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Representação e compatibilização de dados e 

abordagens 

SER 300 -  Introdução do Geoprocessamento 



Processo de Representação Computacional 

Níveis de abstração 

Ontologias (conceitos do mundo real):  lote, tipo de solos 

Formal:  entidades (objetos) x distribuições (campos) 

Estruturas de dados:  matrizes, vetores 

Implementação: código em linguagem de computador 

Universo 

 

Ontológico 

Universo 

 

Formal 

Universo 

 

Estrutural 

Universo 

 

Implement. 



Dados Sócio-Demográficos - BR 

 



Dados Sócio-Demográficos - BR 

 



O Censo Demográfico 

Questionários: Universo e Amostra 

  

Dados:  Domicílios & Pessoas  

 

Recortes: UF, macro, micro região, município, 

distrito, áreas de ponderação, setores 

censitários (urbanos e rurais)  

        ...... 



Dados sócio-demográficos 

Como representar e compatibilizar com 

dados de Sensoriamento Remoto?? 

 

 A questão da representação  

 

 Como SR pode ser útil para representar a 

variabilidade sócio-demográfica espacial ? 



Representações Cartográficas 

Dados de População: 

Mapas pontos - símbolos  



Representações Cartográficas 

Mapas pontos - dots  

 Superposição em áreas 

densas 

 Valores agregados 

  1pto= x pessoas 

 



Representações Cartográficas 

Mapas Coropléticos  

 Mapas temáticos  

 Valores associados a 
áreas e diferenças de 
cores  - intensidade do 
fenômeno 

 Representa estrutura 
hierárquica dos dados 

 Tamanho, forma das 
unidades, número de 
classes e definição de 
limites 

 



Representação Computacional 

Representação digital de dados geográficos – modelos 
matricial e vetorial 

Modelos de representação computacional para dados 
sócio-econômicos: 
 Indivíduo  

 Área 

 Fenômeno contínuo no espaço 

Área – fenômeno em regiões discretas, unidades 
homogêneas 

Unidades – arbitrárias como setor censitário, não 
representam distribuição espacial da variável  

Problema de unidade de área modificável (MAUP) – 
séries temporais? 

 



Superfície de Densidade 

Modelos de Superfície - alternativa a restrição das áreas 

 Densidade demográfica – fenômeno contínuo  

 Objetivo: estimar distribuição no maior detalhe possível 

 Vantagem: manipulação e análise independentes de área 

 Armazenar e disponibilizar dados em BD Globais 

Dados censitários – limite municipal ou do setor censitário 

Evolução de uso e cobertura na e.g. na Amazônia 

 divisões territoriais 

 grade regular para modelos espaciais 

 Pressão da população – gradiente da densidade populacional 



Para representar População na Amazônia… 

Disponibilidade de dados 

 Dados censitários (10 anos) 

 Contagens por amostragem intercensos 

 Estimativas estatísticas – PNAD (Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílio) – UF, região metropolitana, no N incluiu 
população rural a partir de 2004 (RO, AC, AM, RR, PA e AM). 

Indexação Espacial 

 Limite municipal até censo 2000, dados coletados por setor 
censitário (mapas analógicos), limite territorial oficial IBGE - 
malha municipal 

 Censo 2000 – setor censitário digital (apenas para área urbana 
– mun>25000). Atualmente disponíveis desde  2000 



Para representar População na Amazônia… 

Setor Censitário 

 Área visitada em 1 mês – 250 

domicílios rurais, 350 urbanos 

 Na Amazônia – áreas 

extensas e heterogêneas 

 Alta Floresta d’Oeste (RO)  

 165 km2 e limites regulares –
assentamentos 

 435 km2 em áreas de floresta 



Para representar População na Amazônia… 

Heterogeneidade da região 

 Tamanho de município: 64 km2 – Raposa (MA), 160.000 km2 – 

Altamira (PA)  

 Área dos municípios: 6.770 km2 - média, 14.000 km2 - desvio 

padrão 

 RO – 52 municípios com área média de 4.600 km2 

 AM - 62 municípios com área média de 25.800 km2  

 Área dos municípios determinam a dimensão dos setores 

censitários 



Para representar População na Amazônia… 

Complexidade dos processos -> distribuição espacial 

 Rondônia: migrantes, assentamentos INCRA, núcleos urbanos 

ao longo de eixos viários e população na zona rural. 

 Amazonas: menor densidade de núcleos urbanos, concentração 

em Manaus.  

