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RESUMO

Este trabalho consiste no desenvolvimento de projeto de mapeamento digital
regional apoiado por imagens sensoriais de média resolução e baixo custo (CBERS),
com o propósito de classificar o uso e cobertura da Terra em uma Unidade de
Conservação (UC). A proposta é focada em aspectos técnicos indicados pelo seu
gestor, de forma a auxiliar efetivamente a tomada de decisão para controle e
recuperação ambiental. A produção computacional do projeto se deu no ambiente do
sistema SPRING, mantendo assim o conceito de utilizar soluções de baixo custo
sem comprometer a qualidade desejada para o produto final. O Parque Nacional da
Serra dos Órgãos (PARNASO), por sua vez, passa pelo estágio final do processo de
ampliação dos seus limites, exigindo informações atualizadas tanto da área do
interior de seu domínio como do seu entorno, tornando-se necessária a execução do
mapeamento proposto.

PALAVRAS-CHAVE:

SPRING.

CBERS.

PARNASO.

Mapeamento

digital.

Mapeamento temático. Classificação. Uso e cobertura da Terra. Gestão ambiental.
Sensoriamento remoto. Reflectância. Unidade de Conservação.
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ABSTRACT

This paper consists on development of regional digital mapping project supported by
sensorial images with average resolution and low cost (CBERS), with the intention to
classify the use and covering of the Earth in a Conservation Unit. The proposal has
focus in technician aspects indicated by its manager, in the way for effectively assist
him taking decision for the environment’s control and recovery. The computational
production of the project has been occurred in the SPRING system, having thus kept
the concept to use solutions of low cost without compromising the quality desired for
the final product. The “Parque Nacional da Serra dos Órgãos” (PARNASO), in
another hand, going to the final step of its magnifying limit’s process, requesting
brought up to date information for interior and around area, becoming necessary the
execution of the considered mapping.

