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RESUMO 

 

A utilização e tratamento de dados tem se tornado um aspecto cada vez mais 

importante para a tomada de decisão em diversos ambientes profissionais. Nesse sentido, este 

trabalho apresenta uma métrica para caracterização de grupos (clusters) em histogramas 

bidimensionais baseada em uma grandeza topográfica conhecida como Proeminência 

Geográfica. Para demonstrar a viabilidade do conceito, o problema de cálculo da 

proeminência geográfica foi contextualizado e modelado matematicamente, e sua solução foi 

desenvolvida através de um algoritmo. Após a implementação da solução, modelos de dados 

foram testados e comparados e os resultados obtidos demonstraram a viabilidade no emprego 

dessa métrica para caracterização de grupos distintos em histogramas bidimensionais. 
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ABSTRACT 

 

The use and processing of data has become an increasingly important factor in 

decision making in several professional environments. In this sense, the present work 

introduces a measure to define groups (clusters) in bidimensional histograms based on a 

topographic concept known as topographic prominence. In order to show the viability of the 

measure, the problem to calculate the topographic prominence was contextualized and 

mathematically modeled, and its solution was developed through an algorithm.  After the 

development of the solution, data models were tested and compared and the results showed 

that the use of the measure was in fact viable to distinguish groups in bidimensional 

histograms. 

 

KEYWORDS: Topographic prominence, groups, clustering 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Uma das situações mais comuns ao se trabalhar com dados é a de identificação de 

grupos similares ou classes a fim de caracterizar padrões. Nesse sentido, o estudo em questão 

tem a finalidade de aplicar o conceito de Proeminência Geográfica (ou topográfica) como 

critério na análise de histogramas bidimensionais para a identificação de tais grupos. Para 

Freund (2006), histogramas são representações gráficas de dados que são separados em 

conjuntos ou intervalos e exibidos em formas geométricas de acordo com a frequência de 

ocorrência de cada um desses grupos em uma população. Entre os tipos de histogramas mais 

comuns estão o histograma simples (unidimensional ou de apenas uma variável) e o 

histograma bidimensional (onde duas variáveis são relacionadas). Ambos os exemplos podem 

ser vistos no Gráfico 1 e Gráfico 2. 

 

Gráfico 1 - Histograma de uma variável 

 

Fonte: Dados do autor 
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Gráfico 2 - Histograma bidimensional 

 

Fonte: Dados do autor 

 

O interesse do estudo não está em identificar as classes mais frequentes em um 

histograma, mas sim as classes que melhor representam grupos com características distintas. 

Para isso, o histograma pode ser tratado como um Modelo Digital do Terreno (mapa 

topográfico representado de forma discreta), onde as frequências representam as alturas dos 

picos ou montanhas. Porém, ao se considerar apenas a frequência (ou seja, as alturas) e 

observar os maiores valores, esses pontos (de maior valor) podem ocorrer muito próximos uns 

dos outros, sendo na verdade, pertencentes a uma mesma “montanha” ou “pico”, e 

consequentemente, a um mesmo grupo. Por outro lado, a Proeminência Geográfica é uma 

grandeza que quantifica o quão proeminente um “pico” ou uma “montanha” é em relação a 

outros “picos” ou “montanhas”. 

A Proeminência Geográfica, apesar de ser comumente utilizada em dados 

bidimensionais, pode ser também generalizada para dimensões maiores de maneira análoga. 
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1.2 JUSTIFICATIVA 

Relevância científica: O presente trabalho se justifica pela possibilidade de 

identificar um critério mais interessante para distinguir grupos de dados em histogramas 

bidimensionais. 

1.3 ESCOPO DO TRABALHO 

O trabalho foi desenvolvido em torno da Proeminência Geográfica como maneira de 

identificar classes distintas em uma população. A utilização desse conceito tem como objetivo 

definir o quão proeminente um grupo de dados é, ou seja, o quanto um conjunto de dados 

similares está “distante” ou “diferente” de outro grupo. 

O desenvolvimento, então, teve foco na definição do problema e na resolução do 

modelo matemático para a obtenção da proeminência geográfica para dados em um 

histograma bidimensional. Após essa definição, um algoritmo foi desenvolvido para a 

realização dessa tarefa e a aplicação desse conceito foi utilizada como fator de identificação 

de classes em populações simuladas e reais. 

1.4 ELABORAÇÃO DOS OBJETIVOS 

O presente estudo tem como objetivo geral desenvolver um algoritmo que utilize a 

proeminência geográfica para identificar grupos distintos em histogramas bidimensionais de 

forma a demonstrar sua viabilidade como critério de classificação. 

A partir disso, são estabelecidos os seguintes objetivos específicos: 

i. Definição do problema de cálculo da proeminência através da 

programação matemática; 

ii. Desenvolvimento do algoritmo de cálculo de proeminência utilizando o 

conceito proposto; 

iii. Demonstração da viabilidade da utilização do conceito de proeminência 

geográfica para identificar grupos distintos. 
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1.5 DEFINIÇÃO DA METODOLOGIA 

Segundo Miguel (2010), a metodologia de pesquisa dentro da Engenharia de 

Produção pode ser classificada de acordo com quatro aspectos mostrados na Figura1: 

 

Figura 1 - Critérios de classificação da pesquisa científica em Engenharia de Produção 

 

Fonte: Adaptado de Miguel, 2010 

 

 O presente estudo se encontra dentro das pesquisas de natureza aplicada, visto 

a possibilidade de ser utilizada em um conjunto real de dados. O objetivo é de natureza 

exploratória por utilizar um conceito alternativo em busca de melhores resultados. A pesquisa 

pode ser classificada como quantitativa e o método utilizado é o experimental. Para Gil 

(2008), a abordagem experimental se baseia na realização de estudos e ensaios em que o 

objeto de pesquisa e as variáveis do problema estejam sob o controle do investigador. Sendo 

assim, possuindo tal controle das condições do problema, é possível entender e interpretar os 

resultados do estudo em questão. 

 

Para a obtenção dos objetivos, o presente trabalho seguiu a metodologia segmentada 

nas etapas descritas a seguir: 

1. Revisão acerca do tema e seus principais tópicos para suportar o 

desenvolvimento do trabalho no aspecto conceitual envolvido nos diversos 

tópicos abordados ao longo do desenvolvimento; 
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2. Modelagem matemática do problema para se encontrar a proeminência 

geográfica de um ponto em relação aos picos mais elevados dentro de um 

histograma bidimensional; 

3. Desenvolvimento de um algoritmo para a obtenção da proeminência para 

postos-chave dentro desse conjunto de dados do histograma; 

4. Aplicação do método desenvolvido em situações reais; 

5. Análise dos dados e conclusão sobre a viabilidade do uso desse conceito para 

identificar grupos distintos. 

