
163

CAPÍTULO III

DESENVOLVIMENTO METODOLÓGICO

3.1 SENSORIAMENTO REMOTO APLICADO AO ESTUDO DA DINÂMICA
DE PAISAGEM

Como ressaltado anteriormente, o primeiro passo em um estudo de dinâmica de

paisagem consiste no reconhecimento dos padrões mutáveis de uso e de cobertura do

solo. Sendo assim, esse estudo parte da comparação entre bases multitemporais de

dados  geográficos. Todavia, deve-se destacar que um estudo de detecção de mudanças

que utilize somente séries de mapas, produzidos por diversos autores, está fadado ao

insucesso devido à dificuldade em se reconhecer outras fontes de variação que não

sejam função das diferenças temporais entre os usos e coberturas do solo, a citar:

diversos sistemas de classificação, diferentes técnicas de mapeamento e distintos graus

de detalhamento.

Um método mais poderoso de detecção de mudanças que a comparação mapa a

mapa incorpora a análise de imagens de sensoriamento remoto. Um estudo

multitemporal de imagens de satélite baseia-se na correlação entre a variação espectral

da imagem e da cobertura do solo. No entanto, como na comparação mapa a mapa, o

método de análise de imagens de sensoriamento remoto também requer que as variações

causadas por outros fatores que não a variação na cobertura do solo (variação

fenológica, inexatidão de registro, condições de iluminação e atmosféricas e mesmo

ruídos de imageamento) possam ser entendidas e possivelmente controladas. Por outro

lado, a adequabilidade das técnicas de análise e dos algoritmos utilizados deve ser

também testada. É com este propósito que se dedica a presente parte desta tese.
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3.1.1 SELEÇÃO DA BASE DE DADOS MULTITEMPORAIS E DEFINIÇÃO
DA LEGENDA DE MAPEAMENTO

Etapas em um estudo multitemporal de sensoriamento remoto incluem a seleção

dos produtos a serem utilizados, como o tipo de sensor e bandas espectrais específicas;

determinação das escalas adequadas de observação e de representação em função da

resolução espacial dos produtos empregados; a escolha do ponto de partida para a

análise de mudanças e dos intervalos e épocas mais apropriadas para aquisição de dados

e a identificação das classes de interesse de uso e de cobertura do solo.

A seleção dos produtos a serem utilizados leva em conta o conteúdo de

informação de cada sensor avaliado específico aos alvos de interesse, o qual é função de

suas resoluções espaciais, radiométricas, espectrais e temporais. Na escolha das épocas

mais apropriadas para aquisição dos dados, considera-se a possibilidade de se obter uma

melhor discriminação entre os alvos analisados em função da variação sazonal, de seus

comportamentos espectrais e das condições de iluminação, a saber os ângulos de

elevação e azimutal solar.

Com este escopo, foi selecionado um conjunto de imagens de satélite, como

especificado na TABELA 3.1, para compor a base de dados desta tese. A escolha das

imagens TM/Landsat-5 deve-se ao seu menor custo, maior recobrimento territorial e por

apresentarem o maior número de bandas espectrais, o que resulta num melhor conteúdo

espectral para o propósito específico do mapeamento. De modo auxiliar, foi também

utilizada uma imagem pan-cromática do sensor HRV/SPOT, devido à sua resolução

espacial de 10 metros possibilitar estudar em maior detalhe algumas áreas selecionadas,

sobretudo as pequenas manchas de regeneração florestal.

Devido à grande extensão da região de estudo, necessitou-se de um conjunto de

duas cenas inteiras para se compor um mosaico de imagens para cada instante de
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observação. Como já mencionado, os anos selecionados para tanto foram 1986 - época

um pouco após o início dos projetos de colonização e do funcionamento do satélite

Landsat-5 -, 1991 - fase áurea do garimpo - e 1994 - o ano de início dos trabalhos de

campo do Projeto “Uso do Solo e Saúde na Amazônia” -. As datas de aquisição das

imagens TM/ Landsat-5 concentraram-se no curto período da estação seca da região,

devido à maior possibilidade de se obter imagens sem nuvens e a melhor separação

espectral entre as pastagens e as matas nesta época do ano. A exceção de uma imagem

de 1994 explica-se pela sua necessidade prévia frente à programação dos trabalhos de

campo3.0.

Tendo estabelecido a base de dados, uma importante etapa num trabalho de

imageamento por  satélite passa a ser a seleção dos temas ou elementos de paisagem, de

acordo com a possibilidade de serem mapeados por essa técnica com a disponibilidade

ou não de dados ancilares. Neste contexto, ressalta-se que a expressão uso do solo ou da

terra deve ser compreendida como a forma pela a qual o espaço está sendo ocupado pelo

homem, enquanto a cobertura do solo se restringe ao tipo de revestimento do solo

(QUATTROCHI; PELLETIER 1991). Sendo assim, nem sempre mudanças na cobertura do

solo implicam em mudança do uso do solo, como no exemplo de um processo de corte

florestal, onde a cobertura do solo é afetada drasticamente, sem alterar contudo o tipo de

uso do solo.

A investigação de mudanças históricas na paisagem requer então um sistema de

classificação que possa ser aplicado uniformemente na série temporal. Segundo DUNN et

al. (1991), um bom sistema de classificação é aquele que não se restringe a uma

                                                

3.0 Para fins de mapeamento do uso e cobertura do solo, foram realizadas, no âmbito do Projeto Uso do
Solo e Saúde na Amazônia, três jornadas de campo - julho/94, janeiro e julho/95 -, cada uma com cerca
de três semanas de duração, sendo que as duas últimas foram executadas por este autor.  (Cf. as fichas de
campo em anexo - somente disponíveis na versão da tese em cdrom).
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tecnologia específica, como no exemplo da classificação de ANDERSON et al. (1976),

que por ser hierárquica, tem um primeiro nível de categorias baseado em usos genéricos

do solo. A partir daí, seu detalhamento aumenta em função do conteúdo de informação

do produto utilizado até chegar às categorias de mais alto nível, as quais são definidas

para propósitos especiais. Neste aspecto, a utilização das imagens de satélite teve dois

propósitos distintos. O primeiro consistiu no mapeamento dos elementos de paisagem

em cada um dos instantes observados, a fim de se quantificar as transições entre os

estados analisados e assim calibrar o modelo de simulação de paisagem. Já o segundo

teve por objetivo o levantamento de dados ancilares que se relacionam aos processos de

mudanças e por isso empregados, consequentemente, como variáveis independentes nas

análises espaciais de mudanças.

                       TABELA 3.1
                      BASE DE  IMAGENS DE SATÉLITE

Produto Órbita/Ponto Data de
Aquisição

Cobertura
de Nuvens

Bandas
espectrais

LANDSAT TM 226/67 20/06/86 0 % 1-5,7
LANDSAT TM 226/67 20/07/91 10 %  1-5,7
LANDSAT TM 226/67 23/04/94 10 %  1-5,7
LANDSAT TM 227/67 11/06/86 0 % 1-5,7
LANDSAT TM 227/67 25/06/91 10 % 1-5,7
LANDSAT TM 227/67 03/07/94 10 % 1-5,7

SPOT PX 692/370 08/06/95 0%  PX

Por essa linha de raciocínio e baseado no modelo conceitual de mudanças (Fig.

2.22) foram escolhidos como temas de mapeamento as seguintes classes: Desmatado,

Regeneração e Mata. Desse modo, a classe desmatada abrange desde os solos expostos

ou preparados para agricultura, pastagens de diversos tipos, em diferentes estágios de

pastoreio e manutenção, e as poucas áreas de cultura permanente. Lembre-se que as

datas de aquisição das imagens correspondem à estação seca, anterior portanto ao início

do plantio das culturas anuais. Já a classe regeneração representa locais que, após o
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desmatamento, foram abandonados e se encontravam em um estágio de regeneração

(nas épocas dos trabalhos de campo),  caracterizado por uma capoeira com dossel semi-

aberto de porte superior a 2 metros de altura (Fig. 3.1). Por sua vez, as matas abrangem

todas as fisionomias vegetais originais da região que se apresentam em estado

preservado, mesmo que, em alguns locais, elas já tenham sido alteradas por queimadas

advindas dos campos vizinhos ou por atividade madeireira seletiva.

Fig. 3.1 – Exemplos de áreas em regeneração

 Além do exposto na definição do modelo conceitual de mudanças, esse número

simplificado de classes se justifica em função de se obter uma melhor exatidão de
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mapeamento3.1. Neste aspecto,  pode-se dizer que, apesar de alguns trabalhos, em

exemplo BRONDIZÍO et al. (1993) e WATRIN et al. (1996), demonstrarem a possibilidade

de discriminação dos diversos estados de evolução e abandono das áreas desmatadas - a

saber: pastagem produtiva, campo sujo, capoeira jovem e outros -, os trabalhos de

campo evidenciaram que em muitos locais, pastagens bem preservadas ou jovens

podem-se confundir espectralmente nos produtos TM/Landsat-5 com os estágios iniciais

da sucessão vegetal3.2. Por fim, deve-se lembrar que como o uso dominante no solo na

região é constituído por pastagens (mais que 90% das áreas desmatadas em uso fora das

áreas degradas pelo garimpo), a classe desmatado passa a ser composta quase que

exclusivamente de pastagens nos diversos estágios de uso anterior ao abandono.

Por outro lado, a necessidade de dados ancilares, relacionados aos processos de

mudança, fez com que novos temas de mapeamento fossem extraídos das imagens de

satélite. Assim, ao lado dos mapas multitemporais dos três estados dos elementos da

paisagem, foi confeccionado, a partir da interpretação visual das imagens realçadas (a

metodologia será descrita adiante), um mapa de uso e cobertura do solo, contendo os

seguintes temas: áreas urbanas, estradas principais e secundárias, áreas degradadas pelo

garimpo, rede hidrográfica e classes de fisionomias vegetais, a saber: floresta ombrófila

densa, floresta ombrófila aberta, floresta aluvial, cerradão, cerrado, campo rupestre e

áreas de tensão ecológica.

