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Ferramentas matemáticas ajudam  

a identificar de forma automática crateras 

e redemoinhos em Mercúrio e Marte

CartograFia planetária y

Olhar 
eletrônico

m
arte pode até ser desabitado, 
mas está longe de ser um lu-
gar tranquilo. Sua superfície 
é frequentemente varrida por 

poderosos redemoinhos, os dust devils, 
que alcançam dimensões até 100 vezes 
maiores do que os redemoinhos regis-
trados na Terra. Em Marte, eles chegam 
a ter 2 quilômetros de raio e 20 quilô-
metros de altura. Visíveis da órbita do 
planeta, deixam atrás de si rastros com 
quilômetros de extensão e modelam a 
paisagem marciana.

Até agora os pesquisadores interes-
sados em estudar o fenômeno têm sido 
obrigados, na maioria das vezes, a pro-
curar seus rastros examinando manual-
mente uma a uma as imagens da super-
fície marciana. Mas um novo método, 
desenvolvido por brasileiros e portu-
gueses, promete facilitar a pesquisa ao 
permitir a detecção automática tanto do 
traçado quanto de outras características 
dos dust devils. O método já apresentou 
uma acurácia de 92% e continua sendo 
aperfeiçoado.
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Marte, depois da Terra, é o planeta mais 
bem estudado da história. Já recebeu a vi-
sita de 15 sondas espaciais, que fizeram so-
brevoos ou entraram em sua órbita. “Uma 
única câmera, de uma única sonda, chega 
a produzir 2 mil imagens de cada região de 
Marte”, diz o engenheiro cartógrafo Thia-
go Statella, professor no Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia de Ma-
to Grosso, em Cuiabá. Statella trabalhou 
sob a orientação do engenheiro cartógrafo 
Erivaldo Antônio da Silva, da Universidade 
Estadual Paulista (Unesp) em Presidente 
Prudente, e de Pedro Pina, do Instituto 
Superior Técnico (IST), da Universida-
de de Lisboa, no desenvolvimento de um 
programa capaz de fazer a detecção auto-
mática dos rastros dos dust devils.

O programa usa ferramentas da mor-
fologia matemática, uma técnica de pro-
cessamento digital que extrai informa-
ções de imagens, neste caso, feitas por 
câmeras a bordo das sondas orbitais 
Mars Global Surveyor (MGS) e Mars 
Reconaissance Orbiter (MRO). Criada 
nos anos 1960 na França pelos matemá-

ticos Georges Matheron e Jean Serra, a 
morfologia matemática foi empregada 
inicialmente para extrair informações 
de imagens de microscopia de rochas e 
metais por meio da análise de suas es-
truturas geométricas. Aos poucos, seu 
uso foi extrapolando para outras áreas 
até chegar à cartografia. Hoje ela auxilia 
na identificação de estruturas em outros 
planetas, a chamada cartografia planetá-
ria. “Nosso grupo já usava a morfologia 
matemática em trabalhos de mapeamen-
to da superfície terrestre, o que no início 
não era algo muito comum. Foi isso que 
despertou o interesse dos pesquisadores 
de Portugal em colaborar”, conta Silva. 

O processamento de imagens baseado 
na morfologia matemática permite ma-
nipular a tonalidade dos pixels e, assim, 
realçar ou eliminar determinadas carac-
terísticas da imagem. Com essa estraté-
gia, limpa-se da imagem o que não inte-
ressa – por exemplo, vales, rochas, dunas 
e sombras – e restam apenas os rastros 
dos dust devils. O resultado é uma ima-
gem com tons muito claros, plasmados 
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Mapa da superfície 
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região analisada (em 
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dust devil flagrado 
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da sonda Mars 
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orbiter

sobre um fundo escuro, que oculta as de-
mais características da imagem original.

Os pesquisadores usaram a técnica 
para tratar 200 imagens de cinco regiões 
de Marte captadas pelas sondas MGS e 
MRO e compararam os resultados com 
a análise visual feita por um expert. O 
índice de acertos do programa variou 
de 69% a 99%, dependendo da imagem.  
A média foi de 92%.

O ladO dO veNtO
A detecção dos rastros também pode for-
necer informações sobre o funcionamento 
da atmosfera do planeta. Os dust devils se 
formam pela movimentação dos gases na 
atmosfera marciana. A luz solar que inci-
de sobre o solo aquece os gases próximos 
à superfície, que ascendem e empurram 
as camadas mais superiores da atmosfera 
para o alto. À medida que sobem, essas 
camadas resfriam e descem, gerando um 
movimento contínuo conhecido como cé-
lula de convecção. Rajadas de vento po-
dem deslocar o ar quente na horizontal e 
alterar a direção da célula de convecção, 

Statella, Silva e Pina também desen-
volveram um programa que, a partir dos 
rastros detectados na imagem, calcula 
a direção preferencial dos ventos. Os 
resultados obtidos por essa estratégia 
foram semelhantes aos de uma análise 
feita manualmente e aos do GCM, segun-
do estudo publicado em 2014 na revista 
Advances in Space Research.

“Uma das maneiras de aferir as previ-
sões do GCM são as observações feitas 
pelas sondas que pousaram no planeta. 
Mas essas observações muitas vezes são 
pontuais”, diz Statella. “A detecção au-
tomática da direção dos dust devils pode 

originando os dust devils. Por essa razão, 
seus rastros podem guardar informação 
sobre a direção em que o vento soprava 
no momento em que foram formados.

