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Na área de Cartografia, a extração de informações por meio do uso de imagens digitais é de grande importância. 

A Morfologia Matemática (MM), segundo Matheron (1975) vem sendo muito utilizada no processo de extração de 

feições, ao quantificar a forma e tamanho dos objetos extraídos. A sua utilização permite descrever quantitativamente 

estruturas geométricas presentes em uma dada imagem, por meio de operações de erosão e dilatação. Na MM, o 

processamento e análise de imagens têm sido desenvolvidos para auxiliar diversas áreas científicas. Entretanto, 

funciona com base no acoplamento de bibliotecas ou Toolbox, o que remete a algumas deficiências que tornam a sua 

utilização restrita, por exemplo, no processamento de áreas testes com grandes dimensões. A maior problemática é que, 

a maioria das bibliotecas ou toolkits não é de domínio público, restringindo o acesso aos usuários. A pesquisa tem como 

objetivo desenvolver parte de uma biblioteca morfológica em linguagem C, de domínio público para aplicação na área 

de Cartografia (CARTOMORPH). Para sua realização foi utilizado a Liguagem C, o Software MATLAB, Toolbox de 

MM, imagens de satélite de média e alta resoluções. Para gerar os resultados desejados foi realizado uma revisão 

bibliográfica envolvendo a teoria de MM, operadores matemáticos de erosão e dilatação binária, e em níveis de cinza, 

linguagem de programação C e binarização de imagens pelo método OTSU. Os principais operadores implementados 

na biblioteca foram erosão e dilatação, seguidos dos operadores de detectores de borda morfológicos de Gradiente de 

Erosão (Ge) e Dilatação (Gd), dos quais derivam os operadores Combinado Máximo (Gmax) e Mínimo (Gmin). Para o 

desenvolvimento desses foram implementados inicialmente os elementos estruturantes cruz, caixa e linha, 

possibilitando então, a codificação dos detectores de borda morfológicos e os operadores de erosão e dilatação. Os 

elementos podem ser do tamanho que o usuário desejar, o tamanho do elemento estruturante depende das características 

que você deseja extrair na imagem. Elementos estruturantes maiores preservam características maiores enquanto 

elementos menores preservam detalhes menores na imagem.  Foram gerados também algoritmos de subtração de 

imagens, com o objetivo de percorrer duas imagens de mesma escala de cor e subtraí-las tornando-se possível a 

visualização de suas diferenças. As operações morfológicas foram elaboradas inicialmente para imagens binárias, sendo 

posteriormente ampliadas para imagens em tons de cinza e atualmente para imagens coloridas. Nesta pesquisa, as 

operações morfológicas foram implementadas para imagens binárias e em tons de cinza. Com foco em minimizar erros 

gerados ao calcular valores de limiares manualmente, foi implementado o Método de OTSU, este por sua vez, tem 

como objetivo calcular automaticamente todas as probabilidades, medidas, ocorrências e variâncias a fim de encontrar 

um limiar t que minimize a variância intraclasse.  Os resultados foram obtidos possibilitando a conclusão de que as 

imagens cujos limiares foram detectados de forma automática apresentando melhores resultados que as geradas 

manualmente. Para todos os desenvolvimentos realizados nesta pesquisa, os produtos gerados na Detecção de bordas 

pelos operadores implementados foram adequados, podendo-se comparar com da Toolbox da SDC, permitindo o uso da 

biblioteca de processamento digital de imagens digitais na área de cartografia. 
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