetos numa imagem radar e são construídos de forma a identificar pixéis com 

um nível de intensidade bastante superior à área circundante. A comparação de intensidades é 

feita através de um limiar que depende estatisticamente da área circundante, daí a designação 

“adaptativo”. Estes detetores são conhecidos por Constant False Alarm Rate – CFAR. 

 

 Segmenting Detector – A falta de homogeneidade da superfície do oceano, revelada no 

backscattering, é explicada por vários fatores tais como as diferentes condições de vento 

consoante as zonas geográficas, os efeitos provocados devido à linha de costa e os rastos de 

navios (turbulência provocada). Essa falta de homogeneidade pode provocar um aumento dos 

erros, isto é, identificar pixéis como navios que na realidade não o são. De modo a combater 

esses erros, este detetor propõe uma segmentação das imagens para assim serem obtidas áreas 

mais pequenas e uniformes, e então, posteriormente, ser aplicado um detetor CFAR sobre os 

vários segmentos.  

 

 Likelihood Ratio Detectors – A maioria dos detetores baseia-se na modelação do fundo 

(background) que procura os pixéis que, muito provavelmente, não pertencem a esse 

background. No entanto, num detetor ideal, o alvo também deve ser considerado. Isto conduz à 

utilização do teste 5 da razão de máxima verosimilhança (Likelihood ratio test) ou Neyman-

Pearson detector. Este teste obriga a um rigoroso conhecimento das funções de densidade de 
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probabilidade (pdf) do objeto e do background. Devido à sua grande variabilidade de local para 

local e ao não conhecimento muito explícito das mesmas, os Likelihood ratio detectors não são 

normalmente muito utilizados na deteção de objetos uma vez que estes são de difícil modelação. 

Por exemplo, no caso de navios, estes variam muito em tamanho, forma e orientação o que faz 

com que sejam representados nas imagens SAR de inúmeras formas. Mesmo assim, foi proposto 

por Brizi et al. [1999], um modelo simples mas útil que pode ser utilizado na deteção de 

embarcações.  

 

 LM Detector – Algoritmo proposto pela Lockheed Martin Canada que tem como principal 

característica uma análise multiresolução, o que, consequentemente, o torna especialmente 

aplicável a imagens de alta resolução. É considerado um detetor rápido e consiste num algoritmo 

multiresolução que se baseia na ideia que as construções feitas pelo Homem têm uma resposta 

muito melhor ao sinal, ou seja, são mais facilmente detetadas pois o sinal retrodifundido deverá 

ser mais persistente que o de objetos naturais.  

 

 DSTO Detectors (Defense Science and Technology Organisation – Australian 

Government) – Inicialmente, o estudo dos algoritmos desenvolvidos na DSTO tinha por 

objetivo a deteção de pequenas embarcações em imagens Radarsat. Este desenvolvimento foca-

se no estudo da performance de três detetores baseados em modelos estocásticos, sendo os três 

algoritmos conhecidos como conditional probability test detector, the significance test detector 

e o conditional probability significance test detector. A teoria por detrás da stochastic model-

based detectors assume que a imagem tem estatísticas Gaussianas, o que resulta na necessidade 

de transformar previamente o histograma da imagem de modo a que se torne Gaussiana. Todo 

este processamento faz com que os detetores da DSTO sejam computacionalmente mais pesados 

que um detetor CFAR. 

 

Atualmente existem também inúmeros algoritmos dirigidos a imagens polarimétricas, tais como: 

Optimal polarisations for ship detection, Detection strategies, Segmenting detectors, The PG-GLRT 

detector, Polarisation entropy, The Cameron decomposition, Symmetric scattering characterisation 

method [Crisp, 2004]. 

 

Dado que a imagem disponível para o projeto é de canal simples, a dissertação focar-se-á nos algoritmos 

para imagens de polarização única  
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1.2 Objetivo 

A presente dissertação tem como objetivo a implementação de uma técnica que permita a deteção de 

embarcações numa imagem de satélite SAR. Os resultados de implementação serão validados por 

comparação entre três técnicas referenciadas na literatura 

 

1.3 Organização do Trabalho 

Este trabalho está estruturado e dividido em 5 capítulos, sendo eles: a Introdução, Fundamentos radar, 

Metodologia, Comparação de resultados e Conclusões. 

No primeiro capítulo é apresentado o objetivo do projeto e soluções existentes hoje em dia tem termos 

de deteção de embarcações com recurso a imagens radar. 

De seguida, no segundo capítulo, são apresentadas as bases teóricas do radar, a sua geometria, 

resoluções, polarização, speckle e por fim as características do satélite a da imagem que foi usada. 

No terceiro capítulo, é apresentada toda a metodologia e procedimentos práticos elaborados ao longo de 

todo o projeto. 

Por último, são apresentadas todas as comparações feitas entre os algoritmos e respetivas conclusões.  

 

 

2. Fundamentos Radar 

2.1 Conceitos teóricos 

Os sistemas de observação da terra a partir do espaço, tanto os ativos como os passivos, têm de ter em 

conta a absorção da radiação pela atmosfera, visto que esta é praticamente opaca para determinados 

comprimentos de onda. 

Um sistema passivo é um sistema em que a energia capturada pelo sensor é a energia refletida ou emitida 

pela superfície da Terra. Por exemplo, um sistema ótico é um sistema passivo pois capta a energia 

emitida pelo Sol que é refletida na superfície terrestre na banda do visível (700 nm a 400 nm). 

O radar, sistema utilizado nesta dissertação, é um sistema ativo, isto é, um sistema que emite a sua 

própria radiação e capta o eco que o objeto reflete, ao contrário dos sistemas passivos. A radiação emitida 

pertence à banda das micro-ondas, entre os 0.3 GHz e os 300 GHz. 

