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Resumo: A análise dos filtros passa alta e passa baixa, que se localiza em uma das etapas de 
processamento de imagem, podem então trabalhar de forma que transforme a aparência da imagem, 
colocando a mesma em um estado em que a extração dos dados possa ser em uma quantidade mais 
expressiva e melhor leitura desses dados para o ser humano, assim também como para máquinas. O 
filtro passa alta e passa baixa, tem como princípio, ajuste de bordas ou limites, levando em 
consideração o pixel mais próximo. O domínio espacial, especificamente denotado como plano da 
imagem que é composto por pixels, leva em conta o nível de cinza de um determinado ponto que 
após sofrer mutações ou transformações depende do valor original de cinza do mesmo ponto e do 
ponto mais próximo, utilizando assim do histograma, que tem como um dos seus deveres guardar o 
nível de cinza de um pixel. Utilizando métodos através do software Scilab, que busca modificar a 
imagem através de comandos, utilizando de pacotes assim como o IPVC que permite entre outras 
situações observar a imagem em cores e a estrutura que é considerada a máscara da imagem.  
 
Palavras-chave: Filtro Passa Baixa, Filtro Passa Alta, Histograma, IPVC, Scilab, Imagens. 

 

Abstract: An analysis of the high pass and low pass filters, which is located in one of the steps of 
image processing, can then function in a way that transforms an image appearance, putting it in a 
state in which it is an extraction of the data. more expressive quantity and better reading data for the 
human being, as well as for machines. The filter passes high and low pass, as principle, adjusting 
edges or limits, taking in Opinions or nearest pixel. The spatial domain, specifically denoted as a plane 
of the image that is composed of pixels, takes into account of low cost of a certain point of production, 
after undergoing mutations or transformations depends on the original value of gray of the same point 
and the closest point, use so make the histogram, which has as one of your duties, save the belt of a 
pixel. Using methods through Scilab software, which looks for an image through commands, use of 
packages as well as the IPVC that allows among other situations, see a color image and a structure 
that is more useful of the image. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As imagens são formadas por uma matriz de pixels onde cada uma tem sua 
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característica, trazendo consigo a qualidade e o defeito relacionados a sensores de 

captura e até mesmo do domínio espacial em que ela se encontra, observando os 

pixels eles tendem a diminuir sua qualidade quando esses fatores tem o domínio 

espacial baixo e os sensores não tem a capacidade fim de propor a qualidade 

esperada, cada detalhe que não consegue ser reconhecido, pode então interromper 

o processo de extração de dados que normalmente são identificados para trazer 

informações como o sexo de um bebê ou até mesmo como o clima se comportará.  

Os softwares que conseguem mostrar um bebê na barriga da mãe e 

posteriormente apontar o sexo do mesmo é um dos exemplos que traz a ideia de 

que o médico saiba como funciona em métodos operacionais, mas não em métodos 

matemáticos para se chegar a tal resultado, será tratado então de uma parte da 

operação destes sistemas, colocando em questão o tratamento de imagens para que 

o resultado possa ser visivelmente estabelecido. 

Assim, será feita uma análise dos procedimentos usados nos filtros passa alta 

e passa baixo, através de equações matemáticas para realçarem as bordas ou 

limites dos pixels mais próximo, obtendo assim o diferencial da aplicação destes 

filtros, vale ressaltar que todo esse processo faz parte de apenas uma etapa do 

tratamento de imagens. 

Dentre os softwares utilizados para análise de imagens está o Scilab, onde o 

mesmo usa de métodos para desenvolver o pré-processamento de uma imagem, 

trabalhando na máscara da mesma e podendo então transformar os pixels e mostrar 

como isso ocorreu tanto na imagem em cores, quanto na estrutura da imagem.  

