
Uma nota sobre a “Engenharia” da descontaminação para ruídos aditivos 

 
A breve discussão abaixo elucida, sem maior rigor, porém de modo intuitivo, os alicerces da 

maioria das técnicas adotadas na descontaminação de sinais. Embora grosseira, a ilustração é 

suficiente para propósitos de compreensão do mecanismo. Admita que um sinal f(t) com espectro 

F(w) é contaminado por um ruído aditivo n(t), de espectro N(w). O sinal contaminado é expresso 

por f(t)+n(t). Como a transformada de Fourier é linear, o espectro do sinal é superposto, de forma 

aditiva, ao espectro do ruído. Tem-se então F(w)+N(w) como espectro contaminado. Os espectros 

envolvidos são apresentados para um caso hipotético e simples. Idealmente, as densidades 

espectrais de potência correspondentes seriam utilizadas (i.e., |F(w)|2 e |N(w)|2). A potência total 

do sinal é assumida como bem superior àquela do ruído (integrais da magnitude ao quadrado do 

espectro). Há porém, trechos da banda em que o sinal “domina” largamente o ruído, enquanto 

que há partes em que o ruído é praticamente de mesma ordem do sinal. A idéia central da 

descontaminação consiste em estabelecer um limiar sobre o espectro contaminado. Trechos do 

espectro abaixo do limiar são eliminados (assassinados). Nas zonas abaixo do limiar, pode haver 

algum sinal presente (provavelmente haverá), porém a intensidade do ruído é “comparável” ao 

sinal e a informação encontra-se comprometida – um espectro “sujo”. O melhor a fazer nesses 

casos é apagar tais trechos do espectro, ainda que sob o preço de eliminar uma certa quantidade 

(normalmente desprezível) da energia/potência do sinal. Imagine que, em uma dada banda de 

freqüências B1, a potência do ruído seja 1 W, comparável à potência de 2 W do sinal, dentro 

dessa mesma banda. Já numa outra região B2 do espectro contaminado, a potência do ruído é da 

ordem de 1 W, porém o sinal é mais forte, integrando 50 W1. Trechos menos confiáveis do 

espectro contaminado (não representativos), como o trecho B1, são suprimidos, mantendo apenas 

a informação em trechos em que ela é essencialmente compatível com o sinal. O mecanismo 

lembra com tratar com maçãs bichadas: para aproveitá-las, extirpar-se as partes que se encontram 

podres. A eliminação de  trechos substancialmente ruidosos do sinal fornece um “espectro 

descontaminado”, o qual é então usado para obter uma versão “mais limpa” do sinal, via a 

transformada inversa. Isso pode ser realizado em qualquer domínio de transformação, desde que 

o ruído seja aditivo e a transformada seja linear. Particularmente essa estratégia tem se mostrado 

extremamente eficiente no caso da aplicação da transformada de wavelet. Qual a razão do 

                                                           
1 É claro que não se pode avaliar tais potências quando não se dispõe do ruído! Porém através do limiar pode-se ter 
uma idéia das faixas espectrais importantes para o sinal. 



sucesso das wavelets nesse problema, frente a outras transformadas?. As transformadas de 

wavelet permitem um maior grau de liberdade na decomposição (quando comparada a Fourier, 

Hadamard, DCT etc.), o que permite obter decomposições com concentração de energia em um 

número menor de coeficientes da transformada (propriedade algo como usualmente citado na 

DCT para justificar o seu sucesso), daí a eficiência do processo “denoising”. Essa também é, 

grosso modo, a base filosófica do êxito da compressão wavershrink. 
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Figura 1. (a) Sinal original; (b) ruído aditivo; e (c) sinal contaminado. O limiar é indicado, 
ilustrando que as zonas abaixo dele (e.g. B1) encontram-se muito comprometidas e devem ser 
suprimidas. Já nas demais regiões (e.g. B2), o sinal é menos afetado, em termos relativos, pelo 
ruído.  
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