Os radares apresentam como grande vantagem a possibilidade da radiação poder ser emitida e captada 

pelo sensor em quaisquer condições atmosféricas e a qualquer hora do dia. Por outras palavras, dado 
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que possuem a sua própria fonte de energia, podem ser usados 24h por dia e os comprimentos de onda 

utilizados permitem o funcionamento em praticamente todas as condições atmosféricas. 

O radar é constituído por um transmissor, antena, recetor, modulador, sincronizador, oscilador e um 

sistema de informação que processa e armazena os dados. 

A antena tem como propósito direcionar e focar a energia no terreno, sendo que nos radares 

monoestáticos funciona como transmissor e recetor. Existem diferentes sistemas de radar, no entanto 

para a aquisição das imagens, neste caso, foi usado um Radar de Abertura Sintética (SAR). O SAR 

diferencia-se na medida em que, através de um diferente modo de registo dos ecos refletidos pelo objeto, 

simula a utilização de uma antena de dimensões superiores à que realmente está a ser utilizada. Isto não 

acontece com os restantes sistemas, nos quais o produto tem por base uma antena de dimensão real.  

O sincronizador tem como função coordenar todos os elementos do sistema de modo a produzir uma 

cadeia de pulsos. A essa cadeia chama-se frequência de repetição do impulso (PRF). 

O modulador tem por objetivo a definição da duração do pulso, sendo que esta vai influenciar a resolução 

de alcance. O oscilador produz o pulso com a frequência e comprimento de onda desejado e tem como 

função amplificar a potência do sinal recebido através da diminuição da frequência, uma vez que este 

sinal recebido não terá a intensidade do sinal transmitido. O modelador e o oscilador trabalham em 

conjunto para que seja produzido um pulso com frequência estável, sendo assim possível o cálculo do 

efeito de Doppler com precisão. 

Posto isto, de uma forma simplificada, o modo de funcionamento do radar consiste na emissão de pulsos 

eletromagnéticos na direção do alvo (neste caso a superfície da Terra) através do emissor, sendo 

posteriormente captada a porção do sinal que foi retrodifundido na direção do recetor. A partir do tempo 

que o sinal levou a percorrer a distância desde o emissor até ao objeto e de volta ao recetor, é calculada 

a distância entre o sensor e o alvo. Esta distância é o alcance inclinado (slant range) [Henderson, 1998]. 

 

2.2 Radar 

Como referido anteriormente, o radar é um sitema ativo o que significa que possui a sua própria fonte 

de energia e capta o eco refletido pelo objeto. Este sistema tem a particulariedade de adquirir a imagem 

de forma oblíqua, ao contrário do que acontece nos sistemas óticos. 

Na Figura 1 é apresentado o esquema da forma como é adquirida a imagem. 
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Figura 1: Geometria do radar [Hanssen, 2001]. 

 

Largura de faixa (swath)- Área iluninada pelo sensor. 

Alcance (range) – Dimensão perpendicular ao voo, que, através do alcance inicial e final, define a zona 

coberta pelo satélite segundo essa mesma direção. 

Azimute – Dimensão na direção da trajetória do satélite que, através do azimute inicial e final, define a 

zona coberta pelo satélite segundo essa mesma direção. 

Alcance inclinado (Slant range) - Distância que o pulso percorre entre a antena e o objeto.  

Alcance (Ground range) – Projeção do alcance inclinado no terreno.  

Ângulo de vista (β) - Corresponde ao ângulo de abertura da antena. 

L - Tamanho da antena. 

 

Em radares monoestáticos, isto é, em que a antena é simultaneamente o emissor e recetor, a potência 

emitida relaciona-se com a potência recebida pela equação: 

 

 
𝑃𝑅 =  𝑃𝑇(𝜎0 ∗ 𝐴)

𝐺2 ∗ 𝜆2

(4𝜋)3𝑅4
 

(1) 

 

A potência de energia transmitida é representado por 𝑃𝑡 e a potência recebida, proveniente da área 

iluminada (A), por 𝑃𝑟. O coeficiente de reflexão do alvo é representado por sigma (𝜎), G define o ganho 

da antena, λ o comprimento de onda e R a distância do sensor ao alvo [Henderson, 1998]. 
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O processo de aquisição dos ecos usa a magnitude, a fase do sinal e tem em conta o efeito de Doppler 

para reordenar e somar os ecos de forma coerente e criar uma imagem de alta resolução. 

O efeito de Doppler, de uma forma simplificada, é o efeito provocado, nas ondas eletromagnéticas, pela 

deslocação da plataforma emissora. Utilizando como exemplo uma ambulância em deslocamento e um 

observador estático, à medida que a ambulância se aproxima do observador o comprimento de onda do 

sinal sonoro emitido vai diminuindo e a sua frequência aumentando e quando a ambulância se afasta 

verifica-se o efeito oposto, o comprimento de onda aumenta e a frequência diminui.  

 

2.3 Polarização 

A polarização da radiação é uma propriedade importante uma vez que os diferentes objetos respondem 

(refletem) de forma diferente ao pulso eletromagnético que incide sobre eles. A polarização de uma onda 

eletromagnética refere-se à orientação do campo elétrico em relação à direção de propagação. 

As imagens obtidas através de sensores radar são imagens polarizadas, isto é, são obtidas por uma onda 

de frequência constante e amplitude estável. Os radares são normalmente construídos de forma a 

controlar a polarização e transmitirem a onda horizontalmente (H) ou verticalmente (V) (Figura 2).  

 

Figura 2: Polarizações possíveis [Natural Resources Canada, 2015] 

 

Uma onda transmitida com uma determinada polarização pode originar ecos de diferentes polarizações. 

A análise das polarizações de transmissão e de receção é que constitui a ciência da polarização radar. 