 
2. IMAGENS DIGITAIS 
 

 

 As imagens digitais são consideradas matrizes bidimensionais, que trabalha 

com pontos de coordenadas para que seja armazenado em cada ponto a 

característica de cada pixel, podendo assim dispor o nível de cinza e outros dados 

guardados dentro de um pixel segundo Gonzales(2000, p.4) 

 
Uma imagem digital é uma imagem f(x,y) discretizada tanto em 
coordenadas quanto em brilho. Uma imagem digital pode ser considerada 
como sendo uma matriz cujos índices de linhas e de colunas identificam um 
ponto na imagem, e o correspondente valor do elemento da matriz identifica 
o nível de cinza naquele ponto. Os elementos dessa matriz digital são 
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chamados de elementos da imagem, elementos da figura, “pixels” ou “pels”, 
estes dois últimos, abreviações de “picture elements”(elementos da figura). 

 As coordenadas que trazem os índices de linha e coluna correspondem 

também ao valor do elemento da matriz que pode identificar o nível de cinza. As 

matrizes são chamadas de máscaras, onde podem representar as imagens 

determinando assim um valor indicado pelo somatório dos pixels mais próximos, ou 

seja, o vizinho, desta maneira a citação referente a imagem digital expressa como a 

imagem pode ser representada podendo assim acessar informações referente a 

cada pixel. 

 

2.1 RESOLUÇÃO ESPACIAL 

 

A imagem, como já vem sendo citado, tem uma referência através de matrizes 

e utiliza-se das coordenadas para trabalhar pixel a pixel da imagem, há também uma 

resolução espacial, onde está a densidade dos pixels, podendo assim alterar e 

trabalhas em cima dos mesmos, essa resolução espacial dependerá bastante do 

sensor de captura de imagens utilizado, quanto maior o grau de captura, melhor a 

resolução espacial segundo Pedrini(2008): 

 
A resolução espacial está associada a densidade de cada pixel da imagem. 
Quanto menor o intervalo de amostragem entre os pixels da imagem, ou 
seja, quanto maior a densidade de pixels em uma imagem, maior será a 
resolução da imagem. É importante notar que uma imagem contendo um 
grande número de pixels não necessariamente possui resolução maior do 
que outra contendo menor número de pixels. 

 

 A resolução espacial é de grande valia no processamento de imagens, 

depende em grande parte do sensor pelo qual é capturado a mesma, pois quanto 

melhor a resolução, maior a quantidade de dados extraídos dela, bem melhor 

também a aplicação dos filtros para modificação da imagem, seja para retiradas de 

ruídos quanto para atenuação das bordas de uma imagem. 

 

2.2 VIZINHANÇA  

 

 A análise dos filtros passa baixa, levam sempre em consideração a 
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vizinhança, pois o pixel mais próximo juntamente com o nível de cinza do próprio 

pixel pode contribuir para a transformação do pixel segundo Gonzalez(2000, p.26) 

 
Um pixel p nas coordenadas(x,y) possui quatro vizinhos horizontais e 
verticais, cujas coordenadas são dadas por (x + 1, y), (x - 1,y),(x,y + 1), (x,y 
– 1). Esse conjunto de pixels, chamados vizinhança-de-4 de p, é 
representado por N4(p). Cada pixel está a uma unidade de distância de 
(x,y), sendo que alguns vizinhos de p ficarão fora da imagem digital se(x,y) 
estiver na borda da imagem. Os quatros vizinhos de p possuem como 
coordenadas (x + 1, y + 1),(x + 1, y – 1),(x -1, y + 1),(x – 1, y - 1) e são 
denotados por ND(p). Esses pontos juntos com a vizinhaça-de-4, são 
chamados de vizinhos-de-8 de p, representado por NP(p). 