3.1.2 PROCESSAMENTO DE IMAGENS APLICADO À DETECÇÃO DE
MUDANÇAS

O objetivo primário numa análise multitemporal por sensoriamento remoto

                                                

3.1 Os erros de exatidão de mapeamento refletem diretamente na estimativa das matrizes de transição.
3.2 Quanto ao modelo de simulação, não há necessidade de se obter os estados intermediários de sucessão
vegetal e nem os de pastagem, mas sim aqueles que sintetizam bem a dinâmica da paisagem florestal.
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consiste na identificação e interpretação de segmentos de imagens que exibem

propriedades estatísticas e texturais semelhantes nas cenas de cada época, para assim

efetuar medidas das variações entre os períodos. Por conseguinte, as manchas

componentes de cada elemento de paisagem - ou o equivalente a uma classe de uso e de

cobertura do solo - serão definidas, de modo análogo ao conceito de um objeto em uma

imagem digital, como um grupo de pixeis espacialmente contíguos assinalados a uma

mesma classe de atributos espectrais e/ou espaciais na imagem (DILLWORTH et al.,

1994). Neste contexto, o tratamento de imagens de sensoriamento remoto pode ser

virtualmente esquematizado em cinco etapas: registro e restauração de imagem, realce,

classificação, segmentação e por fim, a interpretação de dados (Fig. 3.2).

Fig. 3.2 - Etapas de tratamento de imagens empregadas para mapeamento temático a
partir da obtenção dos dados pelo sensor. Observe que são muitas as variantes possíveis
de serem seguidas pelo processo de obtenção do mapa final.

3.1.2.1  REGISTRO E MOSAICO DE IMAGENS MULTITEMPORAIS

Como ilustrado pela Fig. 3.2, o nível mais baixo de tratamento de imagens

consiste na restauração e registro. A restauração, também conhecida como pré-

processamento, visa a redução de ruídos e falhas de imageamento, podendo ser incluída

nesta também a correção do espalhamento atmosférico. Já o registro busca corrigir

geometricamente a imagem para um particular sistema de coordenadas geográficas.

Com este objetivo, as imagens LANDSAT e a SPOT foram georreferenciadas para a

                                                                                                                                              

SENSOR Registro e
restauração Realce Classificação Segmentação Interpretação MAPA
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projeção UTM (SAD69), usando-se de pontos de controle obtidos de levantamento de

campo com GPS e de mapas topográficos. Um algoritmo bilinear foi utilizado para

reamostrar as imagens obtidas da transformação polinomial de segunda ordem3.3.

Em primeiro, registram-se as imagens de 1994, a partir dos pontos de controle,

para então usá-las como referência para o registro das outras datas. Os erros médios de

exatidão do registro (RMS) para cada uma das imagens situaram-se na ordem do pixel

(30 metros), fato que as qualifica para serem usadas em mapeamentos na escala

1:100 000 ou menor. Observe-se a importância deste resultado, haja vista que uma das

fontes de variação a ser controlada em uma análise multitemporal refere-se à exatidão

de registro entre as cenas das diversas datas.

Após o registro, cada par de imagens das três datas foi integrado em um mosaico

que cobrisse toda a extensão da área de estudo. Para tanto, este trabalho desenvolveu

uma metodologia visando corrigir os contrastes espectrais entre as cenas do mesmo ano.

Este processo casa os histogramas de níveis de cinza das bandas espectrais da cena

ocidental com os da cena oriental, a partir de amostras de níveis de cinza obtidas das

regiões fronteiriças da cena oriental. Depois disso, cada par de imagens foi ajustado ao

longo de junções paralelas às feições hidrográficas principais a fim de se eliminar

qualquer efeito visual de contato. Por fim, cada mosaico multitemporal foi cortado em

função dos limites irregulares da área de estudo.

3.1.2.2  ALGORITMOS DE REALCE DE IMAGENS

O realce busca produzir uma nova imagem, na qual os alvos de interesse sejam

mais fáceis de serem interpretados visualmente, ou com a finalidade de se melhorar o

                                                

3.3 Em todas as etapas de  processamento de imagens foi empregado o programa ERMAPPER 5.2, versão
comercial, licenciado ao CSR.
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resultado dos processos de classificação e segmentação. Como  exemplo da aplicação de

algumas técnicas de realce, SHOWENGERDT (1983) cita a razão de bandas - para reduzir

o efeito da variação das condições de iluminação, transformação por componentes

principais - para reduzir a redundância espectral e filtragens espectrais - empregadas

para  suavização da freqüência espacial da imagem ou na detecção de suas bordas.

A aplicação das técnicas de realce de imagens visa então preparar uma imagem

de satélite para extração de um máximo de informação sobre os diferentes usos e

coberturas do solo, como no exemplo da caracterização das diferentes fisionomias

florestais e na identificação do processo de regeneração durante o estágio de degradação

e abandono das pastagens e culturas. Com este propósito, esta tese pesquisou e avaliou

as diversas técnicas descritas pela literatura do sensoriamento remoto, para finalmente

selecionar duas técnicas de realce a serem aqui empregadas, a saber: o índice de

vegetação por diferença normalizada - IVDN - e a transformação "Tasseled Cap". Por

conseguinte, elas serão descritas a seguir.

A seleção de qualquer técnica de realce de imagens fundamenta-se a priori  na

análise do comportamento espectral dos alvos de interesse. Nesse sentido, a aplicação

do IVDN baseia-se nos dados de reflectância coletados para a vegetação, a saber: a

absorção da radiação no vermelho devido aos pigmentos de clorofila presentes nas

folhas verdes do dossel e a alta reflectância no infravermelho próximo, devido a

estrutura interna da folha - interface celular - e sua orientação. Desse modo, o IVDN,

computado para os dados Landsat-TM, pode ser expresso pela seguinte equação:

IVDN = tm4-tm3/tm4+tm3                                                                 39)

Onde tm4 e tm3, correspondem, respectivamente, aos valores de níveis de cinza

das bandas espectrais do infravermelho próximo, 0.9 - 1.1 µm e do vermelho, 0.64 -
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0.69 µm, obtidos preferencialmente após a remoção do efeito do espalhamento

atmosférico.

Nas investigações por LANDSAT direcionadas à agricultura e cobertura vegetal,

o IVDN, ou simplesmente, o índice de vegetação, representado pela razão

Infravermelho próximo/Vermelho, foi correlacionado à biomassa das folhas verdes,

índice de área foliar -  IAF - e atividade fotossintética da vegetação (TUCKER, 1977,

1979; HOLBEN et al., 1980 e  RIPPLE, 1985). De acordo com SADER et al. (1989), apesar

da maioria dos estudos endereçados a volume de florestas e biomassa terem sido

conduzidos em ambientes de florestas temperadas e boreais, a aplicação do IVDN,

como computado de dados TM/LANDSAT, pode ser útil para o estudo de florestas

tropicais em regiões de relevo pouco movimentado.

Também, como mostrado pela Fig. 3.3, a separação entre as diversas coberturas

do solo raramente se faz com base em apenas uma banda espectral de imagem de

satélite. Por exemplo, as classes de florestas aluvionares e de florestas de transição serão

indistinguíveis se for usada somente a banda tm4. Por conseguinte, torna-se interessante

utilizar uma transformação espectral sobre dados originais, que sintetize em poucas

variáveis explicativas a variação espectral total presente em uma cena TM/LANDSAT

de uma paisagem agrícola.

Nesses termos, uma outra técnica de realce de imagens utilizada por esta tese

consiste na transformação por Tasseled Cap. Segundo KAUTH; THOMAS (1976), a

transformação por Tasseled Cap é uma fonte fértil de idéias para o processamento de

imagens de satélite. Suas vantagens incluem a possibilidade de se isolar em imagens

separadas e menos correlacionadas o desenvolvimento dos componentes verde e

amarelo da vegetação e do brilho do solo no desenvolvimento de uma cultura agrícola.

Como conseqüência, as imagens produzidas correlacionam-se diretamente às
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características físicas dos campos agrícolas, sendo, portanto, prontamente interpretáveis

(CRIST; CICONNE, 1984). Ainda neste contexto, essa técnica poderá ser usada para

reduzir a dimensão do espaço de feições ou atributos espectrais, em exemplo, o número

de bandas empregadas em um processo de classificação digital.
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Fig. 3.3  Curvas espectrais para os valores de radiância em níveis de cinza
obtidos paras as classes temáticas discriminadas na região de estudo.

Segundo Kauth; Thomas (1976), o modelo Tasseled Cap busca explicar o

comportamento espectral do fenômeno de desenvolvimento de uma cultura em função

da interação de quatro componentes, que são as distribuições dos sinais do solo nu e dos

desenvolvimentos do sombreamento e da porções verde e amarela da vegetação. Desse

modo, essa transformação investiga a trajetória, no tempo, de dados agrícolas pontuais

como visto pelo LANDSAT através de um modelo facilmente visualizado em 3D (Fig.

3.4), que forma um padrão sugestivo a um ornamento de cortina, conhecido em inglês

como tasseled cap  (capa borlada).

A forma básica do Tasseled Cap, como visualizada pela Fig. 3.4, é criada pela

combinação da reflectância do solo, do material verde e pela adição do material
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amarelo. Desse modo, pode-se dizer que a o comportamento espectral de uma cultura

começa a se desenvolver no plano do solo, crescendo progressivamente para fora,

aproximadamente normal a este plano, numa trajetória curva em direção à região da

matéria verde. A seguir, essa trajetória se dobra e converge para a região da matéria

amarela. Finalmente, esse comportamento espectral retorna ao ponto de partida através

de diversas rotas, dependendo do tipo de cultura e da prática agrícola.

Fig. 3.4 - O modelo 3D do Tasseled Cap.
Fonte: KAUTH; THOMAS (1976)

Essa trajetória para fora da linha solo explica-se pelo comportamento da

reflectância, que se torna gradativamente mais verde, em conjunto com o efeito do

sombreamento causado pelo recobrimento do solo pelo dossel da cultura que se forma.

Com isso, a reflectância de uma cultura plantada em um solo brilhante migrará

inicialmente em direção à origem. Quanto o sombreamento máximo do solo for

atingido, a reflectância será mais fortemente influenciada pela adição dos elementos

verdes do dossel, atingido então o completo estado do desenvolvimento do verde

(KAUTH; THOMAS, 1976). Segundo esses autores, pode-se ainda visualizar por esse

modelo que as árvores em uma floresta correspondem, na verdade, a dosséis de folhas

verdes estruturados de tal modo que criam uma grande quantidade de sombra. Para

assistir a visualização do modelo de Tasseled Cap, KAUTH; THOMAS (1976)
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desenvolveram a uma transformação afim dada por:

U = RTX + D 40)

Onde R é uma matriz unitária, tendo por colunas, vetores unitários R1, R2, R3 e

R4, que são ortogonais entre si, X é o vetor de sinais das bandas do sensor

MSS/LANDSAT, e D um vetor de deslocamento, introduzido para se evitar valores

negativos nos dados transformados. R1 é escolhido para apontar ao longo do eixo maior

dos solos nos dados MSS/LANDSAT a partir da regressão que melhor se ajustasse a

uma amostra particular conhecida como “Fayette County, Illinois, junho de 1973”,

sendo denominado de vetor de brilho dos solos. Já R2 é escolhido para ser ortogonal a

R1  e apontar em direção ao agrupamento da matéria verde no mesmo conjunto de

dados, sendo por isso conhecido como vetor de matéria verde. Por fim, R3 aponta em

direção ao material amarelo de modo ortogonal ao plano R1-R2 e R4 é escolhido

ortogonal a R1-R2-R3. Como, potencialmente há mais informação nos primeiros canais

transformados, pode se eliminar R4, levando assim a redução do número de bandas.