Visando um melhor processamento, os radares são normalmente construídos para transmitirem e 

receberem o sinal com polarizações horizontais (H) e verticais (V), dado existir uma relação bem 

definida entre elas. No entanto, podem ser construídos segundo quatro combinações:  

 HH – Transmissão e receção horizontal 

 VV – Transmissão e receção vertical 

 HV – Transmissão horizontal e receção vertical 

 VH – Transmissão vertical e receção horizontal 
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Para além das combinações acima referidas, podem apresentar vários canais de transmissão/receção, 

nomeadamente: 

 Single polarized – HH, VV, HV ou VH 

 Dual polarized – HH e HV, VV e VH ou HH e VV 

 Alternating polarization – HH e HV alternadamente com VV e VH 

 Polarimetric – HH, VV, HV e VH 

Como anteriormente referido, a imagem utilizada proveniente do satélite Terrasar- X é Single polarized 

(single channel) de combinação VV [Natural Resources Canada, 2015]. 

 

2.4 Speckle 

O speckle define-se como o ruído destrutivo presente numa imagem radar. Este efeito, que provoca um 

aspeto granulado na imagem, é proveniente dos vários ecos dos objetos, o que, por não serem superfícies 

homogéneas, faz com que o reflexo do pulso não seja ordenado e numa única direção, ou seja, exista 

reflexão difusa. Esta reflexão difusa conduz a que existam diferentes objetos a serem registados no 

mesmo píxel devido ao registo coerente dos ecos num sistema SAR.  

Visto que nos estamos a referir a ruído, a interpretação de uma imagem com speckle é extremamente 

complicada, como se pode constatar na Figura 3: 

 

Figura 3: Imagem utilizada sem remoção do speckle (esquerda) e com remoção do speckle (direita) 
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Por forma a reduzir o speckle na imagem e permitir uma boa interpretação da mesma, podem ser usadas 

duas técnicas: 

Processamento multi-look – São utilizadas várias imagens do mesmo objeto para, através da média das 

intensidades, se eliminarem as variações aleatórias provocadas pelo speckle. 

Filtros – Podem ser aplicados filtros à imagem que permitem eliminar as altas intensidades, suavizando 

a imagem. A aplicação de filtros implica um compromisso entre a capacidade que se ganha de 

interpretação da imagem e o que se perde de informação. Como tal, deve existir uma análise no sentido 

de se utilizar o filtro que melhor responde às necessidades do utilizador. 

 

2.5 Resolução de uma imagem radar 

Num sistema radar existem duas resoluções espaciais: a resolução em alcance, perpendicular ao sentido 

do deslocamento do satélite, e a resolução em azimute, no sentido do movimento do satélite.  

2.5.1 Resolução em alcance 

Esta resolução define-se como a distância mínima para a qual o sistema tem a capacidade de distinguir 

dois objetos, que neste caso serão representados em pixéis diferentes; c As imagens usadas nesta 

dissertação foram adquiridas pelo aso contrário existe uma combinação complexa da energia refletida 

pelos dois objetos num único píxel. 

A resolução em alcance vai depender da largura do pulso transmitido, do tipo e tamanho dos alvos 

(objetos) e eficiência do recetor, no entanto, o principal fator é a largura do pulso. Para ser detetável, 

com base no teorema de Nyquist terá a capacidade de distinguir alvos separados por metade do tempo 

que o pulso leva a percorrer a distância, como tal, temos a seguinte equação: 

 

 
𝑅𝑟 =  

𝐶 ∗ 𝜏

2
 

(2) 

 

Em que C é a velocidade da luz e τ a duração do pulso processado. 

Visto a resolução anteriormente obtida ser no plano inclinado, através da trigonometria podemos obter 

a resolução no plano horizontal [McCandless e Jackson, 2004]. 

 

 
𝑅𝑟ℎ =  

𝑅𝑟

cos  (𝜃)
 

(3) 
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2.5.2 Resolução em azimute 

A resolução em azimute, no sentido da trajetória do satélite, depende do tamanho da antena transportada 

pelo satélite. No entanto, neste caso existem diferenças entre os radares convencionais (RAR) e o SAR. 

O RAR, e também os sensores óticos, obtêm a sua resolução em azimute a partir das dimensões físicas 

da abertura do feixe. O que faz com que obtenhamos a seguinte função: 

 

 
𝑅𝑠𝑟 =

𝑅 ∗ 𝜆

𝐿
 

(4) 

 

O R corresponde ao alcance, o λ é o comprimento de onda e o L o tamanho da antena. 

O problema da resolução em azimute pode ser resolvido através de um aumento da frequência, aumento 

da antena ou com a diminuição do alcance. No espaço nenhuma destas soluções é viável. Com a 

invenção do radar de abertura sintética, através do processamento do efeito de Doppler, conseguiu-se 

simular o aumento das dimensões da antena para uma melhor a resolução [McCandless e Jackson, 2004]. 

 

2.6 Satélite TerraSAR-X 

As imagens usadas nesta dissertação foram adquiridas pelo satélite TerraSAR-X, sendo este satélite 

alemão o fruto de uma parceria público-privada. Todo o sensor é programável e a sua antena 

direcionável, em elevação e azimute. Estas duas características permitem diferentes modos de aquisição 

de imagens como stripmap, ScanSAR e spotlight, o que, por sua vez, permite produtos com resoluções 

até 1 m. 

O seu sensor SAR trabalha na banda X (8 a 12 GHz) do espectro e a sua antena é constituída por 12 

painéis, sendo cada um constituído por 32 sub-arrays e, tem nos módulos RX/TX a possibilidade de 

produzir polarização horizontal e vertical. Os módulos RX/TX podem ser definidos para mudanças de 

fase que permitem que o sinal transmitido e recebido possa ser direcionado entre -0.75º e +0.75º em 

azimute e entre -20º e +20º em elevação [Eineder, 2005]. 

As principais características deste satélite são: ter uma resolução espacial flexível, à data do seu 

lançamento tinha uma precisão geométrica superior a qualquer outro satélite comercial, excelente 

fidelidade radiométrica, sensor meteorológico independente com período de revisita máximo de 2,5 dias 

e grande rapidez tanto na mudança dos modos de imagem como nas polarizações [Eineder, 2005].  
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A tabela I contém as características detalhadas do satélite. 