 
 A vizinhança de cada pixel relacionado com a análise de filtros passa alta e 

passa baixa é um fator impar nas alterações de cada pixel, desta maneira, 

colocando e tendo o entendimento da posição de cada pixel vizinho na matriz, 

podemos encontrar os mesmos de forma mais rápida e também adquirir informações 

para transformação do próprio pixel, como por exemplo em qual escala de cinza o 

pixel ao lado está, essas informações adquiridas através da vizinhança serão 

utilizadas na revitalização do pixel para que os resultados de exploração de cada 

imagem seja mais constante. 

 

2.3  FUNCIONAMENTO DO HISTOGRAMA 

 

 
 Segundo Pedrini(2008) Histograma de uma imagem,  corresponde a 

localização dos níveis de cinza de cada pixel que compõe a mesma, podendo então 

ser representado por gráficos mostrando o número de pixels na imagem para cada 

nível de cinza, podendo ser visto por distribuição discreta de probabilidade, pois o 

valor do nível de cinza de um determinado pixel pode ser calcular probabilidades de 

encontrar um outro pixel com o mesmo valor. 

 O histograma atua como um estoque de informações, de acordo como a 

imagem se encontra, o nível de cinza contido em cada imagem por exemplo, poderá 

ser acessado através do histograma, podendo assim saber qual a intensidade desse 

pixel e qual filtro pode ser aplicado nele para que a imagem possa ser tratada. Todo 

pixel possui um nível de cinza e este é guardado no histograma, de forma que 

quanto mais próximo de zero estiver, guardará o número mais baixo dentro da 
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escala entre 0 a 255, da mesma maneira ocorre com a outra extremidade, quanto 

mais próximo de 255, essa cor será branca. 

2.4  ESCALA DE CINZA 

 

 A transformação de imagens torna, de certa forma as informações 

perceptíveis a olho nu, a escala de cinza não é diferente, pois quando se procura 

informações mais claras, os níveis de cinza serão capazes de dar um visual mais 

perceptível segundo Pedrini(2008, p.105) 

 

O objetivo das transformações de contraste é melhorar a qualidade das 
imagens sob critérios subjetivos ao sistema visual humano, tornando mais 
fácil a percepção de informações contidas nas imagens. O intervalo de 
contraste é a diferença entre os valores de intensidade máximo e mínimo 
que f(x,y) pode assumir. Quando uma imagem não ocupa todo o intervalo 
de cinza possível, pode-se ampliar o intervalo de contraste. 

 

 Transformar a imagem em um padrão mais tangível, passando por processo 

de escala de cinza por exemplo, traz uma quantidade maior de dados, as soluções 

para reconhecimento de placas em entrada de prédios ou estacionamentos é um 

exemplo, tornando mais firme a cor escura e mais suave as cores claras, podendo 

então tratar uma imagem para que ela esteja em um padrão para que fique de forma 

a ser extraído uma maior quantidade de dados, no caso da placa por exemplo, os 

filtros agiriam e deixaria mais forte a cor escura da descrição contida na placa. 

 

 
Figura 1: Escala de Cinza  

                                    Fonte: Próprio Autor, 2017 
 

A escala de cinza tem, semelhante as outras escalas, intervalos de cores, no 

qual varia de 0 a 255, sendo então o 0 a cor mais escura que possui os pixels e no 

outro extremo o 255 que é a cor mais clara relacionada a essa escala. O histograma 

utiliza desta escala para saber qual cor está guardada no pixel.  
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2.5  DOMÍNIO ESPACIAL 

  
 Os pixels de uma imagem agregados comprovam um domínio espacial, é o 

plano da imagem, ou seja, a reunião dos pixels formam uma imagem capaz de 

expressar o ambiente na qual ela se encontra, desta maneira sendo possível 

trabalhar diretamente com o pixel, localizando o mesmo pela coordenada dentro do 

plano cartesiano, segundo Gonzalez(2000, P.115) 

 
O termo domínio espacial refere-se ao agregado de pixels que compõem 
uma imagem, e métodos no domínio espacial são procedimentos que 
operam diretamente sobre estes pixels. Funções de processamento de 
imagens no domínio espacial podem ser expressas como g(x,y)=TV(x,y) é a 
imagem processada, e T pode também operar sobre um conjunto de 
imagens de entrada, tal como no desempenho de somas pixel a pixel de M 
imagens para redução de ruído. 