 Tendências: 

 desconcentração das metrópoles,  

 maior participação relativa das cidades de até 100.000 habitantes 

 crescimento da população nos núcleos de 20.000 habitantes 

 População dispersa na zona rural e ao longo dos rios 

 Contínuos de florestas – vazios demográficos  



Modelos de População 

Dimensão Humana 

– importância nos 

projetos da região 

como LBA e LUCC 

 

Representação mais 

freqüente: mapas 

temáticos 



Modelos de População 

Densidade Demográfica 

ao invés de população 

total 2000 

Importância dos 

intervalos e critério para 

visualização  

Destaque das regiões 

mais populosas e vazios 

demográficos 



Modelos de População 

Técnicas de interpolação de Superfícies classificadas em 

dois grupos:  

 

 Interpoladores que consideram apenas a variável população:  

 Superfície de Tendência, Ponderado pela área, Krigagem, 

Picnofilático de Tobler e Centróides Populacionais de Martim;  

 

 Interpoladores que utilizam variáveis auxiliares, indicadoras da 

presença humana para distribuir população nas superfícies: 

  método Dasimétrico, Interpoladores Inteligentes e variantes 



Modelos de População “Univariados” 

Análise de Tendência 

 Ajuste de um polinômio sobre os dados pontuais  

 Regressão múltipla dos valores do atributo em função da 
localização geográfica  

 O valor de Z é função da posição (X, Y):  Z = a + bX +cY 

 Sensível à presença de outliers, são funções suaves 

 Superfícies arredondadas, incomum em aplicações físicas e 
humanas 

 Mais apropriada para superfícies com tendência linear, poucas 
inflexões  -  geofísica e características morfo-estruturais 



Modelos de População “Univariados” 

Análise de Tendência      Z = a + bX +cY 

Superfície Resíduos 



Modelos de População “Univariados” 

Análise de Tendência     Z = a + bX +cY + dX2 +eXY + fY2 

Superfície Resíduos 



Modelos de População “Univariados” 

Análise de Tendência   

     Z = a + bX +cY + dX2 +eXY + fY2 + gX3 +iXY2 + jY3  

Superfície Resíduos 



Modelos de População “Univariados” 

Ponderado pela área  

 Valores de densidade de população proporcionais à área de 

intersecção das zonas com as células da grade.  

 Limites abruptos, nas regiões de fronteira e valores constantes 

no interior das unidades.  

 Os erros maiores quanto mais agrupada a distribuição da 

população e quanto menor as regiões de destino em relação às 

regiões de origem.  

 População agregada por município - representação matricial do 

mapa de densidade 



Modelos de População “Univariados” 

Ponderado pela 

área  

 População 

agregada por 

município 

  Matriz do mapa 

de densidade 

 PopTot 

2000/MM97 

 



 

População na AmzL 

Representações - Mapas Temáticos 
 

 

População Total - 2000 Densidade Demográfica - 2000 

    



 

População na AmzL 

  

Densidade Demográfica - 1991 Densidade Demográfica - 1996 

  

Representações - Mapas Temáticos 
 

 



Modelos de População “Univariados” 

Krigeagem  

 Interpolação para processos espaciais aleatórios, 

estima a ocorrência de um processo a partir da 

observação em outros locais  

 Os valores da variável dependem da distância entre 

elas, uma função explica esta distribuição  

 Sedes de município – pontos amostrais, logaritmo da 

densidade populacional – função gaussiana 



Modelos de População “Univariados” 

Krigeagem  

 Visão sinóptica 

 Imprecisa para 

modelagem 

 Grandes tendências 

de distribuição 

 Não há locais sem 

população 

 Não preservam 

volume populacional  

Manaus -> 

RO 

Pará 



 

População na AmzL 

Superfícies de Densidade - Krigeagem 

 
 

Densidade de População - 1991 

Densidade de População 
Total – sedes de município 

Das superfícies-> Mapas 
temáticos para análise 

Mapas de tendências, 
imprecisos e generalizados 

Evolução das superfícies -> 
tendências demográficas 

 
  

Densidade de População - 1996 Densidade de População - 2000 

  



Modelos de População “Univariados” 

Picnofilático de Tobler  

 Superfície baseada nos 

centróides geométricos das 

unidades censitárias 

 Superfície suave ~ “filtro de 

média”  

 Pondera pela distância ao centróide, função de densidade 
populacional concêntrica em torno do centróide geométrico 

 Indica população em toda a superfície (não há zeros)  

 Considera os valores das áreas adjacentes e mantém o total de 
população 



Modelos de População “Univariados” 

Picnofilático de Tobler  

 Exemplo: Global 
Demography Project, grade 

9km, 1994.  

 Dados por município 

 Regiões homogêneas, 

bordas graduais 

 RO – municípios menores, 

efeito do interpolador 

 Melhores resultados para 

unidades menores (Setores 

Censitários) e densamente 

povoadas. 