 

 Para o cumprimento de tal metodologia, o trabalho envolveu temas diversos da 

Engenharia de Produção, especialmente a área de Pesquisa Operacional. De forma a conseguir 

trabalhar os conceitos envolvidos nessas áreas de conhecimento, foram utilizados softwares 

de apoio para a solução de problemas. Para o desenvolvimento do algoritmo em linguagem de 

programação e para os testes ao longo do desenvolvimento, a ferramenta utilizada foi o 

software MATLAB. 

1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO 

O trabalho foi dividido em capítulos para melhor entendimento dos conceitos e do 

desenvolvimento do projeto.  O primeiro capítulo tem como enfoque a introdução do tema e 

sua importância, a justificativa do projeto, os objetivos estabelecidos, a metodologia de 

pesquisa e o escopo estabelecido para o trabalho. 

No segundo capítulo é feita uma revisão da literatura dos temas apresentados no 

trabalho, com a explicação dos conceitos teóricos e conhecimentos relacionados com o estudo. 

No terceiro capítulo é apresentado o desenvolvimento dos conceitos para a obtenção 

do questionamento levantado. Nele, a definição do problema é estabelecida, soluções são 

propostas e um algoritmo é desenvolvido de forma a suportar a implementação dessas 

soluções. 

O quarto capítulo tem como objetivo realizar aplicações em modelos reais do 

conceito proposto e estabelecer critérios para avaliar sua viabilidade. 

O quinto capítulo faz considerações sobre os obstáculos encontrados e possíveis 

observações para melhorias e estudos futuros. 

No sexto capítulo, uma síntese sobre o todo o trabalho é feita, juntamente com as 

considerações finais. 
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2. PROEMINÊNCIA GEOGRÁFICA 

Para que os objetivos deste trabalho sejam atingidos, é preciso, primeiramente, 

esclarecer alguns conceitos e definições e exemplificar a aplicabilidade das ferramentas e dos 

tópicos abordados. 

2.1 PROEMINÊNCIA GEOGRÁFICA 

A proeminência geográfica, como ressaltado anteriormente, é a medida utilizada para 

identificar possíveis grupos de dados distintos, sendo um conceito de fundamental 

importância no trabalho. 

2.1.1 Altura absoluta, altitude e proeminência geográfica 

Para entender o conceito de proeminência geográfica, inicialmente é preciso entender 

o conceito da altitude e altura de uma localização geográfica. A altitude pode ser dada como a 

distância entre o ponto mais alto de uma formação (como uma montanha) e o nível do mar, 

enquanto a altura é a distância entre esse ponto mais alto até a base da formação. Geralmente, 

a medida mais comum para efeitos comparativos é a altitude por considerar sempre o mesmo 

referencial (nível do mar). Atualmente, a montanha que dá origem ao Monte Everest possui o 

ponto de maior altitude do planeta, chegando a 8.848 metros em seu cume. 

Proeminência geográfica, altura relativa ou fator primário são todos nomes 

relacionados com o conceito que avalia o quão distinto ou relevante um pico é em relação a 

outro. Essa medida é calculada através da queda de altura vertical entre o ponto que se deseja 

calcular a proeminência e o mais alto ponto possível no trajeto até o outro ponto de referência 

que seja mais alto que ele. Também pode ser visto como a altitude de dado pico ao se elevar o 

nível do mar até que esse pico se torne uma “ilha isolada”, ou seja, cercada por água. Sendo 

assim, esse nível é dado justamente pela maior queda de altura vertical no trajeto entre esses 

dois pontos. (Jackson, 2010). 

Portanto, a proeminência geográfica é uma medida representativa da topografia que 

pode ser utilizada para determinar sua importância ou sua distinção em relação às formações 

ao seu redor. Seu cálculo pode ser expresso da seguinte forma: 

  

𝑃𝑟𝑜𝑒𝑚𝑖𝑛ê𝑐𝑖𝑎 = 𝐴𝑙𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒 𝑑𝑎 𝑚𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛ℎ𝑎 − 𝐴𝑙𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒 𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑙𝑜 𝑐ℎ𝑎𝑣𝑒 (1) 
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onde: 

• Altitude da montanha é a altitude medida ao nível do mar da montanha que é 

a referência para o cálculo da proeminência. 

• Altitude do colo-chave é a altitude de onde se encontra o ponto de menor 

altura no trajeto entre o cume de uma montanha mais alta e o ponto que se 

deseja calcular a proeminência. 

 

Na Figura 2 é possível observar como funciona a relação de proeminência entre dois 

pontos e como deve ser feito o cálculo dessa medida. 

 

Figura 2 - Cálculo da proeminência. 

 

Fonte: Adaptado de http://blogdescalada.com/entendendo-a-proeminencia-topografica-das-montanhas-voce-

sabe-o-que-e/b 

 

Contudo, a proeminência de um ponto nem sempre é fácil de ser calculada, uma vez 

que é necessário avaliar a topografia ao seu redor e identificar o valor da altitude do colo-

chave para cada ponto que se deseja calcular a proeminência. Outra informação relevante é a 

de que, em alguns casos, a altura e a proeminência de um pico podem ser a mesma (quando o 

cume é considerado o cume-pai). Nesse caso, os picos que têm os mesmos valores para 

altitude e proeminência são os que dão origem aos outros subcumes ao seu redor. 

A Tabela 1 mostra a relação dos 15 picos mais proeminentes do mundo. É possível 

notar, como dito anteriormente, que a proeminência e a altitude coincidem em alguns casos. 
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Tabela 1– Relação dos 15 picos mais proeminentes no mundo

 

Fonte: Adaptado de http://www.peaklist.org/WWlists/WorldTop50.html 

 

Portanto, considerando a proeminência como uma medida de distinção, ela pode ser 

utilizada para caracterizar se um pico é proeminente o suficiente com relação a um cume de 

altura superior para ser considerado como outra montanha relevante ou não. Transportando 

esse conceito para o presente trabalho, a medida de proeminência pode prover informações 

sobre o quanto um grupo se distingue de outro em um histograma bidimensional. Dessa 

forma, o histograma bidimensional, quando visto como uma região topográfica, apresenta 

formações com diversos picos que (representam as frequências de cada classe do histograma). 

A partir disso, é possível desenvolver uma abordagem para se identificar grupos distintos, 

uma vez que a proeminência dará informações do quão diferentes dois grupos nesse 

histograma são, filtrando os dados de frequência absoluta na tentativa de transformá-los em 

uma informação de maior qualidade para se observar nichos ou grupos. 

 

2.1.2 Cume-pai e Subcumes 

A relação de cume-pai e subcumes entre duas montanhas é de fundamental 

importância para o entendimento dos conceitos aplicados e é, de certa forma, complexa. As 

relações mais comuns existentes são o parentesco de circunscrição, o de proeminência e o de 

altitude. Porém, devido às suas peculiaridades e discussões, essas medidas não serão 

discutidas de forma aprofundada. 