 Domínio espacial trata da composição da imagem, levando em conta a 

maneira que estes dados estão localizados dentro da matriz da mesma, os pixels 

unidos ou agregados mostram como a imagem é, podendo acessar os pixels com 

métodos específicos do domínio espacial. 

 

3. PROCESSAMENTO DE IMAGENS 

 

 O processamento de imagens nada mais é que um conjunto de técnicas que 

conseguem absorve de uma imagem uma determinada quantidade de informações, 

conforme na figura 1 

                                              

                                       Figura 2: Processo para Extração de Dados 
                                               Fonte: Pedrini, 2008 
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 De acordo com a figura 2, os métodos para processamento de imagens são: 

Domínio do Problema, Aquisição, Pré-Processamento, Segmentação, 

Representação, Segmentação e resultado. Essa figura, descreve o processamento 

de imagens como um todo, para a obtenção de um resultado final que são os dados 

pesquisados, a etapa de aquisição por exemplo, adquire uma nova imagem para o 

sistema, seja ela oriunda de um dispositivo ou sensor, alguns destes dispositivos 

são: câmeras de vídeos, tomógrafos médicos, satélites e scanners.  

 As etapas são cinco no total, fora o domínio do problema, base de 

conhecimento e resultado, mas, o pré-processamento é a etapa onde está o foco do 

trabalho, pois o mesmo trata da aplicação das técnicas de atenuação de ruídos, 

correção de contraste e brilho, suavização de determinadas propriedades da 

imagem, que, como já foi citado, trata-se da analise dos filtros passa alta e passa 

baixa. O pré-processamento funciona para que a próxima etapa, que tem por nome 

de segmentação possa tirar maior proveito das informações, pois a mesma identifica 

e extrai dados de áreas de interesse contidas na imagem e tem como base a 

detecção de descontinuidades (bordas) ou de similaridade (regiões) na imagem. 

 

3.1.  MÁSCARAS 

 

 A máscara é uma matriz, onde podemos representar através de coordenadas 

a posição de cada pixel, com essas coordenadas também é possível extrair das 

máscaras o ponto vizinho, que basicamente é onde um determinado ponto encontra 

suporte para que possa se regenerar ou tornar a qualidade melhor para que seja 

feito o processamento 

. 

                         

                         Figura 3: Antes e Depois da Aplicação de um Filtro                      
                              Fonte: MÜLLER, 2000 
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A figura 3 mostra a imagem depois de filtrada, mostrando a utilização de 

máscaras e a maneira de extrair o máximo de dados possível dos pixels vizinhos, 

desta maneira pode-se utilizar, ou deve-se utilizar a análise de filtros, tratando cada 

pixel por coordenadas e transformando os mesmos segundo a escala de cinza 

existente no ponto mais próximo, ou seja, os pixels são alocados dentro de uma 

matriz com dimensões que variam de acordo com o grau de qualidade da imagem, 

por exemplo, se uma imagem conter a qualidade de 1200px, logo sua matriz será 

nessa proporção, colocando o pixel em suas posições especificas para montagem, 

transformação da imagem e desmontagem, usando então desse benefício para 

poder consultar e alterar a característica de cada pixel. 

As matrizes para alterações ou processamento de imagens já são pré-

definidas, sendo então segmentadas pelas diferenças de cada filtro, seja ele passa 

alta ou passa baixa, podendo atuar em toda a imagem ou em extremos, a seguir 

dois exemplos de cada filtro: 
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 A máscara acima diz respeito ao filtro da média quadrada, na qual tem sua 

herança do filtro passa baixa, o mesmo tem sua estrutura formada por número um, a 

mesma é multiplicada pela base da matriz, dividida pela quantidade de linhas versus 

colunas da mesma. A divisão que acontece traz a modificação de borramento na 

imagem, nesse caso quase imperceptível a olho nu, dependendo do número de 

linhas e colunas e como a base é formada, esse borramento fica cada vez mais 

perceptível. 