 

Manaus -> 

RO 

Pará 



Modelos de População “Univariados” 

Picnofilático 

 de Tobler  

MM97 

TobLux* 

Manaus -> 

RO 

Pará 



 

População na AmzL 

Superfícies de Densidade – Picnofilático de Tobler 

Preserva volumes, 
suaviza limites poligonais 

Malha municipal 1997, 
população total 2000 

Das superfícies-> Mapas 
temáticos para análise 

Continuidade para áreas 
pequenas e densidades 
similares 

Por setor censitário 2000 

 

  

Densidade População Total 2000 

 
 



 
 

Preserva volumes, 
suaviza limites poligonais 

Malha municipal 1997, 
população total 2000 

Das superfícies-> Mapas 
temáticos para análise 

Continuidade para áreas 
pequenas e densidades 
similares 

Por setor censitário 2000 

 

 

 Picnofilático de Tobler 

    

Densidade População Total 2000 

  
 

 

Seringueiras 
Seringueiras 

São Francisco do Guaporé 
São Francisco do Guaporé 



Modelos de População “Univariados” 

 Centróides Ponderados de 
Martin – mapeamento 
censitário - UK 

 Kernel adaptativo: largura varia 
conforme a densidade de 
pontos – extensão das áreas 
com população 

 

 Função de decaimento com distância:  
 pesos para cada célula – redistribuem contagem total; 

 Forma da função – afeta a distribuição da população nas áreas  

 Reconstrói a geografia da distribuição, mantendo as áreas não 
populadas na superfície final 

Baseado em Kernel 



Modelos de População “Univariados” 

Kernel – densidade 
populacional 2000 

 Sedes de município 
consideradas centróides 

 Vazios preservados e 
gradientes nas regiões 
populosas 

 Melhores resultados com 
inclusão de centróides – 
distritos e imagens SR – e 
para unidades menores e 
densamente povoadas. 

 Surpop ; Spring_Pop 



 

População Total Distritos 2000 

   

População Setores Censitários 2000 

Preserva volumes e vazios 
demográficos 

Kernel adaptativo a 
concentração de centróides 

População total distritos 
2000 

Superfície “negativa” 

Depende da densidade de 
centróides 

Por setor censitário 2000 

 

Superfícies de Densidade – Centróides 
Ponderados Martin 



   

População Setores Censitários 2000 

 

 

Superfícies de Densidade – Centróides 
Ponderados Martin 



Modelos de População “Multivariados” 

Variáveis indicadoras da presença 
humana para distribuir a 
população nas superfícies de 
densidade.  

Método Dasimétrico – uso de 
classificações de imagens de SR: 
classes de uso do solo – pesos 
para desagregação 

Interpoladores Inteligentes: 
informação espacial de outras 
fontes para orientar interpolação: 

  superfície de ponderação “mapeia” 
dados originais na superfície de saída 

 Variáveis preditoras x var. de interesse  

 

    
 

Categorias de uso: 

Residencial Denso 

Residencial 

Industrial 

Solo Exposto 

Pesos 

 
Probabilidade por célula (detalhe) 

 10 

   5 

   1 
   1 

  n    total de pesos da zona 

Dado zonal para microdado 

Probabilidade N
o
 de intervalos 

1487 elementos 

elementos 

 

 



Modelos de População “Multivariados” 

Interpoladores Inteligentes:  
 Smarter SIM  

 uso de var. de posição,  densidade e distância como indicadoras 

de população 

 uso de redes neurais para mapear as var. preditoras de entrada 

nas var. de interesse 

 Clever SIM – Smart SIM melhorado: 

 Pré-processamento mais sofisticado das variáveis espaciais 

preditoras 

 Bootstrap no treinamento- melhor resultado volta para o 

treinamento, recursivo 

 Treinamento: zero, alta e baixa densidade e combinando-as por 

inferência fuzzy. 



Modelos de População “Multivariados” 

Interpoladores Inteligentes:  

 Exemplo: LandScan – grade 

1km, 1995  

 Modelo de População: uso do 

solo, proximidade de 

estradas, luzes noturnas => 

coeficiente de probabilidade 

 População em risco: 

Informação para medidas 

emergenciais – desastres 

naturais ou antropogênicos 

  



Modelos de População “Multivariados” 

LandScan – grade 1km, 2007  

General methodology - The LandScan global population distribution 

models are: 

a multi-layered, dasymetric, spatial modeling approach that is also referred to as 

a “smart interpolation” technique. 