Para Adam (2005), a discussão de paternidade é controversa devido aos vários 

métodos e características considerados em cada tipo de parentesco. Porém, um ponto em 

comum aceito por vários estudiosos é o de que a paternidade de um cume é dada por sua 

relação com outro cume de maior altitude (necessariamente), e em que a altura do seu colo-

Montanha Altitude (m) Proeminência (m) Localidade

1 MOUNT EVEREST 8848 8848 Nepal/Tibet (China)

2 ACONCAGUA 6964 6964 Argentina

3 DENALI / MOUNT McKINLEY 6194 6144 Alaska (USA)

4 KILIMANJARO (KIBO) 5895 5885 Tanzania

5 COLÓN/BOLIVAR * 5700 5509 Colombia

6 MOUNT LOGAN 5959 5250 Yukon (Canada)

7 PICO DE ORIZABA / CITLALTÉPETL 5636 4922 Mexico

8 VINSON MASSIF 4892 4892 Antarctica

9 PUNCAK JAYA / CARSTENSZ PYRAMID 4884 4884 New Guinea (Indonesia, Irian Jaya)

10 EL'BRUS 5642 4741 Russia

11 MONT BLANC 4808 4695 France

12 DAMAVAND 5610 4667 Iran

13 KLYUCHEVSKAYA 4750 4649 Kamchatka (Russia)

14 NANGA PARBAT 8125 4608 Pakistan

15 MAUNA KEA 4205 4205 Hawaii (USA)
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chave com relação a esse cume deve ser a maior possível. Por ser um conceito amplamente 

aceito, essa definição será a adotada como referência. 

 

3. MODELAGEM E SOLUÇÃO DO PROBLEMA 

3.1 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA DE PROEMINÊNCIA 

Com o entendimento do conceito e com base na equação (1), é possível entender o 

cálculo de proeminência de um ponto. Contudo, a altitude do colo-chave não é uma medida 

fácil de ser calculada. Para se definir um modelo de obtenção dessas alturas, é preciso 

primeiro possuir os dados a serem estudados. Um conjunto de dados desse tipo pode ser 

obtido através de um Modelo Digital de Terreno (DTM). 

Um Modelo Digital de Terreno (DTM) é uma forma de representar um dado 

fenômeno em uma superfície real através de modelagem matemática digital de forma a 

simular, da melhor forma possível, as variáveis e características pertencentes àquela região 

que se deseja representar. Através desse modelo é possível estimar áreas e volumes de 

regiões, estudar cortes e declividades, avaliar a altimetria, entre outros fatores (INPE,2019). 

Segundo Felgueiras (1997), um modelo digital de terreno é uma representação 

espacial de um fenômeno relacionado a uma superfície real e contínua através de equações. 

Geralmente, modelos desse tipo são desenvolvidos para realizar estudos sobre uma 

característica específica de um terreno de forma digital, dispensando o trabalho em campo. 

Para o processo de desenvolvimento de um DTM, é necessário primeiro coletar os dados (i), 

gerar grades e interpolar esses dados (ii) e, por fim, representar as informações obtidas (iii). 

 O resultado de um modelo digital pode ser expresso de diversas formas, mas, para 

simplificar essa aplicação, uma região topográfica qualquer será representada em formato 

matricial, onde cada elemento da matriz representa a altura de um ponto dessa região. Então, 

dada uma matriz qualquer 𝐶, de tamanho mxn, onde Ci,j representa a altura de um ponto, m o 

número de linhas e n o número de colunas, o problema para encontrar esse caminho pode ser 

então, modelado de forma matemática.  

Uma forma de se observar esse problema é através de fluxo em redes. 

Representações em rede podem ser utilizadas para diversos fins e situações em diferentes 

áreas, como administração, produção, logística e distribuição, e são uma ferramenta visual 

que ressalta as relações entre elementos de um sistema. Uma rede é composta pelos seguintes 

elementos: nós (vértices, podem representar pontos, lugares, instalações, entre outras coisas), 
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que são conectados por arcos (ligação entre dois nós que pode representar a distância entre 

eles, custo, ou alguma outra característica) e que, por sua vez, podem ser direcionados ou não 

(ou seja, o fluxo de um nó para outro pode ser uni ou bilateral) (HILLIER & LIEBERMAN, 

2006). 

Um problema comumente conhecido e similar ao problema de cálculo de 

proeminência é o Problema do Caminho Mais Curto. Essa situação é caracterizada pela 

existência de dois nós especiais em uma rede, os nós chamados de origem e destino, e o 

objetivo da modelagem é obter a menor distância possível na rede para se locomover da 

origem para o destino (HILLIER & LIEBERMAN, 2006). Ao se traçar um paralelo com a 

situação do presente trabalho, se cada elemento da matriz que representa a região for 

considerado como um nó que é ligado aos seus oito elementos adjacentes, é possível enxergar 

um problema semelhante. Como explicado anteriormente, a proeminência de um ponto é 

sempre calculada com relação a um ponto de maior altitude. Portanto, para um par de nós 

nessa rede, o objetivo do problema é sair do nó de origem e alcançar o nó de destino, como é 

exemplificado na Figura 3.  

 

Figura 3 - Exemplo do problema de proeminência modelado em rede 

 

Fonte: dados do autor 
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A diferença, porém, está no objetivo da função. Enquanto no problema de caminho 

mais curto o objetivo é minimizar as distâncias percorridas, na situação apresentada neste 

trabalho o objetivo é maximizar a menor altura no trajeto entre esses dois nós. Levando em 

consideração essa semelhança e essa nova necessidade de objetivo, o seguinte modelo 

matemático foi desenvolvido pelo autor para representar essa situação: 

 

𝑀𝑎𝑥  𝑍 = 𝑊 (2) 

  

Sujeito a: 

 

( ∑ 𝑋𝑖,𝑗
𝑖−1,𝑝

𝑗+2

𝑝=𝑗−1

+ ∑ 𝑋𝑖,𝑗
𝑖+1,𝑝

𝑗+2

𝑝=𝑗−1

+ 𝑋𝑖,𝑗
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𝑖,𝑗+1
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=  {
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0

−1
, para i = 2 a n − 1 e j = 2 a n − 1 

 

 

𝑊 ≤  𝐶𝑙,𝑚𝑋𝑖,𝑗
𝑙,𝑚 + (1 − 𝑋𝑖,𝑗

𝑙,𝑚) ∗ 𝑀 

 

 

(3) 

 

 

 

 

(4) 

𝑋𝑖,𝑗
𝑙,𝑚  ∈  ℤ (5) 

Onde: 

          Xi,j
l,m

 é o fluxo entre o elemento Xi,j e o elemento Xl,m da matriz C 

 Cl,m é a altura associada a cada destino, ou seja, o valor efetivo de Cl,m 

 𝑊 é o valor da máxima altura mínima no caminho entre origem e destino 

 M é um parâmetro grande o suficiente para servir como disjuntor da restrição  

 

Dessa maneira, dados dois pontos (um de origem e um de destino), o modelo 

matemático é capaz de encontrar a altura do colo-chave, ou seja, a máxima altura mínima no 

trajeto entre esses dois pontos e, com esse valor, é possível se obter o valor de proeminência. 