 

                Filtros 1                                           Filtros 2                                          Filtro 3 
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As matrizes acima colocam em detalhe o filtro laplaciano, na qual está 
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incluída na família dos filtros passa alta, essas matrizes buscam as bordas das 

imagens e a destaca de forma perceptível já na primeira transformação, pois atenua 

as bordas colocando totalmente em evidência.  O filtro laplaciano é um dos filtros 

mais leves dentre os outros que estão na mesma família. 

3.2  FILTROS PASSA BAIXA 

 

 
 O filtro passa baixa tem o efeito ou poder de transformação sobre a redução 

dos níveis de cinza, utilizar-se do filtro passa baixa para redução da escala de cinza 

e suavização das imagens, pois o filtro passa baixa reduz a alta frequência e valoriza 

a baixa frequência segundo Muller(2000, p.6) 

 
 

O efeito visual de um filtro espacial passa-baixa é o de suavização da 
imagem e a redução do número de níveis de cinza da cena. As altas 
frequências, que correspondem às transições rápidas são atenuadas. A 
suavização tende a minimizar ruídos e apresenta o efeito de borramento da 
imagem. 

 

 A transformação que ocorre quando se aplica os filtros passa baixa é causar o 

borramento da imagem, os métodos agem para melhoramento da imagem, na área 

fim, ou seja, para determinada segmentação. Utiliza-se da questão do vizinho mais 

próximo através da localização em máscaras ou matrizes, situando-se através de 

coordenadas, o filtro a ser utilizado para que se possa processar uma imagem para 

extrair informações, dependerá em qual área fim ela será usada, para qual propósito, 

desta maneira a utilização dos pixels passa baixa, para analisar imagens e remover 

ruídos ou restaurar qualidade torna-se uma etapa primaria dentro da etapa de 

processamento de imagens. 

 

3.3 FILTRO DA MÉDIA APLICADO EM IMAGENS 

 

 Segundo NEHME(2000) esses filtros introduzem distorções, que são 

borramentos das arestas. Quando o tamanho da máscara for muito grande estas 

introduzem fantasmas na imagem original. 

 Como a imagem pode ser acessada através de arestas, pois o plano da 
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imagem é uma matriz, a referência sobre o filtro da média, na qual está citada acima 

diz respeito ao tratamento de cada pixel através de cada coordenada, de maneira 

que o borramento, que será atitude tomada por esse filtro agirá quando o tamanho 

da máscara existente for muito grande. Esse filtro é expresso pelo somatório dos 

vizinhos ao pixel central. 

 

3.4  FILTROS PASSA ALTA 

 
 O filtro passa alta diminue a baixa frequência espacial para realçar os 

detalhes da imagem, fazendo o contrário em relação ao filtro passa baixa, diminuem 

a baixa frequência e trabalha em cima de alta frequência, segundo Meneses(2012, 

p.172)  

 
Os filtros passa-alta tendem a realçar os detalhes da imagem, o que implica 
em realçar os componentes de alta frequência espacial. Para isso, o filtro 
remove os componentes de baixa frequência de uma imagem enquanto 
retém os de alta frequência (variações locais). Isso pode realçar bordas 
entre diferentes áreas, como também aguçar as variações de brilho da 
imagem. 

 

 Assim como os filtros passa baixa, os de passa alta também utilizam da 

vizinhança para comparação de níveis de cinza e transformação do pixel, utiliza 

também as máscaras ou matrizes para fazer representação das imagens, podendo 

acessar o pixel de forma ágil, uma das diferenças é que este filtro remove os 

componentes de baixa frequência e trabalha os de alta frequência para 

transformarem os pixels e realçar os detalhes da imagem. 