 In dasymetric mapping, a source layer is converted to a surface and an 

ancillary data layer is added to the surface with a weighting scheme applied to 

cells coinciding with identified or derived density level values in the ancillary 

data. 

 In the LandScan models, the typical dasymetric modeling is improved by 

integrating and employing multiple ancillary or indicator data layers.  

The modeling process uses sub-national level census counts for each country 

and primary geospatial input or ancillary datasets, including land cover, roads, 

slope, urban areas, village locations, and high resolution imagery analysis; all of 

which are key indicators of population distribution.  



Modelos de População “Multivariados” 

LandScan – grade 1km, 2007  

General methodology 
Based upon the spatial data and the socioeconomic and cultural understanding 

of an area, cells are preferentially weighted for the possible occurrence of 

population during a day.  

 

Within each country, the population distribution model calculates a “likelihood” 

coefficient for each cell and applies the coefficients to the census counts, which 

are employed as control totals for appropriate areas.  

 

The total population for that area is then allocated to each cell proportionally to 

the calculated population coefficient. The resultant population count is an 

ambient or average day/night population count. 

 

 http://www.ornl.gov/sci/landscan/landscan_documentation.shtml 

http://www.ornl.gov/sci/landscan/landscan_documentation.shtml


Modelos de População “Multivariados” 

LandScan – grade 1km, 2007  

Exemplo – ilha de Chipre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 http://www.ornl.gov/sci/landscan/landscan2011_sample.shtml 

http://www.ornl.gov/sci/landscan/landscan2011_sample.shtml


Modelos de População “Multivariados” 

Interpoladores Inteligentes e Variantes:  

 

 Importância da escolha de variáveis e conhecimento 

das inter-relações – “modelo” 

 

 Existência e qualidade dos dados auxiliares 

determinam a exatidão da superfície resultante. 

 



  
Luzes DSMP e distritos 

Método Multivariado 

População urbana dos 
distritos 2000 e  população 
rural dos municípios 2000 

Densidade de população 
urbana - Mosaico DMSP-
2002 

Abordagem diferenciada 

 Distritos sem luzes noturnas 

 Capitais Região 
Metropolitana  

Superfície de densidade de 
população urbana e rural – 
grade 1km  

Superfícies de Densidade  

 Método DMSPop_M 

  



   

Densidade de População urbana e rural 

Método DMSPop_M 

Superfície de 
densidade -> Mapa 
Temático 

Informações em 
escala intermediária 
entre as superfícies 
dos setores 
censitários e dos 
limites municipais 

Comparação com 
setores censitários – 
classes de densidade 

 

Superfícies de Densidade  

 Método DMSPop_M 



 

  

   

DMSPop_M em relação aos Setores Censitários 

Superestimativa na 
área rural 

Subestimativa na 
calha do Amazonas, 
ao longo dos rios 

Superestimativa 
áreas de floresta 
(detalhe) 

Apenas luzes DSMP 
para desagregar 

Exatidão global = 
78% 

Kappa = 0,64 

Superfícies de Densidade  

 Método DMSPop_M 



Redistribuição de setores censitários para células 

Incluir  
heterogeneidade  

Setores Censitários 
de um município 

Considerações / 
Método 

 Água e floresta   
Restrição de 
células  

 Variáveis para 
indicar presença -> 
Superfície de 
população 

 Relação entre as 
variáveis -> 
Redistribuição 

SR para desagregar dados  

População em Marabá 

Limites 

Poligonais 

Modelo 

Superfície Adjacente 

Redistribuição População 

em células 



Imagens de satélite  

Classes Água e 
Floresta 

CBERS para região 

Landsat para 
município 

Técnicas simples de 
classificação digital  

Células 95%  

Método Dasimétrico 

  



Método Multivariado - Inferir superfície que 

descreva distribuição  

Empírico / 

Literatura 

Distância Vias 

Distância Rios 

Distância Centros Urbanos 

Cobertura Florestal 

Declividade 

 

Seleção Variáveis Indicadoras 

Função Quadrática 

Operadores 
Média Simples 

Média Ponderada 

Fuzzy Mín, Máx e Gama 

 

Ponderação setor Potencial de População 

Variáveis x População 
Valores médios 

 Buffer distritos (PA) 

SR & SIG Dados locais p/ variáveis 

Valores – Pertinência Fuzzy 

Relação entre as variáveis 

Superfície Adjacente 



População em Marabá 

Redistribuição – Superfícies resultantes - Região 

  

Restrição floresta e 
água ineficiente 

Percurso de campo 

Média Simples – 
mais variabilidade 

 Média Ponderada 
superfície mais 
suave 



   