Em contrapartida, a restrição (5) do modelo obriga a variável de fluxo a ser inteira, ou seja, 0 

ou 1, dado o modelo proposto. Tal restrição transforma o problema em um problema de 

programação inteira que possui variáveis binárias, o que o classifica como um problema de 

crescimento exponencial e com custo computacional consideravelmente maior (HILLIER & 

LIEBERMAN, 2006). Devido a essa característica, um problema modelado dessa forma em 
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uma rede muito grande, poderá ter um número explosivo de variáveis binárias, dificultando 

sua resolução. Além disso, o modelo funciona para um par de pontos apenas, quando, ao se 

querer estudar uma região por completo, esse procedimento deverá ser repetido para cada par 

de pontos em que se queira analisar a proeminência. 

 

3.2 FUNCIONAMENTO GERAL DO ALGORITMO 

Pela modelagem matemática, o problema apresenta uma restrição em que as 

variáveis de fluxo sejam todas inteiras. Como dito anteriormente, tais problemas podem ser 

explosivos e demandam de muito custo computacional para atingirem uma solução. 

Por isso, uma solução alternativa será utilizada como ferramenta para desenvolver o 

algoritmo. Para Jackson (2010), proeminência geográfica é a altura de um pico quando ele se 

torna uma “ilha isolada” com relação a picos maiores que ele ao seu redor. Inspirado nisso, o 

algoritmo desenvolvido trabalha simulando um mapa topográfico onde o nível do mar se 

eleva gradativamente até isolar o ponto em questão, ou seja, até que não seja possível sair 

desse ponto e chegar em outro lugar sem passar por “água”. No momento em que isso ocorre, 

encontra-se a máxima menor altura possível no trajeto, ou seja, a altitude do colo chave. 

Dessa forma, o cálculo da proeminência se torna trivial, como visto pela equação 1. O 

processo então se repete para todos os outros pontos da matriz. 

3.2.1 Fluxograma do funcionamento do algoritmo 

Um esquema resumido do funcionamento do algoritmo é visto no Fluxograma 1. 

Cada etapa será detalhada e explicada de forma mais específica. 
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Fluxograma 1 - Funcionamento do algoritmo 

 

Fonte: dados do autor 

 

3.2.2 Descrição detalhada de cada etapa 

Cada etapa do fluxograma será explicada de forma mais detalhada para o 

entendimento do funcionamento. 

3.2.2.1 Inicialização da Matriz Z 

O início do processo demanda a inicialização da matriz inicial Z que será utilizada 

para os cálculos. Essa matriz representa uma superfície topográfica, onde cada elemento se 

conecta com seus vizinhos e representa a altitude daquela dada localização. Em se tratando 

das análises com os histogramas bidimensionais, a altitude de cada um desses elementos é 
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dada pela frequência obtida da relação de duas variáveis. A exemplo, considere um conjunto 

de dados que relaciona o preço pago por um l kg de arroz em cada dia da semana. Então, a 

altura de cada ponto é dada pela frequência em que ocorre a relação entre as variáveis. No 

caso, supondo que tenha sido pago R$3,70 no quilo de arroz aos sábados por 15 vezes nos 

dados coletados, a altura desse ponto é 15. Supondo que o preço do quilo, também aos 

sábados, tenha sido de R$ 3,80 por 42 vezes, a altura desse ponto é 42, e assim em diante. 

3.2.2.2 Identificação de picos locais 

A avaliação da medida de proeminência só faz sentido ao se comparar cumes com 

outros cumes, ou seja, um ponto que representam a maior altura no seu entorno. Dessa 

maneira, o algoritmo realiza uma procura em toda a matriz para identificar cada pico 

existente, comparando cada ponto com todos os seus vizinhos diretos, como pode ser visto na 

Figura 4. Ao se confirmar que o ponto em questão possui altura maior do que todos os outros 

em seu entorno, ele então é classificado como um pico e adicionado a uma matriz auxiliar, 

idêntica a Z, que só possui os picos da região representada e um contador é incrementado a 

fim de saber o número total de picos encontrados. Ao final desse processo, com todos os 

cumes devidamente identificados, o algoritmo só será executado na comparação entre esses 

pontos. 

 

Figura 4 - Identificação de picos na matriz 

 

Fonte: dados do autor 
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3.2.2.3 Ordenação das altitudes 

Após a identificação de todos os cumes, o algoritmo segue na ordenação decrescente 

desses cumes. Uma busca, então é feita em toda a matriz auxiliar para encontrar o pico de 

maior altitude. Quando a busca é finalizada, a informação de altura desse pico é armazenada 

em um vetor, juntamente com seus índices de linha e coluna (i e j, respectivamente) em 

vetores auxiliares, e essa altura é zerada na matriz auxiliar, restando apenas do segundo cume 

mais alto até o menor de todos. O processo se repete quantas vezes forem necessárias até zerar 

toda a matriz auxiliar, ou seja, até ordenar todos os picos encontrados. 

3.2.2.4 Verificação de elementos na lista 

A execução do algoritmo é baseada na existência da lista das alturas dos picos obtida 

anteriormente, portanto, enquanto existirem picos no vetor formado na etapa 3.2.2.3, o 

algoritmo continua a sua execução. Ao realizar a verificação de conteúdo do vetor, caso se 

confirme que ainda existem elementos na estrutura, esse elemento é retirado do vetor e seus 

valores de altitude (Z) e de posição de linha e coluna (i e j) são utilizados como ponto de 

referência para o cálculo na simulação de elevação do nível da água que será explicado na 

etapa seguinte. Dessa maneira, o processo se repetirá até que o vetor de altitudes se encontre 

vazio. Nesse momento, o algoritmo terá terminado de avaliar as proeminências de cada par de 

pontos de todos os picos na matriz inicializada. 

 No caso da primeira iteração do problema, o primeiro ponto a ser analisado será o de 

maior altitude na matriz e, como sabido, por se tratar do ponto de maior altitude, seu valor de 

proeminência será seu próprio valor de altitude e, a partir dele, as proeminências de outros 

pontos serão calculadas. 

