
Processamento de Imagens Subaquáticas à Luz do Paradima SIMT de 
Programação

Nome dos autores: 
Felipe Codevilla Moraes, Joel Felipe de Oliveira Gaya, Silvia Silva da Costa Botelho 
e Nelson Duarte Filho
Área do Conhecimento:  Ciências exatas e da Terra, Ciência da Computação.
Palavras Chave: Subaquático, CUDA, Processamento Digital de Imagens
Resumo 
Sendo o ambiente marinho rico em recursos biológicos e minerais,  a exploração 
marinha  torna-se  uma  área  relevante  e  atrativa.  Avanços  tecnológicos  vêm 
conduzindo  ao  desenvolvimento  de  tecnologias  subaquáticas  para  o  auxílio  e 
realização das mais diversas tarefas no fundo do mar. Tais tecnologias apresentam 
capacidades de percepção, tomada de decisão e atuação capazes de propiciar a 
realização  de  diferentes  tipos  de  tarefas.  No  caso  de  percepção,  câmeras  na 
frequência do visível estão sendo utilizadas para inspeção e monitoramento.
Entretanto, sendo a água um meio participativo na formação da imagem na câmera 
uma série de dificuldades emergem do uso do imageamento. A efetiva utilização 
destas imagens envolve o tratamento dos efeitos causados pela propagação da luz 
neste meio. Técnicas para restauração da imagem utilizam métodos avançados de 
processamento de imagens há muito estudados na bibliografia. Estes acarretam um 
volume considerável  de processamento, dificultando a utilização das informações 
adquiridas em aplicações em tempo real.
Recentes  avanços  em  organizações  de  computadores  para  Unidades  de 
Processamento Gráfico dedicadas (GPUs), baseadas em paradigmas SIMT (single 
instruction, multiple threads) possibilitam o desenvolvimento de novas abordagens 
para o processamento de grandes quantidades de dados em aplicações tempo-real, 
inaugurando novos desafios frente ao desenvolvimento de algoritmos à luz deste 
novo paradigma. 
Assim, este trabalho visa averiguar a utilização do paradigma SIMT no tratamento de 
imagens subaquáticas. De forma original na bibliografia, serão analisados os mais 
recentes e principais métodos de processamento de imagens subaquáticas de forma 
a propor novos algoritmos, os quais explorariam a característica SIMT das GPUs. 
Como  resultado,  caso  o  paralelismo  seja  possível,  conseguir-se-ia  obter  altos 
ganhos de desempenho, permitindo aplicações em tempo real e online. Atualmente 
estudos  estão  sendo  realizados  e  porcentagens  paralelizáveis   estão  sendo 
calculadas.  Como  trabalho  futuro  pretende-se  implementar  os  algoritmos  mais 
adaptados utilizando a linguagem CUDA da NVIDIA.
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