Ainda uma outra vantagem é a que esta transformação independe da cena, porque os

coeficientes das equações são pré-estabelecidos, podendo por isso ser usada como um

importante método de análise multitemporal (GREEN et al., 1994). Para aplicação em

dados TM/LANDSAT, a transformação original por tasseled cap foi adaptada por

CRIST; CICONNE (1984), visando explicitar os seguintes componentes:

Brilho = tm1* 0.3037 + tm2*0.2793 + tm3*0.4743 + tm4*0.5585 + tm5*0.5082 +
tm7*0.1863 41)

Matéria Verde = tm1*-0.2848 + tm2*-0.2435 + tm3*-0.5436 + tm4*0.7243 +
tm5*0.0840 + tm7*0.1800 42)

Umidade = tm1* 0.1509 + tm2*0.1973 + tm3*0.3279 + tm4*0.3406+ tm5*-0.7112 +
tm7*-0.4572                                                                                           43)

Observe que nesta adaptação, o componente R3 - Matéria Amarela - foi

substituído pelo componente Umidade, devido  às reflectâncias nas bandas tm5 (1.55-
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1.75 µm) e tm7 (2.08-2.35 µm) serem fortemente influenciadas pelo conteúdos de

umidade foliar e do solo.

Usando-se essas duas técnicas de realce descritas acima, os mosaicos de imagens

georreferenciadas de cada uma das épocas selecionadas foram processados, resultando

em novos conjuntos com quatro bandas: IVDN , Brilho , Matéria Verde e Umidade.

Como nessas transformações podem-se gerar números de campos reais, as imagens

resultantes são ainda escalonadas para que 99,9% do seu histograma caia dentro da faixa

dinâmica de 0 a 255 níveis de cinza (Fig. 3.5). O resultado desta transformação consiste

então em novas imagens que sintetizam a informação compreendida pelas seis bandas

originais, posto que são menos correlacionadas (compare as TABELAS 3.2 e 3.3) e

consequentemente mais fáceis de serem interpretadas visualmente3.4. Nesse último

aspecto, a composição colorida (IVDN )R(M. Verde)G(Umidade)B mostrou-se de

grande valia, tanto para interpretação visual e mapeamento das fisionomias vegetais,

como na identificação das áreas de capoeira (Fig. 3.6), posto que a classificação da

vegetação aqui adotada de VELOZO; GÓES (1982) baseia-se mais numa caracterização

fisionômica-ecológica do que em espécies individuais. Ainda as áreas de garimpos, as

estradas e as manchas urbanas foram interpretadas visualmente diretamente em meio

digital, usando-se tanto a composição realçada acima como também uma formada a

partir das bandas originais - 4R5G7B. Por fim, como será visto a seguir, o produto da

transformação Tasseled Cap, por ter uma interpretação direta, será também usado para

se modelar a trajetória espectral decorrente do processo de conversão de pastagens em

áreas de regeneração florestal.

                                                

3.4 O conteúdo de informação disponível em um hipercubo espectral é proporcional ao volume do
elipsóide formado pela dispersão dos histogramas de níveis de cinza de suas bandas. Este pode ser
calculado pelo produto dos autovalores ou pelo determinante da matriz de variância-covariância (Cf.
SHEFFIELD, 1985 e SOARES FILHO, 1990).
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TABELA 3.2
MATRIZES DE CORRELAÇÃO E COVARIÂNCIA DAS BANDAS ORIGINAIS

TM/LANDSAT DA CENA DE 1994

TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM7
TM1 1 0,915 0,883 0,388 0,726 0,776
TM2 0,915 1 0,932 0,469 0,795 0,814
TM3 0,883 0,932 1 0,294 0,795 0,856
TM4 0,388 0,469 0,294 1 0,549 0,379
TM5 0,726 0,795 0,795 0,549 1 0,941
TM7 0,776 0,814 0,856 0,379 0,941 1 

TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM7
TM1 21,651 16,358 23,307 18,544 40,745 16,637
TM2 16,358 14,757 20,307 18,492 36,794 14,394
TM3 23,307 20,307 32,195 17,1 54,389 22,375
TM4 18,544 18,492 17,1 105,28 67,963 17,908
TM5 40,745 36,794 54,389 67,963 145,33 52,245
TM7 16,637 14,394 22,375 17,908 52,245 21,206

              Determinante 0,0002169                                     Determinante 720722

TABELA 3.3
MATRIZES DE CORRELAÇÃO E COVARIÂNCIA DAS BANDAS TASSELED CAP

E IVDN - CENA DE 1994

Umidade M. Verde    Brilho IVDN
Umidade 1 0,318 -0,651 0,606
M. Verde 0,318 1 0,235 0,825
   Brilho -0,651 0,235 1 -0,306
IVDN 0,606 0,825 -0,306 1 

Umidade M. Verde    Brilho IVDN
Umidade 268,377 114,834 -100,707 137,756
M. Verde 114,834 486,497 48,855 252,354
   Brilho -100,707 48,855 89,086 -40,036
IVDN 137,756 252,354 -40,036 192,454

             Determinante 0,0161695                                       Determinante 37139527

5

6

6

3

a) b)

c) d)

Fig. 3.5 - Imagens resultantes da transformação IVDN e Tasseled Cap: a) IVDN, b)
Umidade, c) Matéria Verde e d) Brilho
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Fig. 3.6 - Composição colorida das bandas IVDN, Matéria Verde e Umidade,
associadas, respectivamente, aos canais RGB. 1 - Floresta Ombrófila Densa, 2 - Floresta
Ombrófila Aberta, 3 - Cerradão, 4 - Cerrado, 5 - Floresta Estacional Semi-Decidual , 6 -
Floresta Aluvionar, 7 - Campo Rupestre, 8 - Mata de Transição.

3.1.2.3  ALGORITMOS DE CLASSIFICAÇÃO DE IMAGENS

Como observado anteriormente, a técnica de classificação de imagens é usada

para substituir o processo de interpretação visual do analista por processos quantitativos

e repetitivos executados pelo computador. A classificação pode ainda ser seguida por

técnicas de generalização cartográfica ou mesmo combinada com uma técnica de

segmentação, na qual se pretende obter informações adicionais, tais como o tamanho, a

forma e as relações espaciais entre os objetos representados nas imagens. Por

conseguinte, estas técnicas serão também aplicadas adiante.

A classificação de imagens tem por objetivo mapear áreas em uma cena que

mostrem propriedades semelhantes em termos de um espaço de atributos, como no

exemplo de um conjunto de imagens, no qual cada uma é adquirida através de um
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diferente filtro espectral. Neste caso, a dimensão espectral é quantizada em poucas

bandas espectrais, cada uma correspondendo a um intervalo de comprimento de onda.

Nesta representação, um dado pixel, com coordenadas espaciais x e y e um valor

espectral especificado em uma banda qualquer, tem o seu coincidente em todas as outras

bandas. Portanto, para uma imagem de K bandas existem K níveis de cinza associados

aos pixeis que compõem um espaço de medidas espectrais K dimensional, no qual cada

pixel está representado por um vetor. A classificação multiespectral particiona o espaço

multidimensional, com 256k possíveis vetores (8 bits/pixel) e K bandas, em algumas

poucas regiões, que supostamente representam diferentes tipos de coberturas

superficiais.

De acordo com SHOWENGERDT (1983), diversos algoritmos de classificação

estão disponíveis, podendo ser basicamente agrupados em dois tipos: paramétricos e

não-paramétricos Algoritmos paramétricos, como a classificação por máxima

verossimilhança, assumem uma distribuição estatística particular, a saber a distribuição

normal e então estimam os parâmetros dessa distribuição, tal como o vetor da média e a

matriz de covariância. Por outro lado, algoritmos não paramétricos independem de uma

definição da distribuição de classes, como no exemplo da análise de agrupamento,

através do algoritmo conhecido como K-médias, ou seja por  distância mínima às K-

médias móveis.

Os passos a serem seguidos em um processo de classificação de imagens de

satélite incluem então a identificação das classes de cobertura de solo de interesse, a

seleção de amostras representativas de cada classe - obtidas em sítios de treinamento

identificados a partir de levantamento de campo ou de outras fontes, como mapas e

fotografia aérea -, desenvolvimento de uma estatística espectral tendo como base as

amostras de treinamento, a aplicação do algoritmo de classificação e por fim, a
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verificação de exatidão de todo este processo de classificação. Como resultado, o

produto da classificação corresponderá a uma imagem, na qual cada pixel receberá um

rótulo equivalente a uma classe espectral ou tema de mapeamento.

Adotando-se o roteiro acima, foram estabelecidas, em primeiro, amostras de

treinamento, tendo como base os pontos levantados pelos trabalhos de campo. A

imagem SPOT-PAN, devido a sua melhor resolução espacial, foi usada neste processo

para auxiliar a delimitação das áreas de regeneração em torno dos pontos de campo, e

com isso obter áreas amostrais mais extensas e homogêneas, haja vista o reduzido

tamanho e fragmentação das manchas de capoeira (Fig. 3.7). As amostras de

treinamento foram então extraídas dos dados de 1994 para as classes selecionadas, a

saber: água turva, água limpa, solo parcialmente exposto, pastagem, capoeira,

cerrado, cerradão, campo rupestre, mata semidecídua, mata de transição, mata

aluvionar, mata pluvial aberta e mata pluvial densa. Em seguida, foram calculados

os parâmetros estatísticos para cada uma dessas classes (média, variância, matriz de

covariância) para serem usados no algoritmo de classificação por máxima

verossimilhança3.5 empregado sobre as quatro bandas processadas: IVDN, Matéria

Verde, Brilho e Umidade. Ainda, um terço das amostras selecionadas foi deixado em

separado para ser usado na avaliação do desempenho do processo de classificação.