KEYWORDS: SPRING. CBERS. PARNASO. Digital mapping. Thematic mapping.
Classification. Use and cover of the Earth. Ambient management. Environment
management. Remote Sensor. Reflectance. Conservation Unit.
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MÉTODO NÃO-SUPERVISIONADO ISOSEG 99% - IMAGEM 23/09/07 ........ ERRO!
INDICADOR NÃO DEFINIDO.
APÊNDICE 11 - CLASSIFICAÇÃO DE USO E COBERTURA DA TERRA –
MÉTODO NÃO-SUPERVISIONADO ISOSEG 95% - IMAGEM 23/09/07 ........ ERRO!
INDICADOR NÃO DEFINIDO.
APÊNDICE 12 - CLASSIFICAÇÃO DE USO E COBERTURA DA TERRA –
MÉTODO NÃO-SUPERVISIONADO ISOSEG 90% - IMAGEM 23/09/07 ........ ERRO!
INDICADOR NÃO DEFINIDO.
APÊNDICE 13 - CLASSIFICAÇÃO DE USO E COBERTURA DA TERRA –
MÉTODO NÃO-SUPERVISIONADO ISOSEG 75% - IMAGEM 23/09/07 ........ ERRO!
INDICADOR NÃO DEFINIDO.
APÊNDICE 14 - CLASSIFICAÇÃO DE USO E COBERTURA DA TERRA –
MÉTODO SUPERVISIONADO MAXVER 100% - IMAGEM 23/09/07 .............. ERRO!
INDICADOR NÃO DEFINIDO.
APÊNDICE 15 - CLASSIFICAÇÃO DE USO E COBERTURA DA TERRA –
MÉTODO SUPERVISIONADO MAXVER 99.9% - IMAGEM 23/09/07 ............. ERRO!
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INDICADOR NÃO DEFINIDO.
APÊNDICE 16 - CLASSIFICAÇÃO DE USO E COBERTURA DA TERRA –
MÉTODO SUPERVISIONADO MAXVER 99% - IMAGEM 23/09/07 ................ ERRO!
INDICADOR NÃO DEFINIDO.
APÊNDICE 17 - CLASSIFICAÇÃO DE USO E COBERTURA DA TERRA –
MÉTODO SUPERVISIONADO MAXVER 95% - IMAGEM 23/09/07 ................ ERRO!
INDICADOR NÃO DEFINIDO.
APÊNDICE 18 - CLASSIFICAÇÃO DE USO E COBERTURA DA TERRA –
MÉTODO SUPERVISIONADO MAXVER 90% - IMAGEM 23/09/07 ................ ERRO!
INDICADOR NÃO DEFINIDO.
APÊNDICE 19 - CLASSIFICAÇÃO DE USO E COBERTURA DA TERRA –
MÉTODO SUPERVISIONADO MAXVER 75% - IMAGEM 23/09/07 ................ ERRO!
INDICADOR NÃO DEFINIDO.
APÊNDICE 20 - CLASSIFICAÇÃO DE USO E COBERTURA DA TERRA –
MÉTODO SUPERVISIONADO MAXVER-ICM 100% - IMAGEM 23/09/07 ...... ERRO!
INDICADOR NÃO DEFINIDO.
APÊNDICE 21 - CLASSIFICAÇÃO DE USO E COBERTURA DA TERRA –
MÉTODO SUPERVISIONADO DIST.EUCLIDIANA 100% - IMAGEM 23/09/07
..........................................................................ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.
APÊNDICE 22 - CLASSIFICAÇÃO DE USO E COBERTURA DA TERRA –
MÉTODO SUPERVISIONADO BHATTACHARYA 99.9% - IMAGEM 07/07/07
..........................................................................ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.
APÊNDICE 23 - CLASSIFICAÇÃO DE USO E COBERTURA DA TERRA –
MÉTODO SUPERVISIONADO BHATTACHARYA 99% - IMAGEM 07/07/07 . ERRO!
INDICADOR NÃO DEFINIDO.
APÊNDICE 24 - CLASSIFICAÇÃO DE USO E COBERTURA DA TERRA –
MÉTODO SUPERVISIONADO BHATTACHARYA 95% - IMAGEM 07/07/07 . ERRO!
INDICADOR NÃO DEFINIDO.
APÊNDICE 25 - CLASSIFICAÇÃO DE USO E COBERTURA DA TERRA –
MÉTODO SUPERVISIONADO BHATTACHARYA 90% - IMAGEM 07/07/07 . ERRO!
INDICADOR NÃO DEFINIDO.
APÊNDICE 26 - CLASSIFICAÇÃO DE USO E COBERTURA DA TERRA –
MÉTODO SUPERVISIONADO BHATTACHARYA 75% - IMAGEM 07/07/07 . ERRO!
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INDICADOR NÃO DEFINIDO.
APÊNDICE 27 - CLASSIFICAÇÃO DE USO E COBERTURA DA TERRA –
MÉTODO NÃO-SUPERVISIONADO ISOSEG 99.9% - IMAGEM 07/07/07 ..... ERRO!
INDICADOR NÃO DEFINIDO.
APÊNDICE 28 - CLASSIFICAÇÃO DE USO E COBERTURA DA TERRA –
MÉTODO NÃO-SUPERVISIONADO ISOSEG 99% - IMAGEM 07/07/07 ........ ERRO!
INDICADOR NÃO DEFINIDO.
APÊNDICE 29 - CLASSIFICAÇÃO DE USO E COBERTURA DA TERRA –
MÉTODO NÃO-SUPERVISIONADO ISOSEG 95% - IMAGEM 07/07/07 ........ ERRO!
INDICADOR NÃO DEFINIDO.
APÊNDICE 30 - CLASSIFICAÇÃO DE USO E COBERTURA DA TERRA –
MÉTODO NÃO-SUPERVISIONADO ISOSEG 90% - IMAGEM 07/07/07 ........ ERRO!
INDICADOR NÃO DEFINIDO.
APÊNDICE 31 - CLASSIFICAÇÃO DE USO E COBERTURA DA TERRA –
MÉTODO NÃO-SUPERVISIONADO ISOSEG 75% - IMAGEM 07/07/07 ........ ERRO!
INDICADOR NÃO DEFINIDO.
APÊNDICE 32 - CLASSIFICAÇÃO DE USO E COBERTURA DA TERRA –
MÉTODO SUPERVISIONADO MAXVER 100% - IMAGEM 07/07/07 .............. ERRO!
INDICADOR NÃO DEFINIDO.
APÊNDICE 33 - CLASSIFICAÇÃO DE USO E COBERTURA DA TERRA –
MÉTODO SUPERVISIONADO MAXVER 99.9% - IMAGEM 07/07/07 ............. ERRO!
INDICADOR NÃO DEFINIDO.
APÊNDICE 34 - CLASSIFICAÇÃO DE USO E COBERTURA DA TERRA –
MÉTODO SUPERVISIONADO MAXVER 99% - IMAGEM 07/07/07 ................ ERRO!
INDICADOR NÃO DEFINIDO.
APÊNDICE 35 - CLASSIFICAÇÃO DE USO E COBERTURA DA TERRA –
MÉTODO SUPERVISIONADO MAXVER 95% - IMAGEM 07/07/07 ................ ERRO!
INDICADOR NÃO DEFINIDO.
APÊNDICE 36 - CLASSIFICAÇÃO DE USO E COBERTURA DA TERRA –
MÉTODO SUPERVISIONADO MAXVER 90% - IMAGEM 07/07/07 ................ ERRO!
INDICADOR NÃO DEFINIDO.
APÊNDICE 37 - CLASSIFICAÇÃO DE USO E COBERTURA DA TERRA –
MÉTODO SUPERVISIONADO MAXVER 75% - IMAGEM 07/07/07 ................ ERRO!
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INDICADOR NÃO DEFINIDO.
APÊNDICE 38 - CLASSIFICAÇÃO DE USO E COBERTURA DA TERRA –
MÉTODO SUPERVISIONADO MAXVER-ICM 100% - IMAGEM 07/07/07 ...... ERRO!
INDICADOR NÃO DEFINIDO.
APÊNDICE 39 - CLASSIFICAÇÃO DE USO E COBERTURA DA TERRA –
MÉTODO SUPERVISIONADO DIST.EUCLIDIANA 100% - IMAGEM 07/07/07
..........................................................................ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.
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1 INTRODUÇÃO E MOTIVAÇÃO
“Mais do que máquinas, precisamos de amor, afeição e doçura.”
(Charles Chaplin)