População em Marabá 

Redistribuição – Superfícies resultantes - Região  

Fuzzy Mínimo representou melhor a heterogeneidade espacial  



População em Marabá 

Redistribuição – Superfícies resultantes – Município  

 



População em Marabá 

Redistribuição – Superfícies resultantes – Município  



 

População em Marabá 

Redistribuição – Superfícies resultantes – Município  



População em Marabá 

Redistribuição – Superfícies resultantes – Município  



  

População em Marabá 

Redistribuição – Superfícies resultantes – Município  



 

População em Marabá 

Redistribuição – Superfícies resultantes – Município  



 

População em Marabá 

Redistribuição – Superfícies resultantes – Município  



População em Marabá 

Redistribuição – Superfícies resultantes – Município  

Superfície de 
Densidade 

Exatidão Global 
(%) 

Média Simples 14,3 

Média 
Ponderada 

10,4 

Fuzzy Mínimo 10,4 

Fuzzy Máximo 9,5 

Fuzzy Gama 18,8 

Setores 
Censitários 

11,8 

 

Restrição floresta e água – 
setores sem população  

Média Simples – mais 
variabilidade que Média 
Ponderada (peso para % 
floresta) 

Fuzzy Mín e Gama similares 

Fuzzy Máx semelhante Setores 
com restrição inicial 

Dados de pessoas nos PAs do 
INCRA para análise global 

Fuzzy gama – acertos nas 
classes de densidade extremas 

Média Simples – acerto nas 
classes intermediárias 

 



   População no DFS 



População no DFS 



População & SR – Média resolução 

Compatibilização de dados censitários 

para análises temporais com o auxílio 

de imagens Landsat.   



População & SR – Média resolução 

Problema – compatibilização das geometrias dos setores censitários 

e seus dados para viabilizar análise multi-temporal. 

Dados censitários de 1991 e 2000 relativos à área urbana do 

município de São José dos Campos – SP. 

Área de estudo passou de 347 para 739 setores entre 1991-2000 

 Censos demográficos 1991 e 2000 

 Tabelas de compatibilidade entre os setores 1991-1996 e 1996-2000 

 Imagens Landsat-5/TM (1990) e Landsat-7/TM (2000) – bandas 3, 4 e 5 

 Mosaico digital orto-retificado (1:30.000) 

 Dados complementares, sistema viário, quadras (1:2.000) 

 

** Feitosa et al, 2005 



População & SR – média resolução 

Registro das imagens – referência mosaico ortorretificado de 2000  

Interpretação visual das imagens composições coloridas para extrair 

as áreas de ocupação urbana 

** Feitosa et al, 2005 



População & SR – média resolução 

Compatibilização 

das bases 

geográficas dos 

setores censitários 

 1991=> áreas 

urbanas 

consolidadas 

 Demais áreas => 

setores 2000 

 Edição vetorial 

 

** Feitosa et al, 2005 



População & SR – média resolução 

Tabelas de 

equivalência 

entre os 

polígonos da 

base 

compatibilizada 

e os setores 

originais 

 Pesos 

proporcionais 

às áreas 

 

Sem alteração 

Agregação 

Desagregação 

** Feitosa et al, 2005 



População & SR – média resolução 

421 polígonos na 
base 
compatibilizada 

Resultado: 
tabela com ID 
dos polígonos, 
dados 
censitários para 
1991 e 2000 
associada a 
base 
compatibilizada  

** Feitosa et al, 2005 



População & SR – média resolução 

Considerações: 

O procedimento de Desagregação 

 considerou apenas área ocupada por usos urbanos em geral e os 
dados censitários referem-se apenas às áreas com domicílios; 

 Foi definida em função da área ocupada, desconsiderando 
diferenças de densidade. 

Ideal seria incorporar dados auxiliares como mapas de uso do 
solo identificando áreas residenciais e cadastro de imóveis com 
identificação de domicílios 

O procedimento  minimiza o efeito das geometrias para estudos 
multi-temporais mas não resolve problema de MAUP, inerente ao 
processo de aquisição do dado (setores censitários) 

 

** Feitosa et al, 2005 



 

A visão social... Construção de variáveis 

 

O  setor  censitário é  a  menor  

unidade  espacial  de  

agregação  da  informação  

censitária  e, portanto,  possui  

a  qualidade  de  ser  uma  

escala  relativamente  

detalhada,  além  da  grande 

vantagem de possuir total 

cobertura espacial da 

população e do território.   