Uma questão que se impõe, a priori , à utilização da classificação por máxima

verossimilhança, é se há separabilidade, em termos estatísticos, entre os loci k-

dimensionais  das   amostras  das  classes  selecionadas.  Para  tanto,  o   comportamento

                                                

3.5 Apesar desse algoritmo, por ser paramétrico, assumir a priori  algumas suposições, como a normalidade
da distribuição dos dados, sua escolha deve-se ao seu reconhecido melhor desempenho quando se têm
amostras de treinamento de boa qualidade (ER MAPPER, 1995).
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espectral dessas classes foi modelado através da visualização de histogramas de

dispersão bidimensional das imagens geradas pela transformação Tasseled Cap. Como

mencionado anteriormente, uma grande vantagem do Tasseled Cap advém de suas

imagens produzidas serem prontamente interpretáveis a partir das características físicas

dos campos agrícolas. Assim, esse modelo permite explicar as posições dos loci

espectrais de cada uma das classes de mapeamento em termos da evolução da densidade

de biomassa, teor de umidade e sombreamento causado pela estrutura do dossel.

Parâmetros, que não só se correlacionam à classificação fisionômica adotada para

vegetação, mas que ainda ajudam a explicar a evolução espectral das coberturas

vegetais nas áreas desmatadas.
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Fig. 3.7 - Detalhe de imagem SPOT/PAN, mostrando as manchas de regeneração
florestal R), áreas de pastagens P) e matas M).  Observe a presença de áreas gradeadas
para a reforma das pastagens. Local da Fazenda Cachimbo.



182

Nesses termos, os diagramas da Fig. 3.8 não só mostram os loci espectrais de

cada uma das classes de mapeamento, mas também a sua possibilidade de discriminação

espectral3.6. Através da mesma, pode-se observar que as áreas de mata ocupam uma

região de relativa alta umidade, com um conteúdo em matéria verde um pouco abaixo

da classe capoeira e das pastagens bem desenvolvidas e um baixo brilho devido ao

efeito do sombreamento sob o dossel e causado pelas emergentes; enquanto o solo -

entendam-se aí também pastagens muito utilizadas - mostra baixo conteúdo em matéria

verde, baixa umidade e alto brilho; já as capoeiras apresentam-se numa situação

espectral intermediária entre as pastagens e as matas. Desse modo, a linha tracejada e as

setas indicam a trajetória espectral percorrida por uma área de mata em sua

transformação em pastagem e eventual abandono subseqüente.

Os gráficos dessa figura mostram também a boa separabilidade espectral entre as

classes de capoeira, solo exposto, pastagens - a não ser na porção do espectro

correspondente às pastagens bem desenvolvidas - e as áreas das formações vegetais

originais, à exceção das classes de cerrado e campo rupestre, as quais se confundem

com as pastagens e solo. Por conseguinte, em um processo de classificação com base

puramente espectral, critérios ancilares deverão ser utilizados para separação destas

duas classes com as de solo e pastagens. Neste trabalho, isto foi resolvido omitindo-se

as classes de cerrado e campo rupestre do processo de classificação e posteriormente

editando a imagem de modo manual, para excluí-las das áreas desmatadas, tendo como

base a interpretação visual das composições coloridas realçadas.

                                                

3.6 Um ponto importante a frisar na visualização destes gráficos é que, mesmo nas áreas de interseção das
elipses, há possibilidade de separação espectral, como será evidenciado pelo bom resultado obtido da
classificação das fisionomias florestais.
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Fig. 3.8 Diagramas de dispersão, mostrando os loci espectrais das classes de
mapeamento (as cruzes assinalam as médias e as elipses delimitam 99% da
distribuição). Pastagens em amarelo; solo em amarelo claro; capoeiras em laranja,
cerrado em verde claro; cerradão, matas de transição, semidecídua, aberta e densa em
verde,  mata aluvionar em verde escuro e campo rupestre em preto. As áreas de
interseção das elípses indicam regiões de potencial confusão espectral.
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Seguindo o raciocínio apresentado pelos gráficos da Fig. 3.8, foi definido um

algoritmo de classificação por máxima verossimilhança com as seguintes classes: 1)

água turva, 2) água limpa, 3) solo, 4) pastos, 5) capoeira, 6) cerradão, 7) semidecídua, 8)

transição, 9) mata aberta e 10) mata densa. Em vez das bandas originais, a classificação

operou-se sobre as bandas geradas pela transformação Tasseled Cap e mais a imagem

IVDN. O emprego desta última se justifica em função da atenuação da variação de

iluminação apresentada pelas técnicas de razão de bandas.

Ainda, por se ter verificado nos diagramas acima que as pastagens bem

desenvolvidas poderiam se confundir com algumas áreas de capoeira, foi estabelecido

um limiar de corte no histograma das probabilidades a posteriori calculadas pelo

algoritmo de classificação para o tema capoeira. Esta técnica visa eliminar as regiões de

superposição no espaço K-dimensional de atributos espectrais de duas ou mais classes

espectrais. Assim, os pixeis da classe de interesse, a serem eliminados, são definidos em

função de um mapa de probabilidades a posteriori, que são medidas do valor da

distância espectral para cada pixel em relação ao vetor média da classe em que foram

assinalados na imagem (CORVES; PLACE,1994).

Pela definição desse limiar de corte, o qual foi obtido de modo interativo,

assume-se uma posição conservadora em relação à extensão das áreas mapeadas de

capoeiras. Não obstante, será mostrado a seguir que mesmo as classes de matas, que se

confundem visualmente nesses diagramas, apresentam também uma boa separabilidade

em termos de seus atributos espectrais, como evidenciado pelos testes de exatidão das

imagens classificadas.

Paralelo à classificação por máxima verossimilhança da imagem de 1994, foi

também desenvolvido um algoritmo para se separar as áreas desmatadas das de mata.
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Esta discriminação foi realizada, usando-se as bandas brilho e umidade, através de uma

limiarização do tipo:

“Se (NCbrilho > NCb  ou  NCumidade < Ncu)   então 255 senão nulo”

Onde NCb e  Ncu são os respectivos limiares de níveis de cinza para estas bandas.

Esse ajuste foi obtido de modo interativo, variando-se estes valores até que a imagem

resultante, quando sobreposta às composições coloridas, coincidisse ao máximo com

limites visuais das áreas de mata (Fig. 3.9). Como resultado, é gerada uma imagem

“desmatado”, onde o valor 255 corresponde às áreas desmatadas e o valor nulo às áreas

de mata.

Uma vez obtida essa imagem binária - mata e desmatado -, a mesma foi

combinada com a imagem resultante da classificação por máxima verossimilhança para

se gerar o mapa dos estados dos elementos da paisagem. Como este mapa é composto

somente por três elementos - mata, desmatado e capoeira - foi realizado um

agrupamento das classes de acordo com o seguinte algoritmo de álgebra cartográfica.

“Se (NCdesmatado = nulo) então NCr = 3 senão se (Ncclassificada > 4 ) então NCr = 2

senão se (Ncclassificada = 3 ou  Ncclassificada = 4) então NCr = 1 senão NCr = nulo”.

O resultado deste processamento é uma imagem composta apenas por três

classes (NCr), assinaladas ao rótulos: 1) desmatado 2) capoeira e 3) mata, e na qual as

áreas alagadas e rios (classes de água turva e água límpida, rótulos 1 e 2) são

assinalados ao valor 0 ou nulo. Por essa simplificação, as classes de solo e pastagens

passam a integrar à classe desmatado e as outras classes de mata e capoeira, que

coincidem com as regiões desmatadas da imagem “desmatado”,  passam a corresponder

à classe capoeira. Observe-se que já se dispõe também de um mapa de uso do solo,
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realizado via interpretação visual, no qual estão discriminadas as classes de fisionomia

vegetal, as áreas urbanas, garimpo e as estradas secundárias e principais.

0 20 km
Localização

MATAS REMANESCENTES

Fig. 3.9 - Comparação entre composição 4R5G3B e a máscara de vegetação. As áreas
desmatadas aparecem nesta composição na cor ciano a rosa claro, enquanto as matas se
destacam pelo vermelho escuro.

Para completar este processo, mais alguns pixeis da imagem resultante da

assertiva anterior são transformados para nulo em função de um algoritmo auxiliar de

identificação de corpos d’água, desenvolvido de modo tal:

“Se (NCumidade > NCu ou NCumidade = nulo) e NCmat.verde < NCmv) então 255 senão

nulo”.

Novamente, os limiares NCu e NCmv são obtidos de um modo interativo através

da comparação visual com as composições realçadas (Fig. 3.10).

A abordagem acima utilizada para se chegar nos mapas de estados do elementos

da paisagem, embora mais complexa, se mostrou mais adequada do que uma direta



187

utilização do classificador de máxima verossimilhança, devido às superposições entre

algumas classes espectrais, à necessidade de gerar mapas simplificados e sobretudo por

possibilitar uma maior interação com o intérprete.

corpo
d'água

Fig. 3.10 - Parte da imagem binária resultante da classificação dos corpos d'água.

Por último, deve-se ressaltar que, como os processos empregados baseiam-se

exclusivamente em critérios espectrais de pixeis numa base individual, este resultado

raramente basta, posto que algumas áreas não podem ser descritas apenas pela sua

resposta espectral geral, mas sim pela composição de pequenos segmentos

correspondentes a um número de diferentes tipos de cobertura do solo. Por isso, são

necessárias técnicas que incorporem informações contextuais3.7 para se incrementar a

exatidão do processo de classificação (Cf. exemplos em GONZALES; WINTZ, 1987;

MASON et al., 1988, BÉNIE et al., 1989, MUSICK; GROVER, 1991 e JOHNSSON, 1994).

                                                

3.7 Informações do contexto espacial da vizinhança de um pixel.
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Neste propósito, foram empregadas duas técnicas de filtragens espaciais,

visando generalizar o mapa de elementos de paisagem. A primeira consistiu em passar

um filtro “moda”, usando-se uma janela 5x5. Nessa vizinhança são contadas as

ocorrências de cada classe para então substituir o valor do pixel central pela classe de

maior freqüência. Em segundo, foi aplicado um filtro não linear de remoção de

pequenas manchas3.8, cujo algoritmo testa a conectividade dos pixeis vizinhos ao pixel

central, retornando um valor de fundo cena - no caso específico mata - quando a

extensão x ou y de uma mancha for igual ou menor do que (n-1)/2, sendo n a dimensão

da máscara de convolução, no caso 11x11 (Fig. 3.11). Por este processo, clareiras

isoladas, que formem manchas com extensão latitudinal ou longitudinal igual ou menor

que 150 metros3.9, serão eliminadas (Fig. 3.12), ao mesmo tempo que se retém os novos

desmatamentos realizados pelos colonos, dado que, em geral, eles são superiores a 4

hectares por ano. Essa abordagem é importante no tocante à geração dos mapas

multitemporais de paisagem, tendo em vista que inúmeras pequenas clareiras no interior

da mata podem surgir em função de fenômenos do tipo Tree-Fall Gap e anomalias

edáficas.