 

4.  SOFTWARE SCILAB 

 

 Scilab é um software de resolução de problemas numéricos utilizando 

sistemas desenvolvidos no próprio ambiente, podendo ser desenvolvidos pelas 

linguagens C ou Fortran utilizando de bibliotecas externas e com distribuição nas 

plataformas Windows, Linux e Mac Os, sua distribuição é gratuita e código fonte 

aberto sobre licença Cecil assim como citado no artigo do Aquino(2012, p.2)  
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O SciLab é um software livre e apresenta muitas semelhanças com o 
famoso Matlab. Os programas podem ser escritos com um editor próprio, 
sendo interpretados e executados dentro do ambiente SciLab. SciLab tem 
código aberto e uma licença compatível com a GPL (General Public 
Licence). Todas as bibliotecas do SciLab são gratuitas com certificados 
aceitos e reconhecidos pela comunidade FLOSS (Free Libre Open Source 
Software). A licença é um dos principais critérios para a seleção de uma 
nova biblioteca Scilab. 

  

 O Scilab facilita um melhor entendimento sobre as imagens e aplicações de 

filtros passa alta e passa baixa nas mesmas, levando em conta sempre a qualidade 

da informação que possa se obter, colocando à disposição também a transformação 

de imagens em matrizes e vice-versa, pois o acesso de um pixel através de uma 

matriz se torna mais rápido e de melhor visualização, a aplicação ou manuseio deste 

programa é através de linhas de códigos. 

 

 

                 Figura 4: Menu Scilab 

                 Fonte: Próprio Autor, 2017 

 

 A figura 4 mostra a tela inicial do Scilab, onde os projetos podem ser criados 

dentro do ambiente, assim também como a importação de projetos já criados em 
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outros ambientes, por default os pacotes para ajudar a desempenhar atividades 

relacionadas com imagem, áudio e dentre outros não vem com o software, 

precisando então fazer o download do pacote desejado para desempenhar a 

atividade na qual necessita fazer. 

 

 

Figura 5: Pacotes Disponíveis para Download                                                                                       
Fonte: Próprio Autor, 2017  

 

 A figura 5 mostra a tela onde os pacotes podem ser baixados, o software 

disponibiliza os mesmos para download gratuito, os pacotes fazem o meio campo 

entre usuário e sistema de forma mais especifica, pois através do mesmo pode 

manipular áudio, som e imagem, dependendo do tipo de pacote que o usuário 

necessita. Para a manipulação das imagens o pacote utilizado foi o IPCV-

TOOBOLX. 

 

4.1 IPCV-TOOLBOX 

 

O IPCV é o pacote na qual se utiliza para manuseio de imagens, conhecida 

também como Image Processing and Computer Vision Toolbox, trata do 

processamento de imagens e como o computador consegue pegar as informações 

contidas em pixels e processa-las de maneira que possa ser melhor entendida, tanto 

na visão humana, quanto na visão de máquina. 

Segundo o site do Scilab, o pacote consegue entender uma ampla gama de 

cálculos matemáticos, desde a geometria analítica até a conversão do espaço de 

cores, podendo assim ampliar a visão sobre os extremos de uma imagem, 
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qualificando dentro da mesma o que ela necessita para ser tratada, um exemplo é 

que a imagem é tratada como uma matriz com plano cartesiano sobre ela, facilitando 

então o encontro de pontos para aplicação de uma técnica que possa mudar a 

imagem para extrair uma melhor quantidade de dados. 