Setores Censitários x var ambientais 



Construção de variáveis 

Tendo  gerado  um  conjunto  de  variáveis, base  de dados  do  Vale  

do  Ribeira  paulista: para cada  município  e  setor  censitário,  estão  

associados os seguintes grupos de variáveis:  

 

i.   variáveis censitárias (demográficas e sócio-econômicas) de 1991 

e 2000;  

ii.    variáveis de cobertura da terra de 1981, 1990 e 1999;  

iii.   variáveis de categoria de restrição ao uso da terra (unidades de 

conservação);  

iv.   variáveis de topografia;   

v.    variáveis de acesso a infraestrutura viária e urbana.  



Construção de variáveis 



Modelo qualitativo de correlação e causalidade entre fatores sócio-

demográficos, topografia, acesso a infraestrutura, unidades de 

conservação e o desmatamento recente da porção central do Vale do 

Ribeira" (Alves, 2004) 

 



Estimativas de População a partir 

de dados de sensoriamento remoto 

e geoprocessamento 

SER 300 0 Introdução ao Geoprocessamento 



Inferência de População por SR 

Estimativas de população por SR - Escalas possíveis: 

 Global ou generalizada: modelos de relação entre a área urbana 

(imagens orbitais) e população 

 Semi-detalhado: imagens de resolução média (SPOT, TM) e tipologias 

de ocupação baseadas na densidade demográfica dos bairros 

 Detalhado: unidade residencial para cálculo da população 

Exemplos: 

 Sensoriamento remoto orbital de alta resolução e o ambiente 

residencial urbano - IKONOS*  

 Estimação de população do setor censitário através de imagens 

Landsat *** 

*Gonçalves et al., 2004 
***Reis 2005 



Análise do ambiente residencial urbano 

visando a inferência populacional a partir do 

uso de dados de sensoriamento remoto 

orbital de alta resolução 



Contextualização  

Objetivo: avaliar a inferência de população a partir de dados de 
sensoriamento remoto orbital de alta resolução 

São José dos Campos – 539.313 habitantes, 532.717 urbana, 
6.596 rural  (Censo 2000)  

 Crescimento populacional em função do crescimento econômico 
industrial 
 

Base de Dados: 

 Imagem IKONOS-2 (2000), fusão multi-espectral (4 m) e 
pancromática (1 m), fotos aéreas para correção geométrica 

 Base de informação dos setores censitários + atributos para 77% 
da área urbana (cobertura imagens) 

 Estratificação em zonas residenciais unifamiliares homogêneas 
(ZRUFs) 

* 
Gonçalves et al. 2004 



Contextualização  

Estratificação em zonas residenciais unifamiliares 

homogêneas (ZRUFs) 

 relação entre uso residencial unifamiliar e padrão construtivo – 

condições sócio-econômicas e padrões de textura nas imagens  

 Interpretação visual, escala 1:10.000, chaves de interpretação  

 ZRUFs associadas às classes sócio-econômicas 

 para área urbana consolidada: alta, média, baixa e favela, 

 para área urbana não consolidada:  expansão 

* 
Gonçalves et al. 2004 



Zonas residenciais unifamiliares 

homogêneas 

Classificação e subdivisões: 

Alta 1 
 
 
 
Alta 2 
 
 
 
Média 1 
 
 
 
Média 2 
 

Média 3 
 
 
 
Média 4 
 
 
 
Média 5 
 
 
 
Média 6 
 

Baixa 1 
 
 
 
Baixa 2 
 
 
 
Baixa 3 
 
 
 
Baixa 4 
 

Favela 
 
 
 
Expansão 1 
 

 
 
 
Expansão 2 
 
 
 

 
Expansão 3 

* 
Gonçalves et al. 2004 



Classificação e subdivisões - exemplos: 

Alta 1 - Próxima do centro / lotes e quadras bem definidos / arborização urbana de grande porte / 

presença de áreas verdes intralotes / lotes inteiros (12x30m ou maiores) / um domicílio por lote com 

construções secundárias, incluindo piscinas / recuos laterais e de fundos identificáveis na imagem / 

predomínio de cobertura cerâmica. 

 
Média 1 - Localização específica em uma região da cidade / lotes e quadras padronizados / 

arborização urbana de pequeno porte / predominância de lotes inteiros (10x25m) / taxa de ocupação 

alta, sendo os lotes quase totalmente construídos, mas com predomínio de uma única unidade por lote 

/ predominância de telhados cerâmicos (ocupação nova). 

 
BAIXA 1-Lotes e quadras padronizados/em áreas de ocupação antiga há arborização urbana; nas 

mais recentes, há áreas criadas para tal;vegetação intralote ausente/porcentagens equivalentes de 

lotes inteiros (10x25m) e meios lotes (5x25m)/alta taxa de ocupação e ausência de recuos obrigatórios 

devido à presença de coabitação/coberturas predominantemente cerâmicas. 