 

Tabela I: Características do satélite TerraSAR-X [Satpalda Geospatial Services, 2015] 

Resolution 

HighResolution Spotlight 1 m 

SpotLight 2 m  

StripMap 3 m  

ScanSAR 18 m  

Nominal Swath 

Width 

HighResolution Spotlight 5 to 10 km x 5 km (width x length) 

SpotLight 10 km x 10 km 

StripMap 30 km x 50 km 

ScanSAR 100 km x 150 km 

Bands Active X-Band (8 to 12 GHz) 

Archive Since 2007 

Programmable yes 

Stereo 

Available? 
yes, interferometric and Radargrammetric 

Scale Until 1:3000 

 

A Tabela II contém as características principais da imagem utilizada: 

 

Tabela II: Características da imagem 

Nível 1B 

Data 27-04-2012 

Hora 09:18 

Polarização VV 

Direção da Órbita  Descendente 

Projeção Slantrange 

Correção radiométrica Calibrada 
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3. Metodologia 

A imagem de trabalho cobre o porto de Singapura e grande parte da envolvente terrestre, pelo que se 

optou pela implementação de uma máscara terra/água como primeiro passo do pré-processamento para 

minimizar a confusão que poderia existir entre os objetos em terra e as embarcações. Por razões de 

capacidade computacional foi necessário reamostrar na proporção 1:3, levando a que a imagem passe 

de uma resolução de 3 para 9 metros. 

Após análise dos vários métodos existentes, foram escolhidos para a implementação e comparação os 

métodos SUMO, G-GLRT e o LM. Estes foram os métodos selecionados por serem diferentes entre si, 

isto é, as suas bases de construção têm princípios distintos e tendo em conta a disponibilidade de 

informação suficiente para replicar a implementação, o que não é o caso de todos os algoritmos 

encontrados, dado que a maioria foi desenvolvida no âmbito de contratos com instituições da Marinha 

ou da Defesa. 

O pós-processamento dos resultados dos três algoritmos utilizou critérios baseados em forma e 

dimensão, ditos critérios morfológicos e radiométricos (amplitude do sinal) das zonas selecionadas, 

sendo aplicados exatamente os mesmos parâmetros ao produto final dos três métodos. 

Primeiro foram eliminadas os objetos de dimensão inferior a 45 pixéis ou excentricidade inferior 0.6. 

Numa segunda fase, foram eliminadas as regiões que tinham sido registadas em zonas da imagem 

original com intensidades inferiores a 140. 

Ao longo da presente dissertação recorreu-se ao software Matlab para construção de todos os algoritmos 

necessários. 

 

3.1 Máscara 

O primeiro procedimento prático deste trabalho foi a elaboração de uma máscara de terra. A imagem 

utilizada cobre toda a zona de Singapura e respetiva orla costeira. Sendo a localização de embarcações 

o objetivo do trabalho, optou-se por restringir a área de trabalho à área do mar.  

A elaboração da máscara é de extrema importância e tem como propósito eliminar a confusão que pode 

existir entre embarcações e elementos localizados em terra devido às idênticas respostas que podem ter 

no sensor do satélite, isto é, pixéis com intensidades idênticas. Desde modo tenta-se evitar ao máximo 

as falsas localizações de embarcações. 

A construção da máscara de terra para obtenção da imagem que contempla unicamente o mar, pode ser 

dividida em três fases. As três fases dividem-se em filtragem, identificação de terra e a obtenção do mar. 
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A filtragem teve como objetivo principal eliminar o speckle e tornar a imagem mais percetível. Para tal, 

após vários testes no sentido de se utilizar o conjunto de filtros que melhor responde às necessidades do 

utilizador, optou-se pela aplicação de um filtro Wiener e depois um filtro do tipo Gaussiano.  

O Wiener2 (função do Matlab) é um filtro passa-baixa adaptativo que usa o método de Wiener. Este 

método baseia-se na estimativa de estatísticas (média e desvio padrão) dos pixéis vizinhos ao píxel que 

se encontra a ser testado. Neste caso foi usada uma janela de 6x6 pixéis.A imagem filtrada pode ser vista 

na Figura 4. 

De seguida foi criado um filtro do tipo Gaussiano através da função fspecial. Este filtro também é um 

filtro passa-baixa e foi criado com uma largura de 5 pixéis e um desvio padrão de 4. Apresenta-se o 

resultado intermédio na Figura 5. 

 

  

Figura 4: Imagem filtrada com um filtro Wiener 

numa vizinhança de 6x6 

 

Figura 5: Imagem filtrada com um filtro Gaussiano 

 

A fase seguinte passou por criar uma imagem binária de terra, única e exclusivamente com terra. Para 

tal foram seguidos diversos passos e utilizadas várias funções morfológicas do Matlab, como demonstra 

o esquema apresentado (Figura 6). 

Foi então criado um limiar com o valor da média de forma a obter uma imagem binária de toda a zona. 

Como o limiar dá origem a buracos em terra foi aplicado um imfill para preencher os espaços existentes 

no meio de terra e uma bwareopen para remoção de áreas inferiores a 12 pixéis que, devido ao seu 

tamanho, não foram abrangidas pelas operações morfológicas anteriores.  
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A imagem resultante além da terra inclui várias zonas completamente rodeadas de água na zona da 

máscara que se espera ser “mar”; o passo seguinte teve como objetivo separar nestas manchas o que 

poderiam ser navios, para os remover da máscara. Para tal, foram usadas três funções do Matlab: a 

regionprops para obter a excentricidade e o eixo maior das elipses das manchas, a função find com o 

intuito de selecionar as manchas com excentricidade inferior a 0.8 e um comprimento do eixo maior 

superior a 100 que se considerou que se caracterizam as embarcações. Por fim foi utilizada a função 

ismember para retirar da imagem as manchas selecionadas e obter uma imagem que só comtempla terra.  