 

5. APLICAÇÕES DOS FILTROS PASSA ALTA E PASSA BAIXA 

 

 Aplicando os filtros passa alta e passa baixa através do Scilab para a 

transformação de uma imagem, com o objetivo de tornar a mesma equivalente a 

uma outra imagem já tratada ou até mesmo em uma matriz. As máscaras usadas 

são pré-estabelecidas pelos filtros já existentes, usando por exemplo as matrizes da 

média ponderada e do laplaciano, que contém as mesmas pré-prontas. O processo 

foi realizado através de linhas de códigos na qual o próprio Scilab aceita comandos, 

um exemplo de linha de código é a da figura 6: 

 

 

    Figura 6: Trecho de Código para Operação no Ambiente Scilib   
    Fonte: Próprio Autor, 2017 

 

 A primeira linha de código trata da busca da imagem que está no diretório, 

pasta na qual se encontra no mesmo local onde está o projeto, desta maneira 

passando a localização para que o software entenda onde está a imagem. A 

segunda linha do código diz respeito a maneira na qual as imagens serão 

visualizadas e em qual parte do plano ela irá surgir, pois sempre é necessário fazer 

a comparação entre a original e mais algumas variações de aplicações dentro do 

mesmo filtro, com isso pode se mostrar algo relacionado aos resultados que os filtros 

produzem quando aplicado as técnicas através do subplot, logo após, na terceira 

linha se utiliza o comando por nome de imshow(x) que indicará o que será impresso 
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na tela, no exemplo acima o que irá ser mostrado é a imagem que está no diretório 

x, colocando assim em evidencia o resultado apontado em cada filtro, na última linha 

do código mostrado ele somente seta o nome de identificação da imagem, pois 

dependendo de qual filtro será aplicado, é quase imperceptível a mudança, 

precisando de orientação do sistema para mostrar a imagem original e a imagem 

modificada. 

5.1  FILTRO PASSA BAIXA 

 

 O borramento de pixels é a ênfase principal do filtro passa baixa, ocasionando 

então uma imagem distorcida em relação a original, isso porquê preserva-se a baixa 

frequência e faz com que a alta frequência não tenha espaço, desta maneira é 

quase imperceptível a aplicação do filtro passa baixa quando a intensidade é pouca, 

então necessita de zoom para melhor visualização deste processo, a figura 8 mostra 

a aplicação do filtro: 

            

               Figura 7: Imagem Original                             Figura 8: Aplicação Filtro Passa Baixa 

                  Fonte: Próprio Autor, 2017                             Fonte: Próprio Autor, 2017 

 

As figuras 7 e 8 dizem respeito a aplicação do filtro, no primeiro momento, 

figura 7 a imagem está natural, de forma que é quase imperceptível a diferença entre 

a figura 8, pois o borramento aplicado na mesma foi de maneira leve, conseguindo 

então perceber o mesmo quando se aproxima a figura 8. 

 Percebe-se perfeitamente a mudança dos pixels, provocando assim o 

borramento na imagem, assim como também um clareamento, o filtro aplicado 

nestas imagens é o da média, ou seja, ele faz a soma de todos os pixels da matriz e 

divide por um fator x, podendo então tornar visível ou não as aplicações feitas, 
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quanto mais baixo for a média aplicada, menos perceptível será, percebendo-se 

somente através de aproximação na imagem, assim como a descrita. 

5.2  FILTRO PASSA ALTA 

 

 As modificações feitas pela aplicação deste filtro, é visivelmente perceptível, 

pois trabalha mais em cima dos pixels de cores escuras como preto revitalizando 

aquilo que entra em contraste com a cor em questão, o filtro passa alta faz o inverso 

total do passa baixa, ao invés de somar todos os pixels e dividir por um fator 

determinante, ele multiplica cada pixel por este determinado fator, quanto maior o 

determinante, mas perceptível é a modificação na imagem. 

 As figuras 9 e 10 em seguida mostram a aplicação do filtro passa alta, de 

maneira que é perceptível a diferença entre a original e a editada, pois o filtro trata 

de escurecer os pixels de menos frequência e intensificar os de maiores frequências. 