3.2.2.5 Simulação do aumento do nível da água 

No passo anterior, ao se confirmar que ainda existe ao menos um elemento no vetor, 

esse elemento é retirado do vetor e armazenado em variáveis para darem início à solução 

desta etapa. A altitude do ponto retirado é armazenada na variável 𝑍1, e seus valores de linha 

e coluna da matriz (i e j), são retirados dos vetores auxiliares e armazenados nas variáveis 𝑃1𝑖 

e 𝑃1𝑗. A partir disso, todos os outros pontos de menor altitude devem ter suas proeminências 

calculadas com relação a este ponto de altura 𝑍1. Para o primeiro ponto do vetor (que já não 

possui mais o primeiro elemento que está armazenado em 𝑍1), seus valores de altura e de 

linha e coluna são armazenados nas variáveis 𝑍2, 𝑃2𝑖 e 𝑃2𝑗. Então, uma matriz B de zeros de 

mesmo tamanho da matriz inicial Z é criada, com o elemento BP1i,P1j recebendo o valor 1 e o 
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elemento BP2i,P2j  recebendo o valor 2, e um nível inicial de água 𝑁 = 0 é utilizado para 

iniciar o cálculo. Dessa forma, um processo iterativo se inicia da seguinte forma: 

• Para cada 1 na matriz, avalia-se seus elementos vizinhos 

Se os elementos tiverem valor 0 e; 

Se os valores de altitude forem maiores que o nível da água (𝑍 > 𝑁). 

Então esse elemento recebe o rótulo de 1 e o procedimento se repete expandindo o 

ponto inicial BP1i,P1j pela matriz. Caso contrário, se os índices de um desses entornos for 2, 

conclui-se então que foi possível observar um caminho na matriz do ponto de BP1i,P1j para se 

alcançar BP2i,P2j, e o nível de agua final 𝑁𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 recebe o nível atual da água 𝑁. A Figura 5, a 

Figura 6 e a Figura 7 exemplificam como o processo ocorre passo a passo. 

 

Figura 5 - Matriz inicial de crescimento 

 

Fonte: dados do autor 

 

O início acontece no ponto inicial (𝑃1𝑖, 𝑃1𝑗) e a verificação das alturas na matriz 𝑍 

para os elementos em seu entorno é feita. 
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Figura 6 - Matriz com a região em expansão 

 

Fonte: dados do autor 

 

Ao constatar que 𝑍 >  𝑁  na vizinhança do ponto inicial, todos esses pontos que 

atendem a esse critério recebem o rótulo de 1. O passo seguinte continua com essa avaliação 

de vizinhanças pra cada elemento 1 na matriz. 

 

Figura 7 - Matriz com a região expandida 

 

Fonte: dados do autor 

 

Ao verificar que uma das vizinhanças de um dos rótulos 1 é o rótulo 2, confirma-se 

que o caminho é possível para dado nível de água 𝑁. Agora, o valor do nível da água 𝑁 é 

incrementado, e o processo iterativo acontece novamente, até observar o momento em que 

não é mais possível realizar a expansão de um ponto a outro devido ao fato de alguma altitude 

no caminho ser menor do que 𝑁. Nesse momento, sabe-se que o nível de água máximo entre 

os dois pontos é 𝑁𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙, ou seja, exatamente a altitude do colo-chave entre esses dois pontos. 

Então, a proeminência para o ponto BP2i,P2j  é calculada utilizando a equação (1)  e 
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armazenada em uma outra matriz, e o processo se reinicia, pegando as informações do 

próximo elemento do vetor como 𝑍2, 𝑃2𝑖 e 𝑃2𝑗 e realizando novamente o procedimento, até 

que o vetor todo tenha sido percorrido. 

Após todo esse cálculo retorna-se ao passo 3.2.2.4, onde o próximo elemento do 

vetor será retirado e servirá como ponto de referência, e todos os outros pontos terão suas 

proeminências calculadas com relação ao novo ponto. Coincidentemente, devido à ordenação 

feita anteriormente, todos os elementos restantes no vetor já estão em ordem decrescente e, 

por isso, o processo se repetirá até percorrer todo o vetor, sempre pegando o primeiro 

elemento como referência do “mais alto” restante. 

Através da explicação detalhada do funcionamento do processo, é possível observar que a 

proeminência de um dado ponto nessa matriz é calculada com relação a todos os pontos de 

maior altitude do que esse dado pico selecionado, porém, o valor de proeminência para um 

ponto deve ser único. É nesse momento que o conceito de cume-pai é utilizado como critério 

para se definir o valor de proeminência. Considerando o conceito sugerido por Adam (2005) 

de que o cume pai é o que possui maior altitude do colo-chave com relação ao outro cume, o 

valor de proeminência de dado ponto, no algoritmo, será o menor valor de proeminência 

encontrado ao longo de todos os cálculos, pois, o menor valor de proeminência sempre estará 

associado à maior altitude de colo-chave, como pode ser observado através da equação (1). 

 

4. APLICAÇÃO DA ABORDAGEM EM MODELOS PROPOSTOS 

Como forma de entender o comportamento da abordagem desenvolvida, o algoritmo 

será aplicado em alguns modelos para avaliação dos resultados. 

4.1 HISTOGRAMAS 

A primeira aplicação será realizada em histogramas envolvendo a relação entre duas 

variáveis de estudo. 

4.1.1 Histograma da relação entre peso e altura de um grupo de pessoas 

Pesquisas de dados estatísticos geralmente são baseadas na coleta de dados que 

formam uma amostra (parte de um grupo maior que se deseja analisar). O processo de 

obtenção desses dados é chamado de amostragem e pode ser classificada de duas formas 

diferentes: amostragem probabilística (a) e amostragem não-probabilística (b). Na 
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amostragem probabilística, a seleção dos elementos é aleatória, permitindo o tratamento 

estatístico dos mesmos e garantindo representatividade da população. Na amostragem não-

probabilística, por outro lado, a escolha dos dados é feita de forma não-aleatória, não 

permitindo a generalização dos resultados para toda a população. No âmbito da amostragem 

não-probabilística, um dos métodos utilizados é o de amostragem intencional, onde o 

investigador determina, intencionalmente, de acordo com seus próprios critérios, os elementos 

que comporão a amostra (DOMINGUES; MARTINS, 2019). 

Uma pesquisa foi realizada pelo autor utilizando a amostragem intencional com o 

objetivo de coletar algumas informações da população que possui entre 18 e 30 anos na 

cidade de Juiz de Fora. As variáveis observadas de cada elemento são: 

i. Sexo 

ii. Altura (em metros) 

iii. Peso (em quilogramas) 

 

A pesquisa contou com a participação de 181 pessoas, sendo elas 97 (53,59%) do 

sexo feminino e 84 (46,41%) do sexo feminino. As variáveis altura e peso foram relacionadas 

e os dados da pesquisa podem ser observados na Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Relação Peso x Altura 

 

Fonte: Dados do autor 
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 A tabela também pode ser vista através do histograma bidimensional montado através 

dos resultados e representado no Gráfico 3. 