 

 

Figura 6: Sequências de operações morfológicas 

Threshold

Imfill e 
bwareopen

Regionprops, 
find e 

ismember

Imreconstruct

Imfill e 
Imdilate
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Quando foi utilizada a função find, os parâmetros foram definidos de forma a encontrar o melhor 

compromisso possível entre a seleção de navios e a de pequenas ilhotas que existem na mesma zona, 

isto é, existe alguma confusão entre certas embarcações e pequenas ilhas ou elementos na costa, como 

pontões e cais de atracação. 

Para que a área de terra fosse o mais próximo da realidade foi utilizada a função imreconstruct, que 

permite recuperar todas as áreas conexas dentro da área de trabalho, a partir da imagem de terra. Para 

terminar, foi usada a função imdilate para dilatar um pouco a linha de costa e assim tentar evitar alguma 

da confusão existente na zona de fronteira entre terra e mar.  

Na Figura 7 é possível observar a máscara (a verde) sobreposta à imagem original. A zona de elevada 

sedimentação existente junto à costa, como se pode ver, é identificada como terra. 

 

 

Figura 7: Sobreposição da máscara de terra com a imagem original 

 

A máscara de terra foi invertida, atribuindo-se o valor 1 ao mar e o valor zero à zona de terra, e 

multiplicada pelas imagens de trabalho – a original e a pré-processada com os métodos de filtragem 

referidos. O resultado está apresentado na Figura 8. 
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Figura 8: Imagens finais com máscara de terra, em cima não filtrada e em baixo filtrada 
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3.2 Detetor SUMO 

O detetor SUMO foi desenvolvido pelo departamento das pescas no Joint Research Center (JRC) da 

Comunidade Europeia, sendo que este é documentado no artigo Kourti et al. [2001], e tem como objetivo 

a deteção automática de embarcações numa imagem SAR de satélite.  

Este detetor executa uma espécie de template matching, utilizando um padrão construído de forma a 

aproximar-se da aparência das embarcações numa imagem SAR. Para tal, o detetor consiste numa janela 

de 4x4 pixéis com três valores limites diferentes, como se detalha na Figura 9. 

 

 

Figura 9: Janela de 4x4 pixéis que percorre a imagem e faz a avaliação do píxel 

 

Segundo o artigo o método foi desenvolvido em diferentes passos, sendo que o primeiro foi o de obter 

a imagem já com a máscara de terra, elaborado no ponto anterior. 

O passo seguinte passou por se dividir a imagem em partes mais pequenas (tiles), pois este detetor não 

trabalha sobre a imagem completa de uma vez só. A imagem de trabalho foi dividida numa malha de 

4x4, o que dá 16 tiles de 1073x1673 pixéis, dado que se considerou ser esta a partição a mais adequado 

face às características e dimensões da imagem; as dimensões usadas por Kourti et al. [2001], implicavam 

tiles de 2500x400 pixéis. 

O último passo passou por se calcular, para cada tile, a média e o desvio padrão. Com estes, foram 

posteriormente calculados os respetivos limiares para a janela que percorre a imagem, neste caso a tile, 

e que fará a avaliação e atribuição de cada píxel. 

 

 𝑇1 = 3 ∗ (𝜇 + 𝜎)      𝑇2 = 1.9 ∗ (𝜇 + 𝜎)     𝑇3 = 1.4 ∗ (𝜇 + 𝜎) (6) 

 

Segundo Kouti et al. [2001], os valores limite têm as fórmulas acima apresentadas, no entanto, Crisp 

[2004] acredita que houve um erro de escrita pelo facto de serem usadas as fórmulas similares ao CFAR 

de dois parâmetros, e como tal, as fórmulas anteriores deveriam ser substituídas por: 
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 𝑇1 = 𝜇 + 3 ∗ 𝜎      𝑇2 = 𝜇 + 1.9 ∗ 𝜎     𝑇3 = 𝜇 + 1.4 ∗ 𝜎 (7) 

 

Evidências que comprovam a possibilidade de erro foram encontradas por Crisp [2004] numa 

apresentação no site do JRC [Joint Research Center, 2015]. No entanto, aquando da implementação do 

algoritmo, foram testadas as fórmulas iniciais e os resultados não foram satisfatórios. 

Na prática, este método foi dividido em duas partes: primeiro foi criada uma função de identificação dos 

alvos para tratar de uma tile e, em segundo, foi criado o algoritmo para abrir a imagem completa e 

chamar a função de atribuição para cada tile. 

No algoritmo principal, a imagem original é dividida nas várias tiles, e para cada uma é chamada a 

função da qual resulta a seleção correspondente. Para cada iteração, a imagem binária resultante é 

guardada, e no fim os resultados são compostos numa imagem única de dimensões idênticas à imagem 

original. 

Na função que implementa a seleção entra a tile com a qual se calcula a média e desvio padrão dos 

pixéis com valores diferentes de zero. Com a média e o desvio padrão calculam-se os valores dos limites, 

e a partir destes é criada a janela que percorre a tile e com a qual se faz a seleção dos pixéis alvo. Como 

output é obtida uma imagem binária, apresentando o mesmo tamanho da tile, com os pixéis que foram 

identificados como sendo embarcações a 1 e o fundo a zero. 