 
Expansão 1 -Área urbana não-consolidada, com características de ocupação tipo classe média alta. 

Lotes (¡Ý 12x30m) e quadras padronizados/vegetação urbana de pequeno porte ou inexistente 

(loteamentos novos)/um domicílio por lote com construções secundárias, incluindo piscinas/coberturas 

bastante variadas (grande diferença na resposta espectral)/classe presente em única localização da 

cidade (distante do centro e com relevo pouco acidentado).  

 
 

* 
Gonçalves et al. 2004 

Zonas residenciais unifamiliares 

homogêneas 



Procedimentos 

Base de dados amostrais:  
 Setores censitários pertencentes a uma única ZRUFs 

(sobreposição de mapas ) 
 328 setores homogêneos (classe socioeconômica) de referência 

 Seleção das amostras: 
 para inferência da população foram escolhidos 24 setores 

representativos do universo amostral, 

 centro de massa das ZRUFs e atributos dos setores – núm. méd. 
moradores/dom; renda média responsável; méd. anos estudo 
responsável e núm. méd.banheiros/dom. 

Chaves de interpretação unidades domiciliares 
 definidas por critérios de localização, organização, áreas verdes, 

características de construção, etc. 

* 
Gonçalves et al. 2004 



Inferência e Análise 

Identificação das unidades domiciliares: 
 para todos os 24 setores selecionados – contagem de domicílios 

ocupados 

Inferência de população:  

 População setor = n. de domicílios * n. médio de residentes por  

      domicílio 

 

Precisão da estimativa de população: correlação entre 

população IBGE 2000 e a estimativa IKONOS. Erros de omissão e 

inclusão: 

 Erro de Estimativa = (População IBGE – População IKONOS 2)                                 

    População IBGE 

 * 
Gonçalves et al. 2004 



Resultados 

Inferência de população:  

* 
Gonçalves et al. 2004 
* 

Gonçalves et al. 2004 



Resultados 

Inferência de população:  

* 
Gonçalves et al. 2004 

 Correlação entre média 

de salários e padrão de 

ocupação (SR) 

 Maior superposição de  

classes - número médio 

de moradores por 

domicílio 



Resultados 

Análise da estimativa 

* 
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Resultados 

* 
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Resultados – Erros/amostra 

* 
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Resultados – Erros/amostra 

 

* 
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Considerações 
Erro médio de inferência da população - intervalo de 0,41 ± 4,51 %, 
com 99% de confiança 

 24 setores censitários, erro médio de inferência populacional de 
+0,41%, e  desvio padrão de 8,58 

Dados populacionais inferidos semelhantes aos dados populacionais 
do Censo Demográfico  (teste “t” de Student,  99% d.f.) 

Viabilidade do uso de imagens orbitais de alta resolução espacial 
para a estimativa de dados populacionais a partir do método 
detalhado, em períodos intercensitários.  

Dados úteis para auxiliar a delimitação e definição dos setores 
censitários para a realização dos censos demográficos decenais, o 
que aumentaria a precisão dos dados levantados pelos 
recenseadores. 

* 
Gonçalves et al. 2004 



Estimando Populações 

Censo Demográfico (IBGE) 

  a cada 10 anos. 

 

Contagem Populacional :  

  entre dois censos. 

 

Projeções demográficas. 

Estimação da população dos setores censitários 

de Belo Horizonte usando imagens de satélite 

***Reis 2005 



Modelo de regressão linear 
 

 

Duas abordagens  
 

Setores Censitários (Harvey, 2002a) 

Reflectâncias nas bandas do sensor 

Estimando Populações 

População 

Pixels (Harvey, 2002b) 

1 2 70 1 2 7...P R R R         

***Reis 2005 



Modelo de Regressão por Pixels 

Problema: não existem dados de população 
associados aos pixels e sim aos setores censitários. 

 

Solução (Harvey, 2002b): regressão iterada 

 

Idéia da regressão iterada : redistribuir a população 
do setor em seus pixels através de sucessivas 
regressões. 

***Reis 2005 



Regressão Iterada 

População redistribuída igualmente no setor censitário: 
 População pixel i = Pop setor / n. pixels 

Modelo de regressão ajustado e as estimativas de 
população são calculadas (Pi – estimado); 

Para cada setor, as estimativas são corrigidas  de modo 
que a população total do setor se mantenha igual ao 
valor conhecido     

rpp
ii


(estim)(ajust)

 
n

r

n

i
ii

pp




 1
(estim)

r é a média dos resíduos em 
cada setor. 

***Reis 2005 



Regressão Iterada 

Ou seja, a população ajustada para o píxel i é: 
 População ajustada pixel i = Pop est pixel i + média dos resíduos do setor.  