 

Gráfico 3 - Histograma Peso x Altura 

 

Fonte: Dados do autor 

 

Ao analisar a tabela, pode-se perceber que as 5 maiores frequências possuem os 

seguintes valores:  

• 16 pessoas (1,75m a 1,80m e 70kg a 75kg) – Ponto A 

• 14 pessoas (1,75m a 1,80m e 75kg a 80kg) – Ponto B 

• 12 pessoas (1,55m a 1,60m e 55kg a 60kg) – Ponto C 

• 11 pessoas (1,70m a 1,75m e 70kg a 75kg) – Ponto D 

• 8 pessoas (1,50m a 1,55m e 55kg a 60kg) – Ponto E 

 

Denominando cada uma dessas frequências como um ponto, poderemos analisar o 

histograma mais precisamente. Por se tratar de uma quantidade pequena de dados, é possível 

distinguir visualmente, através da análise do histograma no Gráfico 3, que tais pontos 

compõem as duas maiores regiões do gráfico. Nesse momento, entra em uso a abordagem 

proposta por esse trabalho, onde a medida de proeminência será utilizada como forma de 

distinguir grupos nesse conjunto de dados, de maneira que, quanto mais proeminente um pico 
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for em relação aos demais, mais “diferente” ele é, caracterizando-se, assim, como um grupo 

próprio. Ao se calcular as proeminências para todos os picos no gráfico, tem-se um novo 

conjunto de valores que podem ser observados no Gráfico 4. 

 

Gráfico 4 - Histograma Peso x Altura das proeminências 

 

Fonte: Dados do autor 

 

O novo histograma representa os valores de proeminência para todos os picos 

presentes no histograma original. Como explicado anteriormente, só se calcula a 

proeminência para um dado ponto caso ele seja considerado um pico (mais alto que todos ao 

seu redor), por isso, o Gráfico 4 possui menos elevações do que o Gráfico 3. Também é 

possível notar que, no Gráfico 4, existem 2 elevações principais, que representam as duas 

maiores e mais representativas proeminências. 

Agora, é preciso analisar os resultados obtidos para concluir se o uso da medida de 

proeminência é uma métrica interessante para encontrar classes distintas. No Gráfico 5, é 

possível observar a imagem do histograma e suas frequências antes do cálculo da 

proeminência. 
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Gráfico 5 - Imagem do Histograma Peso x Altura 

 

Fonte: Dados do autor 

 

Ao se comparar simplesmente as altitudes, considerando que deseja-se identificar 

dois grupos, é possível ver que as duas maiores altitudes (frequências) no histograma, 

pertencem aos pontos A e B, enquanto as maiores proeminências são medidas dos pontos A e 

C. Apenas considerando a altitude, teríamos como resultado os pontos A e B, que, como pode 

ser visto no Gráfico 5, representam uma mesma região no histograma. Em contrapartida, os 

dados de proeminência mostram que os valores mais representativos são nos entornos pontos 

A e C (facilmente observados tanto no Gráfico 3 quanto no Gráfico 4, pelos maiores picos), e 

que podem ser utilizados para concluir que A e C são grupos (ou picos) distintos um do outro, 

ou seja, possuem características dessemelhantes. Portanto, em questão de métrica, é possível 

distinguir dois grupos que foram representadas como Região 1 e Região 2 no Gráfico 5, um 

que nasce a partir do Ponto A e outra que nasce a partir do Ponto C. Basta saber agora se, com 

base nas variáveis, realmente os grupos podem ser classificados como dessemelhantes. 

Para se confirmar a hipótese da dessemelhança, será feita uma análise dos dados do 

histograma nas adjacências de cada ponto de maior proeminência. Partindo do Ponto A, uma 

análise estatística dos dados revela que 89,9% das pessoas presentes nessas adjacências são do 
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sexo masculino, enquanto 10,1% são do sexo feminino. Por outro lado, partindo do ponto C, a 

mesma análise estatística revela que 88,1% das pessoas nessa vizinhança são do sexo 

feminino, enquanto 11,9% são do sexo masculino. Ambas análises podem ser observadas no 

Gráfico 6 e Gráfico 7. 

 

Gráfico 6 - Porcentagem de cada sexo na região partindo de A 

 

Fonte: Dados do autor 

Gráfico 7 - Porcentagem de cada Sexo na região partindo de C 

 

Fonte: Dados do autor 

 

Então, a partir do conceito proposto, é possível dizer que a medida de proeminência 

conseguiu revelar grupos distintos dentro do histograma bidimensional elaborado. Um grupo 
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que é majoritariamente composto por pessoas do sexo masculino e outro que é 

majoritariamente composto por pessoas do sexo feminino. 

 

4.1.2 Histograma da relação de notas em avaliações de duas disciplinas 

Outra avaliação proposta foi realizada em um conjunto de dados hipotéticos que 

relacionam as notas de alunos em duas disciplinas distintas, Português e Inglês, variando de 1 

a 10. Os dados se encontram na Tabela 3. 

 

Tabela 3 - Conjunto de dados hipotéticos que relaciona notas de alunos nas disciplinas de Português e Inglês. 

 

Fonte: Dados do autor 

 

Da mesma forma como realizado no tópico 4.1.1, o conjunto de dados pode ser 

observado no Gráfico 8 em forma de histograma bidimensional. Ao analisar a tabela e o 

gráfico, também pode-se constatar, assim como no caso anterior, que as maiores frequências 

se concentram ao redor do maior valor encontrado: 

• 100 pessoas (8 em Português e 2 em Inglês) 

• 95 pessoas (10 em Português e 2 em Inglês) 

• 90 pessoas (9 em Português e 2 em Inglês) 

• 90 pessoas (6 em Português e 1 em Inglês) 

Porém, ao se executar o procedimento de cálculo da proeminência, é possível 

observar que, assim como no caso anterior, os maiores picos (frequências maiores) não são os 

mais proeminentes encontrados no conjunto. No Gráfico 9 é possível observar os valores de 

proeminência para os picos presentes no histograma. 
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Gráfico 8 - Histograma Notas Português x Inglês 

 

 

Fonte: Dados do autor 

 

Gráfico 9 - Histograma das Proeminências das Notas Português x Inglês 

 

Fonte: Dados do autor 
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 Similarmente ao que aconteceu no caso anterior, os maiores picos do histograma 

(maiores frequências) não correspondem exatamente aos picos mais proeminentes. No 

Gráfico 10 é possível ver a imagem do histograma antes do cálculo da proeminência e 

entender quais foram os picos considerados como mais proeminentes. 

 

Gráfico 10 - Imagem do Histograma das Notas Português x Inglês 

 

Fonte: Dados do autor 

 

Dessa forma, ao utilizar a proeminência, é possível encontrar valores que, no 

contexto dos dados, representam grupos bem característicos e distintos um dos outros, ao 

contrário do que seria ao levar em conta apenas as maiores frequências. Considerando as 

quatro maiores proeminências, elas refletem grupos que apresentam as seguintes 

características: baixo rendimento nas duas disciplinas, alto rendimento em Português e baixo 

em Inglês, alto rendimento em Inglês e baixo em Português e alto desempenho em ambas. 
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4.1.3 Outras variáveis 

Através da análise dos dois conjuntos de dados propostos anteriormente, é possível 

concluir que a aplicação de medida de proeminência pode ser utilizada em situações que 

relacionam características ou atributos. Alguns outros exemplos são: quantidade de defeitos 

ocorridos na fabricação de um produto a dado par de temperatura e pressão, quantidade de 

vezes que uma compra engloba um par de produtos, entre outras diversas aplicações que 

podem se beneficiar do uso do conceito de proeminência para identificação de grupos. 