A Figura 10 mostra o esquema utilizado para a implementação, e as Figuras 11 e 12 documentam o 

resultado antes e depois do pós-processamento descrito anteriormente, que é visível em detalhe na 

Figura 13. 
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Figura 10: Esquema das fases do algoritmo SUMO 
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Figura 11: Resultados obtidos com o detetor SUMO sem pós-processamento 

 

 

Figura 12: Resultados obtidos com o detetor SUMO com pós-processamento 
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Figura 13: Detalhes do resultado com pós-processamento 

 

3.3 Detetor G-GLRT 

A maioria dos detetores baseia-se na modelação estatística do fundo (background) e procura os pixéis 

que têm uma baixa probabilidade de pertencerem a esse mesmo fundo. No entanto, num detetor ótimo, 

o alvo também deve ser tido em conta. O que nos leva ao Likelihood Ratio test ou Neyman-Pearson 

Detector [Crisp, 2004]. Este método pode ser descrito pela expressão: 
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 𝑝(𝑥|𝑇)

𝑝(𝑥|𝐵)
 >  𝜆  ⟺ 𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 

(8) 

 

Na equação (8), 𝑥 é o píxel em teste, 𝑝(𝑥|𝑇) é a função densidade probabilidade (probability density 

function, pdf) de x dado que estamos na presença de um alvo, 𝑝(𝑥|𝐵) é a pdf de x dado que estamos na 

presença de background e 𝜆 é uma constante que normalmente é escolhido de acordo com uma certa 

probabilidade de falso alarme. 

Como se constata, é necessário o conhecimento das pdf, que normalmente não são conhecidas 

explicitamente e que variam consoante a localização. Como tal, a forma habitual de contornar o 

problema é modelando com os parâmetros estimados a partir dos dados. 

Normalmente, os Generalised likelihood ratio detectors (GLR) não são utilizados devido ao facto dos 

alvos serem de difícil modelação; por exemplo, as embarcações têm inúmeras possibilidades de 

dimensões e forma e a sua orientação na imagem também varia significativamente.  

No entanto, foi proposto por Brizi et al. [1999] um modelo relativamente simples que mais tarde viria a 

ser usado por Lombardo et al. [2001] para a deteção de embarcações. O modelo inicial proposto por 

Brizi et al. [1999], ao qual chamou Gaussian Generalised Likelihood Ratio Test (G-GLRT), diz-nos que 

as amostras do alvo (target) e o ruído térmico (thermal noise) podem ser modelizados por um processo 

Gaussiano aleatório de média nula. Também assume no seu modelo que as amostras são independentes 

de píxel para píxel. O G-GLRT foi posteriormente desenvolvido por Lombardo et al. [2001], evoluindo 

para uma janela que percorre a imagem e atua como um detetor do tipo CFAR. Neste caso, a janela 

utilizada é formada por uma janela de alvo de 5x5 pixéis, uma envolvente de 11x11 pixéis de segurança 

e uma de 15x15 pixéis de background (Figura 14). 

 

 

Figura 14: Janela utilizada para percorrer a imagem no algoritmo G-GLRT 
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Devido a algumas diferenças, como a utilização de uma janela e a utilização da intensidade dos pixéis 

por parte de Lombardo et al. [2001], em vez de dados complexos usados no algoritmo original, o detetor 

G-GLRT foi reformulado para: 

 

 (𝑁𝑏 ∗ 𝜇𝑏 + 𝑁𝑡 ∗ 𝜇𝑡)(𝑁𝑏+𝑁𝑡)

𝜇𝑏
𝑁𝑏 ∗ 𝜇𝑡

𝑁𝑡
>  𝜆  ⟺ 𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 

 

(9) 

Onde 𝑁𝑡 e 𝑁𝑏 são o número de pixels na janela de alvo e na janela do background e, 𝜇𝑡 e 𝜇𝑏 são as 

médias dessas mesmas janelas. 

Foi a versão de Lombardo et al. [2001] a escolhida para ser implementada, com a sequência de passos 

apresentados no esquema da Figura 15. 

 

 

Figura 15: Esquema de implementação do detetor G-GLRT 
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Os resultados obtidos são apresentados na Figura 16. 

 

 

Figura 16: Resultados “em bruto” obtidos com o detetor G-GLRT 

 

O pós-processamento dos dados permitiu reduzir sensivelmente o número de deteções repetidas e 

eliminar  a maioria das deteções erróneas na zona de transição terra/água (Figura 17 e 18). 

 

Figura 17: Resultados do detetor G-GLRT com pós-processamento 
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Figura 18: Detalhes dos resultados obtidos com o algoritmo G-GLRT com pós-processamento 

 

3.4 Lockheed Martin Canada Detector 

Este detetor foi desenvolvido pela Lockheed Martin Canada numa parceria entre as Universidades de 

Montreal e Queens e o Departamento de Defesa do Canadá. O detetor encontra-se documentado no 

artigo Gagnon et al.[1998], mas, à data do artigo, ainda não se encontrava a ser usado na deteção de 

embarcações, embora fosse esse um dos objetivos uma vez que no artigo é referenciado o controlo de 

costa e a descrição de um sistema para reconhecimento de embarcações em imagens SAR de grande 

resolução.  
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O algoritmo aplicado divide-se em diferentes passos: aplicação de uma discrete wavelet transform 

(DWT); extração das sub-bandas; formação de imagens de amplitude de baixa resolução; aplicação de 

um detetor CFAR com distribuição de Rayleigh; extração das regiões de interesse (ROI) da imagem 

original; tratamento das ROI’s e aplicação de um detetor CFAR com distribuição K (Figura 19). 

 

 

Figura 19: Esquema com as várias fases do método LM 

 

A transformada em wavelets tem como vantagem mais óbvia em relação à transformada de Fourier a 

possibilidade de fazer a localização simultânea em espaço e tempo. Na forma como é utilizada aqui, 

atua como um filtro que permite localizar os picos de amplitude elevada na imagem, que neste caso 

corresponderão às embarcações. 

Os autores não fazem qualquer referência à wavelet usada, apenas referem a utilização de uma wavelet 

com um comportamento idêntico a uma wavelet bi-ortogonal. Como não existe referência, foram 

testadas todas as wavelets existentes no Matlab e escolhida a que melhor se adaptou à imagem e com a 
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qual os resultados foram mais consistentes. Optou-se então pela wavelet bior2.2, com uma 

decomposição até ao 4º nível, e a partir das sub-bandas horizontal e vertical foi calculada uma imagem 

de intensidade. Para a aplicação da DWT à imagem foi desenvolvida uma função que faz apelo às 

funções de base existentes no Matlab e permite isolar as sub-bandas a utilizar (Figura 20).  