                                                

3.8 Este filtro foi desenvolvido por este trabalho.
3.9 Este valor resulta de 11-1/2 =5*30 metros (resolução do TM/Landsat-5). Observe-se assim, que a
extensão da mancha isolada, ou seja, sem conexão com as outras áreas de desmatamento, vai possuir no
maior caso, quando ela for isorradial, 2,25 hectares.
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Fig. 3.11 - Esquema de verificação da conectividade usado pelo filtro de remoção de
pequenas manchas. Este usa um algoritmo recursivo que retorna o sucesso ou não de se
achar o conexo a um pixel, como mostrado acima. Dessa maneira, o algoritmo  percorre
uma vizinhança m*m a partir do centro da janela, xy=0,0, de modo que ele sempre
ignore os vizinhos com x ou y, em valores absolutos, menores do que os do pixel
analisado.
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Fig. 3.12 - Comparação dos detalhes de imagens antes a) e após b) a utilização do filtro
de remoção de pequenas manchas.
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Após a obtenção do mapa final dos elementos de paisagem para os dados de

1994, repete-se toda a seqüência de processamento para as imagens TM/Landsat-5 de

1991 e 1986. Um problema que se impõe a essa análise multitemporal advém da

ausência de dados de campo para estes dois últimos períodos. Como também precisam

ser identificadas as áreas de regeneração nessas imagens, torna-se necessário estabelecer

um novo método de identificação de amostras de treinamento, agora sem auxílio dos

pontos de campo. Isto foi resolvido de modo satisfatório, usando-se novamente do

modelo Tasseled Cap aplicado sobre os dados dessas duas outras épocas. Desse modo,

foram identificados os loci espectrais das classes de capoeira e de pastagens nos

histogramas bidimensionais de dispersão, tendo com base a trajetória espectral extraída

da comparação dos mesmos diagramas de 1994. Assim, pequenas áreas de treinamento

foram estabelecidas, a partir da seleção de sub-regiões nesses histogramas de dispersão

e da sua respectiva visualização nos produtos realçados. Com isso, foram geradas novas

estatísticas espectrais, visando a parametrização do algoritmo de máxima

verossimilhança empregado na seqüência de processamento descrita anteriormente.

3.1.2.4  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DA CLASSIFICAÇÃO

Uma validação do processo de classificação de imagens requer a avaliação do

seu desempenho ou exatidão, a qual depende de dois fatores, a saber: a má classificação

no senso strictu e o rotulamento errôneo por parte do analista de imagens (CORVES;

PLACE 1994). Segundo estes autores, a má classificação deve-se à superposição no

espaço K-dimensional de atributos espectrais de duas ou mais classes espectrais. Por sua

vez, o mal rotulamento ocorre em situações onde há um conhecimento incompleto dos

tipos de cobertura presentes na região de estudo. Pixeis pertencentes a qualquer uma das

classes ou vão ser classificados erroneamente ou permanecerão desclassificados.
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Consequentemente, o mal rotulamento é mais difícil de se detectar, requerendo

uma extensa verificação de campo. Já a má classificação pode ser estimada por alguns

métodos clássicos como o mapa de confiabilidade obtido a partir dos arquivos de

probabilidade a posteriori e pela  matriz de erro ou confusão (SHOWENGERDT, 1983).

Nesse sentido, um sub-conjunto de amostras das classes espectrais (cerca de

33%) foi separado do conjunto total e guardado para ser usado no teste de desempenho

do processo de classificação. O uso de diferentes sub-conjuntos de amostras se faz

necessário nesse caso para que não se crie viés durante o processo de avaliação.

Como resultado, a TABELA 3.4 mostra, em porcentagens, os erros advindos da

má classificação, tanto de inclusão errônea como exclusão. Por ela, verifica-se que a

exatidão média3.10 da classificação por máxima verossimilhança entre os elementos da

paisagem desmatado e regeneração3.11, foi de 94,74 % para ano de 1994, sendo que

houve mais erro de exclusão - 10,17% das áreas de regeneração classificadas como

desmatado - do que inclusão errônea - somente 0,85% de desmatado foi assinalado

como regeneração, fato que era de se esperar devido à abordagem conservadora

previamente adotada.

TABELA 3.4
MATRIZ DE CONFUSÃO

IMAGEM CLASSIFICADA 1994\IMAGEM DE REFERÊNCIA GERADA PELAS AMOSTRAS DE

VALIDAÇÃO

Desmatado Regeneração
Desmatado 99,15% 10,16%

Regeneração 0,85% 89,84%

                                                

3.10 A exatidão média = (acurácia de cada classe*n°de suas amostras)/ n° total de amostras.
3.11 Lembre-se que as áreas desmatadas foram extraídas das de mata, usando-se de uma máscara definida
através de uma  limiarização interativa. Portanto, não faz sentido neste caso comparar em uma única
matriz de confusão os erros advindos de ambos os processos.
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O desempenho do processo de classificação, em particular do classificador de

máxima verossimilhança, pôde ser também avaliado através da comparação entre o

mapa de vegetação resultante deste processo, em relação tanto às amostras separadas

para o teste de exatidão, quanto ao mapa de vegetação obtido via interpretação visual

(Fig. 3.13). Nesse âmbito, a TABELA 3.5 traz a comparação da exatidão de

mapeamento em relação à cada classe particular de vegetação. Do cruzamento do

resultado da classificação - excluindo-se as áreas desmatadas e as de regeneração e as

matas de transição, posto que as últimas consistem numa mistura das várias formações

vegetais - com as amostras de referência, obtém-se uma acurácia média de 81,74%. As

classes que apresentam um maior acerto correspondem às áreas de mata densa,

semidecídua e cerradão, por outro lado, a classe de cerrado é a que mostra a maior

confusão.

TABELA 3.5
MATRIZ DE CONFUSÃO

IMAGEM CLASSIFICADA/AMOSTRAS DE VALIDAÇÃO

Campo rupestre cerrado cerradão semidecídua Aluvião mata aberta Mata densa
Campo rupestre 73,42 12,21 0,01 0,00 0,22 0,02 0,00

Cerrado 17,98 59,19 0,75 0,00 0,03 0,05 0,00
Cerradão 4,54 23,51 89,33 8,89 5,11 1,87 0,04

Semidecídua 3,97 2,13 6,62 90,03 16,47 1,60 0,06
Aluvião 0,09 0,02 0,01 0,77 76,34 0,04 0,12

Mata aberta 0,00 2,85 2,93 0,12 0,09 85,31 0,00
Mata densa 0,00 0,08 0,36 0,19 1,75 11,11 99,79

Exatidão média = 81,74%.

Como o teste de exatidão acima é realizado somente através de uma comparação

ponto a ponto entre as áreas de treinamento, identificadas pelo trabalho de campo, e as

regiões equivalentes nas imagens classificadas, sua significância muitas vezes se reduz

devido ao reduzido número de pixeis utilizados nesse processo de avaliação. Por

conseguinte, torna-se interessante, também, a utilização de uma avaliação que envolva

uma abordagem global. Para tanto, foi gerada uma tabulação cruzada entre o mapa de
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vegetação obtido via classificação de imagens com o produzido pela interpretação

visual.

O resultado desta comparação é apresentado pela TABELA 3.6 Neste caso,

observa-se que a exatidão média reduziu-se a 56,28%, sendo que as classes que

mostraram o maior acerto são as de mata densa - 80,67%, cerradão - 56,73% e mata

aluvionar com 53,58%. Pode-se observar, também, através da comparação visual entre

os mapas da Fig. 3.13, que a classe de cerrado, cujo acerto é menor, destoa-se

basicamente na região da Chapada do Cachimbo. Como essa é uma região de difícil

acesso, fato que impossibilitou uma verificação de campo, a caracterização da mesma

como cerradão pela interpretação visual deve-se mais à sua posição geomorfológica e à

classificação prévia dada pelo MNE (1980) . Neste âmbito, pode-se afirmar que mesmo

este tipo de comparação também sofre restrições, sobretudo devido às imprecisões do

mapa utilizado como referência - neste exemplo, o mapa de vegetação produzido a

partir da interpretação visual e dados de campo.

TABELA 3.6
MATRIZ DE CONFUSÃO

IMAGEM CLASSIFCADA/MAPA DE VEGETAÇÃO

Campo
rupestre

cerrado cerradão Semidecídua aluvião mata aberta mata densa

Campo rupestre 36,26 6,06 1,65 0,39 8,00 2,13 1,43

cerrado 26,48 27,38 5,89 1,10 0,23 0,90 0,78

Cerradão 22,09 40,23 56,73 29,34 5,37 14,66 3,54

Semidecídua 6,79 9,63 11,43 50,99 17,48 7,98 2,27

aluvião 2,27 2,13 6,04 1,98 53,58 4,17 9,71

Mata aberta 4,74 13,01 14,79 14,02 0,98 53,33 1,59

Mata densa 1,37 1,55 3,47 2,18 14,35 16,83 80,68

Exatidão média = 53,58%.
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1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

Fig. 3.13 - Mapas de vegetação a) obtido via classificação de imagens b) por
interpretação visual. 1) Fl. Ombrófila. Densa, 2) Fl. Ombrófila. Aberta, 3) Mata de
Transição, 4) Floresta Semi-decidual, 5) Floresta Aluvionar, 6) Cerradão, 7) Cerrado, 8)
Campo Rupestre.

b)

a)
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3.1.2.5  ALGORITMOS DE DETECÇÃO DE MUDANÇAS

Para se gerar um mapa dos estados dos elementos da paisagem, não basta apenas

uma classificação de imagens baseada em dados de tempos isolados. Isto se explica

devido a muitas áreas, com comportamento espectral semelhante às áreas de

regeneração,  tratarem-se de fato de locais em processo de desmatamento, pois se a

queimada associada à derrubada das matas não for bem executada, as pastagens não se

estabelecerão por completo, gerando como resultado uma vegetação mista composta por

espécies florestais mais resistentes ao meio a tufos de capim e troncos secos (Fig. 3.14).