4.2 TRANSFORMADA DE HOUGH 

A transformada de Hough é um método matemático desenvolvido e utilizado para a 

reconhecer padrões geométricos (retas, círculos, elipses) no processamento de imagens 

digitais (BONES;BRUNO,2007). 

 

4.2.1 Transformada de Hough para identificação de retas 

O método da transformada de Hough para a identificação de retas consiste, 

resumidamente, na varredura de uma imagem digital através de segmentos de retas para um 

conjunto de parâmetros que intersecciona uma quantidade de pixels na imagem 

(BONES;BRUNO,2007). 

Para Duda e Hart (1972), a representação de retas em um espaço cartesiano para  a 

transformada de Hough pode ser feita utilizando os parâmetros 𝜌 e 𝜃 (coordenadas polares), 

onde 𝜌 é a distância ou raio a partir da origem do plano e 𝜃 o ângulo formado pela reta com o 

eixo 𝑥  do espaço cartesiano. Tal parametrização permite uma melhor representação do 

espaço, uma vez que a tradicional equação da reta:  𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏 (6) apresenta complicações a 

medida em que a reta torna-se vertical no plano (ambos os parâmetros a e b se tornam 

indefinidos quando o ângulo tende a ser 𝜋/2 e seus múltiplos). Por isso, a parametrização 

proposta é a seguinte: 

 

𝜌 = 𝑥 cos 𝜃 + 𝑦 sin 𝜃 (7) 

 

Utilizando essa parametrização, segmentos de retas podem ser construídos para fazer a 

análise ao longo da imagem, como pode ser visto na Figura 8. 
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Figura 8 - Segmento de reta formado por 𝜌 e 𝜃 

 

Fonte: Adaptado de Duda e Hart (1972) 

 

Em complemento, Bones e Bruno (2007) ressaltam que é preciso entender 

conceitualmente dois espaços utilizados na transformada de Hough. O espaço imagem, que 

representa o plano cartesiano 𝑥𝑦 onde os segmentos de retas são formados e cortam os pixels 

da imagem, e o espaço de Hough, ou espaço acumulador, um plano representado pelos eixos 

𝜌  e 𝜃  que mostram os parâmetros dos segmentos de retas criados. Dessa maneira, um 

segmento qualquer no espaço imagem é representado no espaço de Hough através de um 

ponto. Considerando agora um ponto no espaço imagem, sabe-se que ele pode ser cortado por 

infinitas retas, e o conjunto dessas infinitas retas representa uma senóide no espaço de Hough. 

Sendo assim, o processo contínuo de varredura da imagem gera, ao final, um espaço 

acumulador que mostra, nos pontos com maiores interseções, onde podem existir retas na 

imagem digital. Na Figura 9 é possível observar que os pontos 1,2,3,4 e 5 no espaço imagem 

dão origem a 5 senóides no espaço de Hough e, as interseções nesse espaço traduzem a 

colinearidade de pontos na imagem digital, ou seja, demonstram a existência de possíveis 

retas. 
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Figura 9 - Espaço Imagem e Espaço de Hough 

 

Fonte: Adaptado de Bones e Bruno (2007) 

 

Após a varredura de toda a imagem, o espaço de Hough fornece uma informação de 

possíveis retas na imagem analisada ao se observar os pontos com maiores interseções. Ao se 

fazer um paralelo com a aplicação deste trabalho, o espaço de Hough pode ser considerado  

um histograma bidimensional (uma superfície que relaciona os parâmetros 𝜌 e 𝜃), sendo que a 

frequência de ocorrência de cada uma das combinações nada mais é do que a quantidade de  

interseções encontradas e guardadas no espaço acumulador obtidas ao realizar a análise de 

uma imagem. Na Gráfico 11 e Gráfico 12 é possível ver, respectivamente, o exemplo de um 

espaço acumulador e da superfície gerada por esse espaço para uma dada imagem. 

 

Gráfico 11 - Espaço de Hough para uma imagem 

 

Fonte: Dados do autor 
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Gráfico 12 - Superfície de um espaço acumulador 

 

Fonte: Dados do autor 

 

Estabelecida essa comparação, o objetivo agora é utilizar o conceito da proeminência 

nessa superfície gerada pelo espaço acumulador e verificar se os picos mais proeminentes 

fornecem informações diferentes das obtidas por outros métodos de identificação de retas 

nesse espaço. 

 

4.2.2 Aplicação do conceito de proeminência na transformada de Hough – Exemplo 1 

Como visto, após a aplicação da transformada de Hough em uma imagem digital, 

obtém-se um espaço acumulador de Hough, onde os pontos que possuem maiores interseções 

são candidatos a serem retas na imagem analisada. Para análise da abordagem proposta, a 

transformada de Hough será aplicada e os resultados serão comparados entre o método 

tradicional de identificação de retas presente no software MATLAB e a utilização da 

proeminência para a identificação das retas. A imagem que será utilizada de teste para ambos 

os métodos pode ser vista na Figura 10. 
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Figura 10 - Imagem utilizada na transformada de Hough - Exemplo 1 

 

Fonte: Dados do autor 

 

Para efeitos comparativos, todos os parâmetros de resolução serão iguais na 

aplicação de ambos os métodos e o valor estabelecido de retas a serem encontradas foi fixado 

em 4. Portanto, os espaços obtidos antes da análise das retas na imagem é o mesmo. O espaço 

de Hough para a imagem proposta é mostrado no Gráfico 13 e a superfície formada por esse 

espaço é visto no Gráfico 14. 

 

Gráfico 13 - Espaço de Hough para a imagem do Exemplo 1 

 

Fonte: Dados do autor 
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Gráfico 14 - Superfície formada pelo espaço de Hough da imagem do Exemplo 1 

 

Fonte: Dados do autor 

 

A definição de retas do método já implementado dentro do software MATLAB na 

imagem proposta gera, para os parâmetros fixados, a identificação das 4 retas que podem ser 

observadas na Figura 11. 
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Figura 11 - Transformada de Hough (método MATLAB) – Exemplo 1

 

Fonte: Dados do autor 

 

Como pode ser visto na Figura 11, o método implementado pelo MATLAB faz a 

identificação de quatro retas nas arestas de maior comprimento do retângulo da imagem. Esse 

evento ocorre, provavelmente, pelo fato de que tais retas interceptam uma grande quantidade 

de pixels durante a transformada de Hough, e no espaço acumulador elas representam os picos 

maiores. 