 

 

Figura 20: Aproximação e sub-bandas, horizontal, vertical e diagonal após a aplicação da DWT. 

 

Com as sub-bandas horizontal e a vertical foi criada a imagem intensidade através da seguinte fórmula: 

 

 𝐼 =  √𝐻𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙2 + 𝑉𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙2 (10) 

 

 

Figura 21: A imagem intensidade calculada a partir das sub-bandas horizontal e vertical – visualização em duas 

e três dimensões, respetivamente à esquerda e à direita 
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Na fig. 21 observa-se o efeito da filtragem em wavelets, podendo notar-se que os picos da imagem de 

intensidades calculada correspondem nitidamente à presença de alvos num fundo ruidoso. 

O passo seguinte consistiu na aplicação repetida de um detetor CFAR com distribuição de Rayleigh à 

imagem de intensidades. A diferença entre a primeira passagem e a segunda está no valor da 

Probabilidade de Falso Alarme (PFA) definido. Mais uma vez, não existe referência por parte dos 

autores quanto aos valores utilizados, apenas é dito que o valor da primeira PFA é superior ao da segunda 

passagem. Como tal, através de tentativa e erro, procuraram-se os valores que melhores resultados 

produziam. A eq. 11 reproduz as fórmulas implementadas. 

 

 

𝑇 =∝∗ 𝐵  ;   𝐵 = √
1

𝑀
 ∑ 𝑥𝑖

2

𝑀

𝑖=1

  ;   𝑃𝐹𝐴 = (1 +
∝2

𝑀
)

−𝑀

 

(11) 

 

Onde M é o número de pixéis, pertencentes ao background, com os quais o parâmetro 𝐵 da distribuição 

de Rayleigh é estimado e 𝑃𝐹𝐴 é a probabilidade de falso alarme [Ravid, 1992]. 

Relativamente à restante metodologia, os autores não divulgam os pormenores, nomeadamente a 

parametrização do procedimento adotado. Adaptando a metodologia às características da imagem de 

trabalho e tendo em conta a experiência prévia com os outros algoritmos conseguiram-se os resultados 

ilustrados nas Figuras 22, 23 e 24. 

 

 

Figura 22: Imagem com os resultados da aplicação do detetor LM 
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Os resultados com pós-processamento (Figura 23) permitem eliminar alguns erros mais óbvios. 

 

 

Figura 23: Resultados obtidos pelo detetor LM com pós-processamento. 
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Figura 24: Detalhes dos resultados do detetor LM com pós processamento 
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4. Comparação de resultados 

Dado que não se dispõe de verdade de terreno nem foi possível encontrar um foto-intérprete com 

experiência nesta área, optámos por produzir uma imagem de referência utilizando uma 

fotointerpretação direta da imagem para ser possível a avaliação quantitativa do desempenho dos 

algoritmos, e fazer uma comparação qualitativa dos resultados dos algoritmos entre si. 

Porém, antes de se compararem os resultados propriamente ditos, pode ser feita uma comparação de 

implementação e desempenho. 

Ao nível da implementação, pode considerar-se que o método mais complexo foi o detetor LM, 

contrariamente ao que os autores referem. O artigo destes é o menos informativo e esclarecedor e os 

conhecimentos necessários os mais complexos. Relativamente aos restantes dois detetores, e no que diz 

respeito à compreensão, são bastante mais simples. No entanto, o detetor SUMO foi muito mais 

trabalhoso de implementar que o G-GLRT.  

Ao nível de desempenho computacional, o mais rápido é o SUMO seguido do detetor LM e por último 

o G-GLRT, sendo que existe uma diferença bastante considerável deste último para os outros dois 

detetores, como se pode observar na Tabela III. 

 

Tabela III: Duração do processamento de cada método 

 G-GLRT (s) SUMO (s) LM (s) 

Workstation 1878,97  5,51  22,17  

Portátil 6507,46  6,84  22,79  

 

Estes tempos de computação foram obtidas com os computadores cujas características principais se 

apresentam na Tabela IV.  

 

Tabela IV: Características principais dos computadores comparados 

 Workstation Portátil 

Processador Dois Intel 5160 @3,00 GHz Intel  i7 @ 2,20GHz 

Memória RAM 8 GB 4 GB 

Sistema  Windows 7 Enterprise, 64 bits Windows 10 Home, 64 bits 

Software Matlab R2010a Matlab R2014b 
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4.1 Comparação dos resultados sem pós-processamento 

A Tabela V ilustra o nº de deteções efetuada por cada algoritmo antes da aplicação de qualquer tipo de 

pós-processamento.  

 

Tabela V: Contagem de navios identificados 

 G-GLRT (□) SUMO (○) LM (•) 

Resultados não 

refinados 
1570 855 445 

 

Como se pode constatar com base nesta tabela, o detetor G-GLRT deteta um número consideravelmente 

superior de alvos em relação aos restantes, tal como se pode verificar na Figura 25 e 26, onde é possível 

ver que existe uma grande aglomeração desses registos junto à costa, que nenhum dos outros dois 

algoritmos faz. O detetor SUMO faz uma deteção muito mais homogénea pela imagem, não incluindo 

tantos pontos erróneos junto à costa, assim como o detetor LM, o qual apresenta um número 

sensivelmente menor de deteções. 

 

 

Figura 25: Resultados “em bruto” obtidos com os três detetores; G-GLRT (□), SUMO (○), LM (•) 

 

 

É possível observar que o detetor LM sofre de um certo desvio em relação ao centro dos objetos. Este 

desvio é proveniente da DWT e não foi possível eliminar por não ser homogéneo ao longo de toda a 

imagem e numa única direção (Figura 26).  
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Figura 26: Detalhes dos resultados “em bruto” obtidos; G-GLRT (□), SUMO (○), LM (•) 

 

4.2 Comparação dos resultados com pós-processamento 

Como se pode observar na tabela VI, verifica-se uma redução significativa no número de alvos após o 

refinamento que a sequência de pós-processamento permite. 