Na próxima iteração, os valores ajustados substituem as 
estimativas iniciais de população, e a regressão roda novamente 

O procedimento pára quando o incremento no valor de coeficiente 
de  determinação (R2) passa a ser muito pequeno; 

A última equação é utilizada para fazer as estimativas de 
população. 

***Reis 2005 



98 

B1 B2 

r 

p 

r1 

A1 A2 
pi 

r2 

Regressão Iterada 
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B1 B2 

Linha de regressão 

 inicial 
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pi 
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B1 B2 

Linha de regressão 

 inicial 

p1(estim) 

r 
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r1 
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pi 

r2 
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resíduo 
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B1 B2 

Linha de regressão 
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B1 B2 

Linha de regressão 

 inicial A’1 

A’2 

B’1 
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p1(estim) 
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r1 

A1 A2 
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r2 
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B1 B2 

Linha de regressão 

 inicial A’1 

A’2 

B’1 

B’2 

Linha de regressão ajustada 

r 

p 

A1 A2 
pi 

Regressão Iterada 
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 TM3 (R)  TM4 (G)  TM5 (B) 

Regressão por 

pixels para 

estimação da 

população dos 

setores censitários 

de Belo Horizonte 

(MG) com imagens 

TM/LANDSAT 

- Landsat5-TM 218/74, 

31/01/1996 

- Bandas 1 a 5 e 7 

- Setores censitários 

Contagem IBGE 1996 

Aplicação 

***Reis 2005 



Procedimento 

1. Transformação das imagens ND para reflectância de 

superfície 

2. Classificação dos pixels em urbanos e não-urbanos ; 

3. Associação dos pixels urbanos aos setores censitários ; 

4. Regressão iterada (amostra de pixels = 25% dos pixels dos 

setores) ; 

5. Aplicação do modelo estimado a todos os pixels ; 

6. Combinação das estimativas de população para os setores 

 

***Reis 2005 



Avaliação dos Modelos 

Nível micro: erro na estimação da população do setor 

 
observado  -  estimado

Erro relativo = 
observado

total observado  -  total estimado
Erro relativo total = 

total observado

Nível macro: erro na estimação da população total   

***Reis 2005 



Resultados  (modelo completo) 

0.257 R2 Iterada (amostra) 0.855 

0.193 R2 “back” (total) 0.822 

30.43 Erro Relativo Mediano (%) 
(pop. Setor) 

14.0 

0.47 Erro Relativo Total (%) -4.8 

Negativo Sinal do coeficiente da  
banda 4 

Negativo 

Negativo Sinal do coeficiente da  
banda 4 

Negativo 

Positivo Sinal do coeficiente da  
banda 4 

Positivo 

Este trabalho Harvey (2002b)* 

* Área urbana 

***Reis 2005 



Resultados 

Modelo escolhido : 

 

 

 Erro relativo total : -0.06%                (Harvey, -4.8%)  

 Erro relativo mediano : 31.57%        (Harvey, 14.0%) 

Tendências :         (também observadas por Harvey)  

 Superestimação em setores pouco densos 

 Subestimação em setores muito densos 

***Reis 2005 



Os modelos de estimação de população usando 

imagens de satélite via modelos de regressão 

conseguem a bons resultados no nível macro, mas 

os resultados no nível micro são pobres. 

 A densidade populacional do setor parece ter 

grande influência na super ou subestimação de  

sua população. 

O modelo foi validado apenas internamente.  

 

***Reis 2005 

Considerações Finais 



Considerações Finais 

Alternativas para melhoria dos resultados no nível 

micro: 

Incorporar indicadores indiretos de densidade 

populacional, como zonas de ocupação e uso do 

solo ; 

Agrupar as estimativas de população em um nível 

superior ao dos setores (agrupamentos deles). Ex: 

UP (Unidade de Planejamento) no caso de Belo 

Horizonte. 

 
***Reis 2005 



A mensagem 

Considerar a “dimensão humana” nos estudos 

de observação da Terra; 

 

Independentemente da abordagem – SR ou 

demográfica/social compatibilizar as bases 

com critério para representar corretamente o 

fenômeno 

 

IBGE – fonte preciosa de dados ! 

Maiores interessados... CST310 
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Método Multivariado – Contribuição 

relativa das variáveis preditoras  

Distritos do PA  

Área de Influência  

Média das 
distâncias a vias, 
distância a rios, 
declividade  

Distância a centros 
urbanos – Viz + 
Próx.  

Percentagem 
Floresta                   
5% < x < 99% 
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Método Multivariado – Função de Pertinência Fuzzy 
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