
GIMP 2.8: Equalização de Imagens 

Semelhante ao Adobe Photoshop, o GIMP possui uma ferramenta fundamental para equalização de imagens: as 
Curvas. Curvas é o recurso mais prático para o aprendizado e manipulação do histograma de uma imagem de 
satélite. Até mesmo softwares robustos para PDI como o ERDAS e o ENVI possuem recurso semelhante, porém 
são incomparáveis no que se refere à capacidade de combinação de balanço de cores e controle de 
brilho/contraste. 

Tutorial 

Vamos utilizar uma imagem IRS-P6 de Brasília em PNC (Pseudo Natural Color). Nos Tópicos Relacionados eu 
publiquei alguns artigos com orientações para realizar essa composição. 

Carregue o raster no GIMP e selecione a área onde a equalização será aplicada. Para acessar as Curvas, clique 
no menu Cores – Curvas:

A janela Curvas possui quatro canais essenciais. O canal VALOR é responsável pelo controle de brilho/ contraste. 
Os canais VERMELHO, VERDE e AZUL são utilizados para ajuste das cores RGB. 
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Controle sobre o Brilho na Imagem

Siga os passos abaixo para manipular o brilho na imagem:

Um dos fatores que determina o sucesso na equalização é a manipulação cautelosa do brilho na imagem.

Controle sobre o Contraste na Imagem

Siga os passos abaixo para manipular o contraste na imagem:

Semelhante ao brilho, o contraste sobre a imagem deve ser aplicado com extrema cautela.

Por Jorge Santos | 16 de julho de 2012   2

No canal VALOR, faça uma 
marcação no centro do traçado.

Mova a curva para baixo para 
reduzir o brilho sobre a imagem.

Ao deslizar cuidadosamente a curva para a direita, o 
nível de contraste sobre a imagem será ampliado:

Com o centro do traçado marcado, clique 
sobre o ponto no canto inferior esquerdo.

Mova a curva para cima para 
ampliar o brilho sobre a imagem.



Controle sobre as Cores da Imagem

Para manipular as cores através da CURVAS do GIMP, recomendo começar pelo canal AZUL. Geralmente, o 
canal AZUL é o canal que possui maior influência sobre o balanço de cores do raster.

Ajustando a curva para acima, o tom AZUL sobre a imagem será incrementado. O equilíbrio sobre o canal AZUL 
pode favorecer as feições de hidrografia. Nas imagens de alta resolução, esse canal tem grande poder de 
influência nos tons de objetos brancos, como dos alguns telhados e tanques de óleo e gás.

Ajustando o ponto inferior do canal AZUL realça a vegetação mais densa, tornando-a mais verde:

No canal VERMELHO, ajuste a curva para acima para realçar o solo e áreas antropizadas:

Não consegui perceber vantagens durante a edição da curva presente no canto inferior esquerdo do canal 
VERMELHO. Deixe essa opção como padrão.

Para feições com grande concentração de vegetação, modifique as curvas do canal VERDE com muita cautela, 
pois a vegetação é uma entidade da natureza que possui uma alta taxa de reflexão da energia eletromagnética  na 
faixa do espectro que corresponde ao verde.

Ajustando (com cuidado) o ponto inferior do canal VERDE, há chances de realce nas sombras de algumas feições 
do arquivo raster. 
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Durante a equalização com as CURVAS, navegar pela imagem pode ser dica importante, pois certamente existem 
outras áreas que precisam ser destacadas. Abaixo temos um exemplo do raster IRS-P6 equalizado no GIMP:

Salvando as Curvas

Para gravar a edição das CURVAS, Clique no botão Adicionar Configurações às Favoritas.

Ao aplicar as curvas, salve o arquivo como GeoTIFF e utilize as curvas armazenadas nos Favoritos para equalizar 
outras imagens. Se a radiometria da próxima imagem for semelhante, você otimiza tempo e pode dedicar-se a
outras tarefas do Processamento Digital de Imagens.

Tópicos Relacionados

ERDAS: Recursos para Equalização de Imagens – 1
ERDAS: Recursos para Equalização de Imagens – 2
ArcGIS: Composição IRS-P6 em Cores Verdadeiras com Raster Calculator
ENVI: Composição IRS-P6 em Cores Verdadeiras
Quantum GIS: Composição IRS-P6 em Cores Verdadeiras com Raster Calculator
ENVI: Composição de imagens SPOT-5 em Cores Verdadeiras

Envie suas sugestões e dicas para o e-mail contato@processamentodigital.com.br
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