 

Tabela VI: Contagem de embarcações com pós-processamento 

 G-GLRT (□) SUMO (○) LM (•) 

Resultados 

refinados 
441 432 234 
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No entanto, mesmo tendo sido reduzidas para quase metade, o G-GLRT continua a ser o que mais 

deteções faz, embora inclua um número não desprezível de deteções (Figura 27) na zona de erro da 

própria imagem e junto à costa. Fora essa região da imagem, o comportamento do detetor torna-se muito 

idêntico ao do SUMO. O detetor LM continua a ser o que apresenta um menor número de registos. 

 

 

Figura 27: Resultados dos três detetores com pós-processamento; G-GLRT (□), SUMO (○), LM (•) 

 

Nas Figuras 28 e 29, é visível que o detetor SUMO, a par do detetor G-GLRT, origina mais erros na 

zona de erro da imagem, junto à costa e, em menor quantidade, no meio do oceano. No entanto também 

identificam as embarcações de dimensões mais reduzidas para as quais o detetor LM falha, como se 

pode ver na zona superior da Figura 30 e na Figura 31. Também é visível que, na grande maioria dos 

casos, o centróide do detetor SUMO e do G-GLRT estão localizados no mesmo ponto, o que nos diz 

que a deteção de toda a mancha da embarcação é idêntica. 
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Figura 28: Detalhe dos resultados com pós-processamento; G-GLRT (□), SUMO (○), LM (•) 

 

 

Figura 29: Detalhe dos resultados com pós-processamento; G-GLRT (□), SUMO (○), LM (•) 
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Figura 30: Detalhe dos resultados com pós-processamento; G-GLRT (□), SUMO (○), LM (•) 

 

 

Figura 31: Detalhe dos resultados com pós-processamento; G-GLRT (□), SUMO (○), LM (•) 

 

Por exemplo, nas figuras 32 e 33, observa-se que o detetor LM falha na deteção de algumas embarcações 

de maiores dimensões. 
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Figura 32: Detalhe dos resultados com pós-processamento; G-GLRT (□), SUMO (○), LM (•) 

 

 

Figura 33: Detalhe dos resultados com pós-processamento; G-GLRT (□), SUMO (○), LM (•) 

 

Para a avaliação quantitativa foi criado um template com os objetos identificados através de foto 

interpretação direta da imagem, sendo aceites como navios apenas os que não oferecem qualquer dúvida; 

o objetivo era tornar possível a avaliação em termos de capacidade e eficácia de deteção de cada 

algoritmo. Este template é constituído por 292 navios e os resultados da avaliação podem ser observados 

na Tabela VII.  
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Tabela VII: Avaliação da capacidade e eficácia de deteção dos algoritmos 

Algoritmo 

Nº de objetos 

detetados 

(A) 

Nº de objetos 

correspondendo a 

navios (total de 

navios: 292) 

(B) 

Identificações 

positivas 

(C) 

Falsos 

positivos 

(D) 

Navios 

detetados 

(E) 

Eficácia 

(F) 

LM 234 191 82 % 18 % 179 61 % 

SUMO 432 305 71 % 29 % 291 100 % 

GGLRT 441 302 68 % 32 % 290 99 % 

 

A coluna A representa os totais de navios identificados por cada algoritmo e a coluna B o número de 

navios que os algoritmos identificam que pertencem ao template. Com a coluna A e B calculou-se para 

cada algoritmo as respetivas percentagens de identificações positivas (coluna C) e de falsos positivos 

(coluna D). A coluna E representa os navios identificados em B sem os duplicados - por vezes os 

algoritmos identificam os navios duas vezes por identificaram duas regiões distintas muito próximas 

que representam a mesma embarcação. Por fim, temos a coluna F, onde podemos observar que o SUMO 

e o G-GLRT são muito similares e com uma excelente eficácia. 
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5. Conclusões 

Tendo em conta o número de falsos positivos gerado por cada detector e o tempo de cálculo necessário, 

conclui-se que o detetor G-GLRT é o que apresenta os resultados menos satisfatórios dos três algoritmos 

testados, embora apresente uma eficácia elevada na deteção dos alvos. Em termos de trabalho futuro, 

assemelha-se mais compensatório investir no aperfeiçoamento dos outros dois detetores 

O detetor LM é um detetor rápido, requer mais conhecimentos teóricos e a sua implementação é também 

a mais complexa. O offset proveniente da aplicação da DWT faz com que o pós-processamento elimine 

muitas identificações de navios, o que produz um valor baixo de eficácia; no entanto, se se conseguir 

eliminar esse offset, os resultados deverão ser bastante satisfatórios, pois é um algoritmo com elevado 

numero de identificações positivas, e não necessitará de um pós-processamento tão complexo, 

comparativamente aos outros dois, pois produz o menor número de falsos positivos. Esta precisão da 

identificação positiva é justificada pela DWT que identifica muito bem os picos de intensidade, neste 

caso as embarcações.  

Em termos de resultados e perspetivas futuras, o detetor SUMO é o melhor método comparativamente 

aos restantes dois detetores. Ao nível de implementação, é um detetor de complexidade média mas 

compensa em termos de velocidade computacional, visto ser o mais rápido. Acima de tudo, os resultados 

são bastante completos, pois deteta todo o tipo de embarcações, desde as maiores às menores. Para 

melhorar os resultados e evitar os falsos alarmes, este detetor necessitará de um pós-processamento mais 

orientado. Uma vez que foi necessário encontrar um equilíbrio ao nível do pós-processamento para os 

três métodos, este poder-se-á melhorar especificamente para o detetor SUMO e, assim obter resultados 

mais satisfatórios. Outra abordagem que se poderá fazer no futuro será ajustar os parâmetros dos valores 

limite (thresholds) iniciais de forma a que se adequem o melhor possível à imagem que está a ser 

utilizada. 
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