 

                    

      Figura 9: Imagem Original                                    Figura 10: Aplicação Filtro Passa Alta 

       Fonte: Próprio Autor, 2017                                    Fonte: Próprio Autor, 2017 

 

 As aplicações exageradas nos pixels causam distorções ainda maiores, é a 

questão do determinante, quanto maior ele for, mais perceptível será a mudança. 

Uma aplicação multiplicada pelo fator 1 levará a pessoa ou máquina já perceberem 

as bordas de mais destaques, mas se esse mesmo fator for 10 isso terá impacto e 

resultados mais perceptíveis a olho nu. 

  

 

5.2  MÁSCARAS ORIGINAL X MÁSCARA MODIFICADA 
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 A modificação não é somente visual, para que tudo isso ocorra, o pixel 

precisa ser modificado a ponto de trazer o resultado que as pessoas possam ver a 

olho nu, mas a máquina consegue ver números e isso irá indicar o quanto mudou o 

pixel, tomando como exemplo o filtro passa alta laplaciano, obtemos a seguinte 

modificação nas mascaras, comparando somente uma pequena parte da imagem. 

                              

          Figura 11: Máscara da Imagem Original             Figura 12: Máscara da Imagem modificada 

                  Fonte: Próprio Autor, 2017                                  Fonte: Próprio Autor, 2017 

 

 As comparações acima mostram a diferença entre a imagem original e a 

imagem modificada, como se pode visualizar a máscara da imagem colorida 

mostrada na figura 11, tem guardada no histograma uma sequência de intensidades 

com aparência próxima, com um intervalo na cor predominante. Na máscara da 

imagem modificada percebe-se a aparência próxima, diferenciada pelo intervalo da 

cor predominante, pois foi transformada por um filtro passa alta laplaciano na qual 

consegue mostrar as bordas com mais vigor, e esse filtro transforma o espaço de 

cores em um único intervalo de cor que é dentro da escala de cinza, assim os pixels 

da imagem modificada tendem a está mais próximo aos extremos, tanto do 0 que é o 

mais escuro, quanto do 255 que é o mais claro. 

 

6. CONCLUSÃO 

  

 Os filtros são partes do processo de tratamento de imagens, todos eles têm 

esse mesmo objetivo, dependendo do processo aplicado em um filtro, ele pode ter 
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informações melhores extraídas, com a melhor qualidade para o entendimento 

humano, assim como também para maquinas. 

 Utilizando dos conceitos de escala de cinza, histograma, mascaras ou 

matrizes, uma máquina consegue perceber o que uma imagem traz consigo, para só 

assim poder transformar utilizando os filtros, e conseguir através das máscaras 

mapear cada pixel para tal objetivo. 

 Cada teste feito através do Scilab, mostra como o software tem a capacidade 

de manipular imagens, tratando-as para que posteriormente possa ser usada de 

maneira mais abrangente. O software em questão foi escolhido por ser uma 

ferramenta de uso gratuito, mas que acima disso pudesse priorizar a qualidade dos 

testes. 

 A ferramenta Scilab tem o controle necessário para operar em cima das 

imagens, através do pacote IPCV-TOOLBOX os acessos a recursos como a 

mudança da imagem, máscara e histogramas são bem abrangentes e precisos para 

trazes resultados formais, os resultado obtido mostram isso, levando em questão a 

diferença em que cada filtro se comporta em seu determinado espaço, mostrando 

assim as frequências altas e baixas, sendo possível visualizar que filtros de 

frequências altas mostram melhor as bordas na qual estão operando, pois trabalham 

com requisitos totalmente focados na parte intensa da imagem, prevalecendo assim 

os pixels mais claros próximos do branco, ou se preferir, os mais escuros próximos 

ao preto. O tratamento relacionado aos filtros de frequência baixa, tem como 

prioridade o borramento da imagem, colocando em vigor a distorção dos pixels, 

dividindo a matriz da imagem pelo total de linhas versus colunas que nela existe. 
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