Portanto, uma comparação multitemporal de imagens tem que considerar que

para uma área ser assinalada como regeneração, ela deverá ter sido desmatada em uma

data passada. Dessa forma, algumas áreas classificadas como mata na imagem de 1994

podem ser, na verdade, áreas regeneradas, mesmo que o tempo passado não seja

relativamente longo. Nesse sentido, observações de campo indicam que áreas na região

de estudo, que foram abandonadas logo após o seu desmatamento no final da década de

70 e início dos anos de 80, apresentavam na época dos trabalhos de campo de 1994-95

um dossel com porte equivalente às matas de transição e o cerradão.

Para resolver a questão acima, foi então empregado um algoritmo para

reclassificar as imagens de estados dos elementos da paisagem de cada um das datas

analisadas. Tal algoritmo traduz-se pela seguinte assertiva cartográfica:

“Se (NCt-1 = desmatado e NCt = mata) então NCt = regeneração senão se (NCt-1

= mata e NCt = capoeira) então NCt=desmatado senão NCt=NCt” ,

Onde NCt-1 e NCt correspondem, respectivamente, aos rótulos dos pixeis

atribuídos pelas classificações das imagens das datas t e  t-1. Através desta correção,

novos pixeis de capoeira surgem em áreas previamente classificadas como mata e outros

tantos deixam de existir em áreas agora tidas como recém-desmatadas. Como não existe
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uma imagem prévia a de 1986, todos seus pixeis rotulados como regeneração são

reclassificados para desmatado. Contudo, esta simplificação não impede que esses

pixeis apareçam novamente como regeneração na imagem de 1991, desde que a mesma

região não seja redesmatada no período de 1986 a 1991.

Após esta última transformação, esta seqüência de mapas multitemporais está

pronta para se derivar as estimativas das freqüências de transição e ainda se extrair as

medidas da evolução da estrutura da paisagem. Um último passo para tanto consiste na

segmentação das imagens de paisagem obtidas para cada uma das datas.

3.1.2.6  SEGMENTAÇÃO DE IMAGENS

O processo de segmentação visa identificar, isolar e numerar cada uma das

presentes manchas dos três elementos de paisagem. Lembre-se que essas são definidas

como um conjunto de pixeis contíguos de igual valor ou rótulo (Fig. 3.15). O algoritmo

utilizado neste processo testa a conectividade entre os pixeis da mesma classe, usando-

se os oito vizinhos mais próximos ou somente os quatro ortogonais (Cf. Fig. 1.10, na

seção 1.2.2.4) e isolando uma mancha, quando a condição de conectividade deixar de

ser atendida. Como resultado deste processo, são extraídos a quantidade e o tamanho

médio de cada tipo de mancha em conjunto com a matriz de coocorrência e as métricas

de suas áreas interiores e perímetros - parâmetros usados para a determinação dos

índices de estrutura de paisagem selecionados no Capítulo I, a saber: dimensão fractal e

contágio3.12.

Como será visto a seguir, a seqüência multitemporal de mapas de paisagem será

também integrada a outras camadas de dados ambientais em um SIG, com o objetivo de

                                                

3.12 O programa usado para a análise da estrutura é o FRAGSTATS, desenvolvido por MCGARIGAL;
MARKS (1995).
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se identificar e parametrizar o efeito das variáveis selecionadas pelo capítulo anterior

em cada uma das mudanças descritas pelo modelo conceitual de dinâmica de paisagem.

Para tanto, serão discutidos na próxima seção deste capítulo os processos envolvidos na

estruturação da base de dados espaciais necessária a essa análise de mudanças.

Fig. 3. 14 - Região recém-desmatada.

número da mancha

0 65293

Fig. 3. 15 - Imagem segmentada da paisagem da subárea de Guarantã, ano de 1994. As
cores correspondem à escala numérica identificadora das manchas da paisagem.
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3.2 ESTRUTURAÇÃO DA BASE DE DADOS ESPACIAIS

Basicamente, uma análise num SIG é feita em função das estruturas de dados

espaciais (GOODCHILD, 1992). Como um SIG consiste em uma base de dados

computacional finita e discreta, torna-se necessário converter a complexa realidade

geográfica em um número finito de registros de acordo com um  modelo de estrutura de

dados. Neste termos, este trabalho optou pela representação raster ou matricial, posto

que como a Ecologia de Paisagem busca desvendar as relações corológicas entre os

elementos de paisagem - ou seja, a estrutura por trás do arranjo espacial e as suas

conseqüências quanto à evolução dessa paisagem -, essa representação torna-se mais

indicada à modelagem de mudanças proposta, por ela ser voltada à representação do

contínuo espacial e dos geo-campos3.13 e devido à sua facilidade de representação,

integração e tratamento, sobretudo no que se refere à sua poderosa capacidade de

modelagem ambiental através da utilização de álgebra cartográfica.

3.2.1 PROCESSOS DE CONVERSÃO E ESTRUTURAÇÃO DA BASE DE
DADOS

Desse modo, dados de diversas fontes foram levantados, digitalizados e

convertidos para a representação raster, sendo estruturados em uma base de dados na

forma de um modelo cartográfico (Fig. 3.16). Da interpretação e classificação das

imagens de satélite foram incorporados os mapas dos estados dos elementos da

paisagem de 1986, 1991 e 1994, o mapa de vegetação obtido pela interpretação visual,

uma camada de informação com os corpos d’água e por último um mapa de uso do solo

apresentando as manchas urbanas, áreas degradadas pelo garimpo, estradas principais e

                                                

3.13 Segundo CAMARA et al. (1995), um geo-campo representa uma variável geográfica contínua sobre
uma região da terra, sendo sua representação baseada,  sobretudo,  na partição tesselar do espaço
geográfico  - tipicamente tesselagem raster ou matricial.
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vicinais (Observe que os mapas topográficos da região datam da década de 1970, sendo

portanto anteriores aos projetos de colonização). Ao lado dos produtos derivados dos

dados de sensoriamento remoto, integram também o modelo cartográfico dados de

mapas topográficos do Serviço Geográfico do Exército, do Projeto RADAM BRASIL

(MNE, 1980), do INCRA e do censo do agropecuário do INDEA (MT).

FONTE PROCESSO CAMADA

Fig. 3.16 - Diagrama do processo de montagem do banco de dados cartográficos.
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A topografia e a hidrografia obtidas das cartas topográficas 1:100000 foram

digitalizadas via mesa digitalizadora3.14, armazenadas em formato vetorial e

posteriormente convertidas para a representação raster (TABELA 3.7). Do Projeto

RADAM BRASIL, foi obtido o mapa de solo. Devido à escala desse projeto ser de

1:1000000, foi necessário reinterpretar esses dados, usando-se as imagens de satélite.

Isso permitiu corrigir potenciais erros associados aos diferentes graus de generalização e

precisão cartográfica.

TABELA 3.7
BASE DE MAPAS TOPOGRÁFICOS

SC.21-X-D-IV
SC.21-X-D-V
SC.21-X-D-VI
SC.21-Z-B-I
SC.21-Z-B-II
SC.21-Z-B-III
SC.21-Z-B-IV
SC.21-Z-B-V
SC.21-Z-B-VI

Rio Nhandu
Rio Braço Sul

Serra do Cachimbo
Vila Guarita

Agropec. Cachimbo
Fazenda São Luiz

Colíder
Arroio Iporã

Faz. Flor da Mata

Também foram colocados no banco de dados os mapas da estrutura fundiária

original dos projetos de assentamento rural, fornecidos pelo INCRA de Guarantã, e os

dados oriundos do censo agrícola executado na região pelo INDEA-MT. Este censo

agrícola, realizado entre os anos de 1992-94, traz uma série de dados coletados para

cada propriedade rural da região, que abrange, dentre outros, quantidades de bovinos,

suínos, caprinos, eqüinos, tamanho da propriedade, área desmatada, área em pastagem e

quantidade de maquinário presente. Neste aspecto, esses dados já foram utilizados no

capítulo anterior para descrever a dinâmica fundiária das subáreas selecionadas e a

proporção do desmatamento em função do tamanho da propriedade rural.

Por fim, os mapas provenientes das diversas fontes foram convertidos para

representação raster e estruturados em um modelo cartográfico, no qual cada camada ou

                                                

3.14 Foi utilizado o programa Microstation 5.0 para editoração dos diversos mapas.
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plano de informação mostra a distribuição espacial de uma variável específica. Uma

importante questão que advém deste tipo de representação refere-se à especificação da

resolução da célula unitária. Em geral, isto é obtido a partir de um compromisso entre a

possibilidade de representação da freqüência espacial dos dados de interesse e por outro

lado, a capacidade de desempenho e armazenamento computacional.

Consequentemente, os possíveis erros associados a este processo devem ser avaliados

(BURROUGH, 1991). Por conseguinte, o modo se definir a resolução da célula raster - R ,

adotada por este trabalho baseou-se na seguinte expressão:

4

_

rAR≅                                  44)

Onde 
_

rA  representa a área média das menores manchas presentes, fato que

resultou na reamostragem dos mapas de paisagem para uma resolução final de 100

metros. Neste caso, os tamanhos médios de 3,76 hectares obtidos para as menores

manchas representadas pela regeneração (haja vista a necessidade de aplicação de

técnicas de generalização cartográfica pós-classificação) indicam que a perda de

informação espacial advinda deste processo não se torna expressiva (Fig. 3.17). No

entanto, deve-se atentar à forte dependência dos índices de estrutura de paisagem ao

tamanho do grão ou resolução empregada (Cf. seção 1.2.2.4). Também, feições lineares,

como as estradas e rios, que passam ter largura exagerada, não chegam a representar um

problema, tendo em vista que as análise espaciais estarão mais interessadas nas relações

corológicas, do tipo distância, do que as suas posições absolutas.

3.2.2 PROCESSAMENTO DOS DADOS CARTOGRÁFICOS

Os dados agora já estruturados no modelo cartográfico necessitam ainda ser

processados e derivados para constituir as variáveis selecionadas pelo modelo
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conceitual de mudanças (Vide conclusão do capítulo anterior). É com este propósito que

este trabalho utiliza-se de funções e operadores espaciais, oferecidos pelas linguagens

de álgebra de mapas3.15, para transformar os dados cartográficos originais, visando a sua

preparação para a análise espacial.

0 8 km Localização

MATAS REMANESCENTES

ÁREAS EM REGENERAÇÃO

ÁREAS DESMATADAS

30 metros 100  metros

Fig. 3.17 - Detalhe de mapas da paisagem de 1994 às diferentes resoluções.