Sob outra perspectiva, a definição das retas utilizando o conceito de proeminência foi 

feita da seguinte forma: para as quatro retas que se deseja identificar, não foram utilizados os 

valores dos maiores picos como feito pelo método do MATLAB, mas sim os maiores valores 

de proeminência, com o objetivo de verificar se a métrica proposta consegue prover 

resultados que sejam distintos entre si. Após a transformada de Hough, o algoritmo de 

obtenção das proeminências foi executado na superfície gerada pelo espaço acumulador e os 4 

maiores valores de proeminência identificaram as retas exibidas na Figura 12. 
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Figura 12 - Transformada de Hough (método da proeminência) – Exemplo 1

 

 

Fonte: Dados do autor 

 

Através da observação da Figura 12, é possível notar que as retas identificadas 

utilizando o método da proeminência são retas nas quatro arestas do retângulo. Essa diferença 

com relação ao outro método ocorre pela utilização de critérios diferentes na escolha dos 

picos. Ao contrário do teste anterior, a escolha com base na proeminência forneceu 

informação de retas que contornam toda a imagem, pois, na análise da superfície da 

transformada de Hough, os picos de maiores proeminências são os que mais se distinguem 

uns dos outros e, portanto, podem ser considerados os mais relevantes do espaço. 

 

4.2.3 Aplicação do conceito de proeminência na transformada de Hough – Exemplo 2 

Para complementar o estudo, a mesma análise será feita novamente, utilizando uma 

outra imagem como referência para processamento, exibida na Figura 13. 

 

 

 



48 

 

Figura 13 -Imagem utilizada na transformada de Hough - Exemplo 2 

 

Fonte: Dados do autor 

Assim como no procedimento anterior, os parâmetros utilizados para os testes serão 

os mesmos, e a quantidade de retas que se deseja encontrar foi fixada em 3. Após a varredura 

da imagem, a transformada fornece o espaço de Hough observado no Gráfico 15 e a superfície 

gerada por esse espaço é exibida no Gráfico 16. 

 

Gráfico 15 - Espaço de Hough para a imagem do Exemplo 2 

 

Fonte: Dados do autor 
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Gráfico 16 - Superfície formada pelo espaço de Hough da imagem do Exemplo 2 

 

Fonte: Dados do autor 

 

 A partir desse espaço acumulador de Hough, o método implementado pelo MATLAB 

identificou as seguintes retas presentes na Figura 14. 

 

Figura 14 - Transformada de Hough (método MATLAB) – Exemplo 1 

 

Fonte: Dados do autor 



50 

O resultado, como pode ser visto, é, de certa forma, esperado, uma vez que o método 

implementado pelo MATLAB identifica as retas através dos maiores picos no espaço de 

Hough, assim como ocorreu com o Exemplo 1. Nesse caso, ao requisitar 3 retas, o software 

identificou as retas que cortam a maior quantidade de pixels que, por consequência, cruzam a 

forma mais extensa presente na Figura 13. Em contrapartida, quando se utiliza a proeminência 

como critério para identificação de retas tem-se o resultado exibido na Figura 15. 

 

Figura 15 - Transformada de Hough (método da proeminência) – Exemplo 2 

 

Fonte: Dados do autor 

 

 Similarmente ao ocorrido com o Exemplo 1, a proeminência forneceu uma informação 

do espaço de Hough sobre a relevância dos picos. Quando considerada como critério para 

escolha, a proeminência permitiu a identificação de retas que interceptam todas as formas da 

Figura 13, demonstrando a viabilidade da medida como critério para distinção de grupos. 

 

5. SUGESTÕES DE TRABALHOS FUTUROS 

Como forma de propor melhorias para trabalhos futuros, são sugeridos os seguintes 

desafios a serem superados como próximos passos: 

 

a. Estruturar alternativas para a programação matemática do problema; 
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O modelo matemático proposto para cálculo da proeminência geográfica entre dois 

pontos envolve Programação Inteira que, como já discutido anteriormente, pode ser um tipo 

de programação com solução exponencialmente complexa, dificultando ou até impedindo a 

obtenção de soluções ótimas. De forma a reduzir a complexidade do problema e facilitar sua 

resolução, a proposição é do desenvolvimento de um modelo mais simples do que a 

Programação Inteira. 

 

b. Aprimoramento do algoritmo proposto; 

Devido à complexidade do modelo proposto, o algoritmo desenvolvido não teve a 

abordagem convencional de solução da Programação Inteira. Porém, mesmo se utilizando de 

outras alternativas para desenvolver uma solução, a situação ainda é um problema de alta 

complexidade, pois, para cada pico encontrado na superfície analisada, ele deve ser 

comparado com todos os picos maiores do que ele, caracterizando o problema como um 

problema de natureza combinatória. A sugestão, nesse caso, é de melhorar o desempenho do 

algoritmo para conjuntos grandes de dados, utilizando novas heurísticas e técnicas. 

 

c. Utilizar a proeminência como critério para clusterização e comparar com 

outros métodos conhecidos 

Tendo demonstrado a viabilidade do conceito da proeminência como fator de 

caracterização de grupos distintos, ele passa a ser considerado como um possível critério a ser 

utilizado no agrupamento de dados. Os passos seguintes, então, seriam da utilização da 

proeminência em situações de clusterização para estudar seu desempenho. 

 

d. Expansão do conceito para além de ℝ3 

O cálculo da medida de proeminência foi realizado em histogramas bidimensionais 

(superfícies) que estão inseridas no espaço ℝ3 . Porém, nada impede que ela também seja 

aplicada para espaços maiores do que esse, possibilitando a combinação de mais de duas 

variáveis na geração de um histograma. Então, a sugestão de melhoria é a expansão do 

conceito para casos além do espaço ℝ3. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De acordo com os objetivos estabelecidos pelo presente trabalho e através do 

desenvolvimento da metodologia proposta, é possível concluir que os objetivos foram 

atingidos. O problema de cálculo da proeminência foi modelado matematicamente, um 

algoritmo para a execução desse cálculo em uma superfície foi desenvolvido e aplicado e a 

abordagem desse conceito como método de distinção de grupos foi utilizada em dois modelos 

sugeridos. Ao final dessas comparações, foi possível concluir que a proeminência é uma 

medida que fornece uma informação interessante quanto ao grau de diferenciação entre 

grupos, e pode ser considerada como um critério de classificação. Vale ressaltar também que 

o objetivo principal é demonstrar a viabilidade da proeminência como um critério de 

classificação e distinção, e não o desenvolvimento de uma metodologia nova para realizar tal 

tarefa. 

Outra consideração importante a ser feita é quanto à necessidade de uso desse critério 

que, em conjunto com os demais, são ferramentas que podem ser úteis aos usuários que 

quiserem utilizá-las, desde que sejam aplicadas à uma situação em que seus resultados 

traduzam informações relevantes ao caso. Sendo assim, sua aplicação cabe ser analisada 

situacionalmente. 
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ANEXO A – TERMO DE AUTENTICIDADE 

 

 