Essas informações são importantes 
para aperfeiçoar o Modelo de Circula-
ção Geral de Marte (GCM, na sigla em 
inglês), que vem sendo desenvolvido pela 
agência espacial norte-americana, a Na-
sa, desde os anos 1960 com o objetivo de 
descrever o funcionamento da atmosfera 
do planeta e sua influência sobre o clima. 
Atualmente o GCM é capaz de predizer 
o comportamento esperado dos ventos 
nas diversas regiões marcianas.

norte
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ciano. Ele pretende agora formar um 
banco de dados com o maior número 
possível de registros de dust devils para 
inferir quais os tipos mais comuns nas 
diferentes regiões do planeta e em quais 
períodos costumam ocorrer. 

meNsageirO de mercúriO
A equipe de Silva e Pina também usa 
ferramentas da morfologia matemáti-
ca e outras técnicas de processamento 
de imagens para identificar crateras em 
Mercúrio, o planeta mais próximo ao 
Sol. Miriam Pedrosa, aluna de douto-
rado na Unesp, vem desenvolvendo um 
programa para analisar as imagens feitas 
pela sonda Messenger. A sonda obteve 
as primeiras imagens da superfície de 
Mercúrio em sobrevoos feitos em 2008 
e 2009 – desde que entrou na órbita do 
planeta em 2011, ela continua a enviar 
imagens com maior resolução.

Em seu mestrado, sob a orientação de 
Silva, Miriam havia desenvolvido um 
programa para a detecção automática 
de crateras em imagens de Marte. Para 
Mercúrio, o programa foi aprimorado 
por causa da menor resolução espacial 
das imagens obtidas pela Messenger. 
“Marte já recebeu a visita de diversas 
sondas. Por isso estão disponíveis ima-
gens com ótima resolução, em algumas 
delas cada pixel representa uma área de 
25 centímetros quadrados”, conta Mi-
riam. “Já no caso de Mercúrio, a melhor 
resolução disponível tem em torno de 16 
metros e, em alguns casos, não passa de 
250 metros.” Isso significa que uma cra-
tera com 100 metros de diâmetro pode 
desaparecer na foto. Além da resolução, 
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fornecer informações globais sobre a di-
reção do vento numa determinada região.” 

Essa estratégia, porém, fornece apenas 
a direção predominante dos ventos – a 
do maior número de rastros. O proble-
ma é que uma única imagem pode exi-
bir rastros com mais de uma orientação, 
gerados por dust devils que percorreram 
a região em diferentes momentos, sob 
regimes de vento distintos.

Statella testou três abordagens pa-
ra estimar a direção predominante dos 
ventos em 190 imagens feitas pela MGS 
e pela MRO. A mais eficaz apresentou 
uma acurácia de 86,3%, quando com-
parada com um gabarito produzido por 
um especialista. Em 100% dos casos a 
abordagem de Statella coincidiu com 
as previsões feitas pelo GCM em dife-
rentes períodos para a região conhecida 
como Argyre, no hemisfério Sul mar-

características da superfície do planeta, 
sua proximidade do Sol e a qualidade dos 
detectores das câmeras também dificul-
tam o uso do programa.

Miriam já analisou 47 imagens de três 
regiões – as bacias de Mozart, Rachma-
ninoff e Raditladi – do planeta. O grau 
médio de acerto na identificação das 
crateras foi de 87%, quando comparado 
com a identificação feita por um espe-
cialista. “O programa usa imagens com 
qualidade e resolução muito diferentes”, 
diz Miriam. “Os melhores resultados fo-
ram obtidos com as de maior resolução.”

No caso de Mercúrio, no entanto, hou-
ve um número expressivo de falsos posi-
tivos – feições que o programa, equivo-
cadamente, considerou como crateras. A 
fim de solucionar o problema, ela incluiu 
no método uma etapa em que informa 
características de feições que, embora 
pareçam crateras, não são. “Essa é uma 
nova tendência na detecção automáti-
ca: fornecer ao classificador exemplos 
de feições que estão presentes na ima-
gem analisada e não são crateras”, conta. 
“Dessa forma, o programa vai ‘aprenden-
do’ a discriminar, até se tornar capaz de 
fazer a análise em fotos com caracterís-
ticas muito distintas”, explica.

Poucos grupos trabalham com car-
tografia planetária no Brasil, que deve 
sediar o próximo congresso da Inter-
national Cartographic Association em 
agosto, com uma sessão dedicada ao 
tema. O da Unesp é um dos poucos que 
aplicam a morfologia matemática aos 
estudos na área. “Temos alguns resul-
tados interessantes”, diz Silva. “A maior 
parte dos pesquisadores busca crateras 
com raio superior a 1 quilômetro, nós 
conseguimos detectar crateras com es-
sas dimensões e estamos trabalhando 
para detectar crateras ainda menores.” n
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À caça dos dust devils: o programa analisa cada pixel da imagem original, realça os que integram formas 
pré-estabelecidas (traços alongados) e esmaece os demais; depois, converte os pixels realçados em branco e  
os demais em preto, gerando uma imagem em negativo e facilitando o estudo de propriedades dos redemoinhos
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Mercúrio: crateras 
detectadas 
corretamente (verde); 
erroneamente 
(vermelho) e não 
detectadas (azul)
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