Nesta etapa, foi gerado, em primeiro, um modelo numérico de terreno a partir da

interpolação do valores das curvas de nível, por meio de um algoritmo que seleciona os

dois pontos mais próximos por quadrante e pondera os valores Z pelo inverso do

quadrado da distância. Da camada hipsométrica gerada foi derivado o mapa de

declividade, usando-se do seguinte operador gradiente:

∇(x,y) = [(tanθx)
2 + (tanθy)

2] 1/2
45)

                                                

3.15 Estes operadores foram implementados por programas em C desenvolvidos no âmbito do CSR, em
conjunto com a utilização de linguagens de programação disponíveis pelas plataformas GRASS 4.1,
ERMAPPER 5.2, MGGA-MGE 6.0.
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Onde θx e θy são, respectivamente, os ângulos na direção x e y da superfície

formada pelos valores dos Zs das células vizinhas (MONMONIER, 1982).

Em seguida, foram gerados os mapas de distâncias de fronteiras das zonas dos

diversos elementos da paisagem, a saber: hidrografia simplificada através da exclusão

dos elementos de primeira ordem, estradas principais, estradas secundárias, áreas

desmatadas em 1986 e 1991, áreas de matas em 1986 e 1991 e manchas de capoeiras em

1986 e 1991. O algoritmo utilizado para isso calcula, em um primeiro passo, os pixeis

de fronteira para cada mancha dos elementos da paisagem, convoluindo-se uma máscara

3x3 através do mapa. Num segundo passo, o mapa é novamente percorrido, com o

objetivo de  se calcular a distância euclidiana entre cada célula nula e a posição da

célula de fronteira mais próxima, a qual está armazenada em uma árvore 2D.

Para completar o conjunto de variáveis locacionais especificadas pelo capítulo

anterior, foi incluído no modelo cartográfico um mapa de fator de interação da áreas

rurais aos centros urbanos. O algoritmo empregado neste caso se assemelha a um

modelo gravitacional unidirecional (Cf. seção 1.3.2), o qual envolve a integração das

distâncias euclidianas, ponderadas por um fator de distância, para cada célula de área

rural em relação a todas as células urbanas (INTERGRAPH, 1995). Por este processo, as

diferentes áreas urbanas terão um peso proporcional à sua extensão territorial.

∑ =
= m

n nnyx dAI
0

2
, 46)

Onde n Ixy é o fator de atração urbana para uma célula rural xy, m o total de

células urbanas, dn a distância euclidiana à célula urbana n e An a sua área.

Como resultado desses processamentos, novos dados são gerados. Esses serão

então empregados nas análises espaciais, como também constituirão o arcabouço de

dados do modelo de simulação espacial (Figs. 3.18 e 3.19).
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ALTITUDE

250 580 m

DISTÂNCIA AO 

0 12 km

DESMATAMENTO EM 91 

DISTÂNCIA À MATA EM 91

0 1250 m

DECLIVIDADE

0° 18°

FATOR DE ATRAÇÃO URBANA

530 770

DISTÂNCIA ÀS ESTRADAS

0 6 km

SECUNDÁRIAS

Fig. 3.18 Camadas de dados a serem usadas pelas análises espaciais de mudanças
para a subárea de Guarantã.
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DISTÂNCIA À

0 1600 m

REGENERAÇÃO EM 91

DISTÂNCIA À ESTRADA

0 30 km

PRINCIPAL

VEGETAÇÃO

grupo1 grupo2 grupo3

DISTÂNCIA AOS RIOS

0 4 km

TEMPO DE DESMATAMENTO

0 11 anos

SOLO

grupo1 grupo3grupo2

Fig. 3.19 Camadas de dados a serem usadas pelas análises espaciais de mudanças
para a subárea de Guarantã (continuação).
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3.3 METODOLOGIA DE ANÁLISE DE MUDANÇAS DA PAISAGEM

Segundo TOMLIN (1990), dentre os diversos modelos espaciais que podem ser

construídos ou implementados, uma ampla distinção se faz entre os modelos

preocupados com o que pode ser, daqueles interessados com o que deveria ser ou com o

que poderá ser. Ou seja, no início, os processos de modelagem tendem as ser

diagnósticos ou descritivos, passando a uma segunda fase para modelos prescritivos ou

prospectivos e até mesmo de simulação.

Em outras palavras, é preciso, primeiro, descrever o modelo de ocorrência de um

certo fenômeno, as variáveis espaciais envolvidas, suas forças e o modo em que são

combinadas, para que se possa, então, partir para a reprodução dos mecanismos de

imitação dos padrões espaciais resultantes. Nesse sentido, HOPKINS (1977) discorre

sobre as diversas abordagens que podem ser usadas para obtenção de mapas de padrões

espaciais, formados pelos requerimentos preferenciais à ocorrência de um certo

fenômeno, com no exemplo de terremotos, fogos florestais, etc. Segundo HOPKINS

(1977), o melhor procedimento para obtenção desses mapas, na maioria dos casos,

consiste em se usar métodos de combinação linear e não linear em um primeiro estágio,

para serem então seguidos, em uma segunda fase, por regras de combinação. Ou seja,

num primeiro passo incorporam-se os relacionamentos entre os fatores, cujas relações

matemáticas são conhecidas, e em seguida, combinam-se de modo hierárquico, outros

fatores, que não podem ser expressos por relações matemáticas, através de uma

ordenação de adequação, de acordo com um processo de regras de decisão, o qual pode

ser derivado de um comportamento típico dos agentes do fenômeno, ou mesmo

arbitrado por uma visão imposta pelos especialistas escolhidos para estudar a questão.
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Por suposto, esse método de seleção envolve dois modelos básicos de tratamento

de dados. O primeiro desconsidera um conhecimento a priori  do fenômeno, buscando

extrair relações a partir do processamento de um substancial conjunto de dados,

podendo, por isso, ser conhecido como abordagem maciça de dados ou dirigida pelos

dados (BONHAM-CARTER, 1994). O segundo tenta modelar os processos de tomadas de

decisões a partir do estudo do comportamento dos agentes do fenômeno, com no

exemplo do modelo de simulação desenvolvido por SOUTHWORTH et al. (1991). Não

obstante estas diferenças, ambos os casos necessitam de uma quantidade variada de

dados para consubstanciá-los. De acordo com BONHAM-CARTER (1994), os meios de

implementar estas abordagens podem se dar via modelos estatísticos, no primeiro caso,

ou especificamente para a segunda abordagem, pelo desenvolvimento de processos de

inteligência artificial, como no exemplo de árvores neurais de decisão.

Foi visto também nos capítulos I e II que um modelo de mudanças da paisagem

se insere em diferentes universos de abstração, podendo abordar desde uma dinâmica a

nível local - no exemplo do microcosmo interno ao lote, o qual abrange aspectos tais

como o perfil do colono, seus recursos e contexto sócio-econômico -, passando a um

nível regional - caracterizado por um mesocosmo, o qual compreende os padrões

fisiográficos da região, seus modelos de colonização e redes de centros de atração - a até

um nível global ou megacosmo, envolvendo contextos políticos nacionais e

internacionais a conjunturas econômicas e sociais externas à área de estudo.

Por conseguinte, seria interessante que um modelo de mudanças da paisagem

envolvesse esses três cosmos. Contudo, isto pode-se tornar um extraordinário exercício,

porquanto cada um dos cosmos requer técnicas, habilidades e conhecimentos científicos

específicos. Por outro lado, foi mostrado que o sensoriamento remoto consiste em uma

grande fonte de dados para a construção e refinamento de modelos de paisagem, pois o
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universo de abrangência do sensoriamento remoto compreende as feições mapeáveis do

mesocosmo. Isto levou este trabalho a postular uma das suas principais hipóteses:

Podem-se construir modelos de simulação de mudanças a partir de dados de

sensoriamento remoto? Ou seja, as variáveis identificadas nesses produtos, em conjunto

a outros dados ancilares, podem dar indicação de como e onde ocorrem as mudanças

nas paisagens e com isso auxiliar a construção de mapas que indiquem os padrões de

áreas sensíveis aos diferentes tipos de mudanças? Como nessa abordagem parte-se da

análise dos dados para extração de  relacionamentos, um método indicado para isso é a

estatística.

Dentre os métodos de estatística, este trabalho selecionou a técnica de regressão

logística para ser aplicada ao estudo de mudanças, visando determinar, do conjunto de

variáveis pré-selecionadas, aquelas que serão mais significativas à cada tipo de mudança

(Mata→Desmatado, Desmatado→Regeneração e Regeneração→Desmatado). Esta

escolha se deve a vários motivos:

1) Ela faz parte da classe de modelos lineares generalizados - MLG

(MCCULLAGH; NELDER, 1989). Nesses modelos (MLG) existe um parâmetro natural a

ser estimado para o qual a convergência assintótica dos estimadores é bastante rápida.

Por isto, em MLG, o parâmetro natural é expresso como função linear de covariáveis

(variáveis independentes). No caso da análise em apreço, dada pelos tipos de mudanças:









→
→

=
transição_da_fracasso0

transição_da_sucesso1
y , este parâmetro )(xθ é obtido pela função logística.

2) Portanto, ela possibilita tratar como variável dependente ou resposta dados

nominais, como é caso de sucesso ou não das transições entre os elementos da

paisagem.
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3) Logo, a sua abordagem probabilística  permite, como já colocado na seção

2.6, usar o seu resultado para estimar as probabilidades espaciais de transição -

importante parte do processo de parametrização e discretização do modelo de simulação

de dinâmica de paisagem em subunidades de área.

3) Ela é considerada uma técnica robusta3.16.

4) Diversos autores têm usado ou sugerido esta técnica para aplicação em

várias áreas das ciências naturais, a citar: LUDEKE (1990), LOWELL (1991), BONHAM-

CARTER (1994).

Portanto, um pouco da sua fundamentação teórica será descrito a seguir, com a

finalidade estrita de subsidiar a aplicação da mesma.

3.3.1 TÉCNICA DE REGRESSÃO LOGÍSTICA PARA OBTENÇÃO DOS
MODELOS ESPACIAIS DE TRANSIÇÃO

Como assinalado acima, uma das vantagens da regressão logística consiste na

sua abordagem probabilística, posto que a mesma estima a chance de ocorrer um certo

evento (o qual pode ser binário ou categórico politômico3.17) a partir de uma série de

variáveis independentes ou explanatórias. Segundo HOSMER; LEMESHOW (1989), o

objetivo da regressão logística consiste em achar o melhor modelo de relacionamento

entre a variável resposta (de saída ou dependente) e um conjunto de variáveis

explanatórias ou preditivas, sendo este modelo aquele que apresentar o melhor ajuste

matemático e que também seja naturalmente razoável de se explicar.

Esta técnica consiste em rescrever o clássico modelo de regressão linear de

modo a confinar o valor da variável resposta para a faixa de 0 a 1, ao mesmo tempo que

                                                

3.16 Haja vista que as variáveis explanatórias são combinadas de modo linear na regressão logística.
3.17 No modelo politômico, a variável dependente pode ser categorizada em três ou mais níveis, sendo
portanto uma extensão da regressão logística para a resposta binária (Cf. HOSMER; LEMESHOW (1989).



210

as variáveis independentes possam variar continuamente. Isto é obtido pela equação

abaixo, também conhecida como função logística.

X

X

e

e
x

10

10

1
)( ββ

ββ

π +

+

+
= 47)

a qual pode  ser  linearizada pela transformação:
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x
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= 48)

De modo diferente da clássica regressão linear, os erros desse modelo não

seguem uma distribuição normal, mas sim a de Bernoulli. Assim, enquanto na regressão

linear o método usado para estimar os coeficientes Β0…Βn  é o dos mínimos quadrados,

na regressão logística usa-se o método geral, conhecido como máxima verosimilhança.

Este método consiste em encontrar os valores dos parâmetros Β0…Βn, que maximizem a

probabilidade de se obter o conjunto observado de dados, através da  maximização da

função abaixo:

( )l xi
i

n

β ζ=
=

∏ ( )
1

49)

onde: [ ]ζ π π( ) ( ) ( )x x xi i
y
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−

1
1

50)

A função de verossimilhança, dada pelo produtório equação n° 50, pode ser

transformada no seguinte somatório, que é conhecido como log-verosimilhança:

( ) ( )[ ] ( )[ ] ( ) ( )[ ]{ }L l y x y xi i i i
i

n

β β π π= = + − −
=
∑ln ln ln1 1

1
51)

Um primeiro passo para obtenção do modelo final de regressão logística consiste

então, após estimar os coeficientes da equação de regressão, em verificar se cada

variável é significantemente relacionada com a variável resposta do modelo. De acordo

com HOSMER; LEMESHOW (1989), isto é usualmente realizado através da formulação de
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testes de hipóteses estatísticas, que avaliam o modelo com a variável inclusa com o

modelo sem a variável. Um método para tanto usa a estatística G, a qual, sob a hipótese

que Βi é igual a zero, seguirá uma distribuição χ2 com número de graus de liberdade

igual ao números de parâmetros da equação de regressão:

( ) ( ) ( ) ( )[ ]{ }G L n n n n n ni= − − + −2 1 1 0 0β ln ln ln 52)

onde n yi1 = ∑ ,   ( )n yi0 1= −∑  e  n = n1 + n0

Desse modo, G é uma medida interna ao modelo, posto que depende do número

de observações n, não podendo portanto ser comparada entre modelos de diferentes

universos de dados.

Uma outra técnica usada para se testar a significância de uma variável ao

modelo é o teste de Wald, o qual é obtido pela comparação do coeficiente estimado e

seu desvio padrão estimado. Segundo HOSMER; LEMESHOW (1989), a estatística do teste

Wald segue uma distribuição χ2.
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53)

Estes testes, contudo, são mera afirmativas de evidência de significância

estatística das variáveis, devendo se considerar também outros fatores como

importância ambiental de cada variável ao fenômeno a ser modelado e a influência

conjunta de outras importantes variáveis. Portanto, a idéia básica por trás de um modelo

de regressão logística consiste em minimizar o número de variáveis para que o modelo

resultante seja mais estável numericamente e facilmente generalizado, dado que quanto

mais variáveis são incluídas no modelo, mais ele se torna dependente dos dados. Por

isso, faz-se  também necessário o uso de técnicas step-wise na regressão logística,
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processo pelo qual as variáveis são incluídas ou retiradas do modelo, baseado somente

em critérios estatísticos tais como estatística G e teste de Wald.

Os modelos de regressão logística podem também tratar em conjunto tanto

variáveis quantitativas como categóricas. Uma maneira de se usar variáveis categóricas

se dá através do uso de uma coleção de variáveis de planejamento (TABELA 3.8).

Por último, o modelo ajustado deve ser testado em relação à sua eficiência para

descrever a variável resposta. Isto é conhecido como teste de qualidade de ajuste. De

acordo com HOSMER; LEMESHOW (1989), são usados para isso os testes de Pearson χ2 e

o Deviance, os quais avaliam Ho: o modelo está bem ajustado. Nestes testes, os graus de

liberdade são iguais a j-(p-1), onde j é o número de padrões covariados e p é o número

de parâmetros do modelo. Ainda, um outro método conhecido como Homer-

Lemershow, apresentado pelos mesmos autores, testa essa mesma hipótese com graus

de liberdade igual a g, onde g equivale ao número de grupos que as n observações foram

subdivididas.

TABELA 3.8

EXEMPLO DE CODIFICAÇÃO DE VARIÁVEIS DE PLANEJAMENTO PARA OS
TRÊS GRUPOS DE VEGETAÇÃO

Variável
original

Variáveis de
planejamento

Grupos de
Vegetação

D1 D2

grupo 1 0 0
grupo 2 1 0
grupo3 0 1

Como exposto, esta sucinta revisão da formulação teórica da regressão logística

servirá para embasar a concepção dos modelos de espaciais de mudanças para as três

áreas selecionadas e cada um dos períodos analisados (1986-1991 e 1991-1994). Nesse

aspecto, o uso de três áreas distintas, como ilustrado anteriormente, servirá também para

evidenciar as diferenças e gradientes existentes nos parâmetros das variáveis pré-



213

selecionadas. Assim os resultados desta técnica e a comparação destes modelos serão

tratados pelo próximo capítulo.

3.4 CONCLUSÃO DO CAPÍTULO

Como ressaltado anteriormente, o sensoriamento remoto consiste em um

importante instrumento para a modelagem de dinâmica de paisagem, posto que qualquer

função de mudanças necessita ser calibrada a partir de uma comparação entre os

padrões de uso e de cobertura do solo mapeados em pelo menos dois instantes do

tempo. Contudo, convém lembrar a este propósito que o método de análise de imagens

requer também que variações causadas por outros fatores, que não sejam função das

mudanças de uso e de cobertura do solo, sejam controladas para assim se obter

estimativas precisas das freqüências ou probabilidades de transição - tema que será

abordado no próximo capítulo. Neste aspecto, pode-se concluir a partir da análise dos

resultados da precisão do registro e da exatidão dos processos de classificação

(TABELAS 3.4 e 3.5) que a metodologia desenvolvida por este trabalho apresenta-se

eficaz no tocante ao mapeamento e monitoramento das principais feições da dinâmica

ambiental na área de estudo3.18.

Por conseguinte, uma grande vantagem da metodologia implementada consiste

na sua possibilidade de ser aplicada para determinação dos padrões de conversão do uso

e da cobertura do solo em extensas áreas geográficas de um modo rápido e eficiente,

considerando que a mesma contorna os problemas advindos da não separabilidade

espectral entre as classes de cerrado e de campo rupestre com as áreas desmatadas

                                                

3.18 Os erros acumulados durante o processo de análise de imagens não chegam a ultrapassar 20%, o que é
considerado como um bom resultado diante do quadro de imprecisão das ciências ambientais (XAVIER-
DA-SILVA , 1998, com. pes. durante o curso de Geoprocessamento da UFMG, fevereiro de 1998).
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através de uma rápida edição visual, usando-se apenas processos de exclusão, e ainda

incorpora, através da abordagem desenvolvida de detecção de mudanças, o efeito do

estado prévio na determinação do uso do solo corrente (Fig. 3.20).

Desse modo, reconhece-se como contribuição deste trabalho que os resultados

obtidos poderão ser usados para caracterizar e quantificar a dinâmica ambiental em

questão, atendendo-se assim o segundo objetivo específico da tese, que consiste no

desenvolvimento de metodologias de aplicação de sensoriamento remoto orbital para o

mapeamento e análise da dinâmica de paisagem.

No capítulo anterior, foi também estabelecida uma hipótese baseada na

descrição dos processos de uso do solo e ambientais da região de estudo, segundo a qual

determinadas variáveis teriam uma influência discernível e previsível na evolução da

paisagem em questão. Para tanto, parte deste capítulo abordou a metodologia de

integração dos dados derivados das imagens de satélite com uma série de mapas

auxiliares em um ambiente SIG. Neste âmbito, foi demonstrado que o mapa digital

trouxe uma revolução em termos da manipulação quantitativa dos dados cartográficos,

possibilitando a aplicação de inúmeras técnicas matemáticas e estatísticas com o

objetivo de se realizar complexas análises de relacionamentos espaciais (vide exemplos

de utilização da álgebra de mapas e da proposta de aplicação da técnica de regressão

logística). De fato, tal integração se torna promissora em ordem de se estabelecer

modelos quantitativos do relacionamento das variáveis selecionadas com as mudanças

da paisagem. É neste sentido que se concentra o próximo capítulo desta tese.

Acompanhe também, a seguir, os resultados obtidos da análise multitemporal e a

comparação das subáreas no tocante aos seus resultantes modelos distribuicionais,

evolução da estrutura da paisagem e, sobretudo, quanto aos modelos espaciais de

mudanças.
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Fig. 3.20 - Fluxograma da metodologia de sensoriamento remoto desenvolvida para o
mapeamento e análise da dinâmica de paisagem.

REGISTRO E MOSAICO DE IMAGENS

REALCE DE IMAGENS/INTERPR. VISUAL

CLASSIFICAÇÃO DE IMAGENS

IVDN (tm4-tm3)/(tm4+tm3), TASSELED CAP: Brilho, Matéria
Verde e Umidade

Identificação de áreas de treinamento - estatística espectral
Algoritmo de MAXVER - exclusão de classes

Limiar de corte usando mapa de probabilidade a posteriori
Uso de máscara de áreas de florestas e áreas alagadas

Filtragem pós-classificação - filtro moda
Avaliação do desempenho da classificação

Simplificação das classes em 3
Remoção de pequenas manchas de desmatamento, usando-se o filtro

desenvolvido
Edição visual para apagar áreas de cerrado e campo rupestre

DETECÇÃO DE MUDANÇAS

“Se (NCt-1 = desmatado e NCt = mata) então NCt = regeneração senão Se (NCt-1

= mata e NCt = capoeira) então NCt=desmatado senão NCt=NCt”

SEGMENTAÇÃO E IDENT. DE MANCHAS

Mapas das Paisagens de 1986, 1991 e 1994

Índices da Estrutura da Paisagem:
Contágio, dimensão fractal, número e
tamanho médio dos tipos de manchas

MATRIZES DE TRANSIÇÃO
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