1.1 A questão da gestão ambiental

O Brasil possui sob seus domínios grande parte dos recursos naturais ainda
disponíveis no planeta e ainda ostenta uma enorme diversidade de espécies, muitas
delas com risco de extinção. No início do século passado, iniciou-se uma crescente
preocupação com a conservação da natureza brasileira e a preservação de espécies
endêmicas1. Em 1934, o Código Florestal (Decreto 23.793, de 23 de janeiro de
1934) estabeleceu o marco legal dos parques nacionais e, em 1939, foi criado o
Parque Nacional da Serra dos Órgãos (PARNASO), segundo mais antigo do Brasil.
O atual estágio de desenvolvimento de nossa sociedade faz com que o avanço
urbano atinja as regiões esculpidas pela natureza de forma cada vez mais acelerada
e por vezes agressiva. Para tentar harmonizar a relação entre a sociedade
desenvolvida e a natureza, o governo federal vem lançando mão da criação de
instituições e leis que visam organizar e proteger a natureza possibilitando o
desenvolvimento sustentável. No início da década, o Ministério do Meio Ambiente
(MMA), atendendo aos modernos conceitos de gestão participativa criou o Sistema
Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), dividindo o espaço
total a ser preservado em pequenas porções de terra que possuam características
semelhantes ou que englobem um habitat específico – as Unidades de Conservação
(UC), facilitando assim o trabalho de administração descentralizada.
Em função da gestão participativa e da complexibilidade inerente às atividades
de uma UC, o trabalho de seu gestor inicia-se com mais potencial de sucesso se
apoiado em um mapa temático atualizado contemplando os detalhes regionais da
cobertura de sua superfície, propósito primário desse trabalho.

1

Diz-se das espécies que além de serem nativas de uma determinada região são também geograficamente
únicas, ou seja, representam os últimos exemplares, existentes no planeta Terra, da espécie em questão.
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1.2 A escolha da UC para o estudo de caso

Ao longo do ano de 2007 foram realizadas diversas visitas técnicas pelo autor
(algumas com o apoio logístico da UERJ e da UFF) envolvendo o contexto ambiental
nas seguintes UC: Parque Nacional (PARNA) de Caparaó (Caparaó-MG), Área de
Proteção Ambiental (APA) da Região Serrana de Petrópolis (Petrópolis-RJ), PARNA
da Tijuca (Rio de Janeiro-RJ), Reserva Extrativista (RESEX) do Arraial do Cabo
(Arraial do Cabo-RJ), APA da Bacia do Rio São João (Cabo Frio-RJ) e a Reserva
Particular do Patrimônio Natural (RPPN) El Nagual (Santo Aleixo-RJ). Após análise
de interesses e recursos disponíveis para aplicação dos conhecimentos propostos,
optou-se pela escolha da UC do PARNASO devido a alguns fatores interessantes
sob o ponto de vista laboratorial, destacando-se:
a) Área de elevado valor ecológico, localizada próxima à cidade do Rio
de Janeiro;
b) Coexistência da área de cobertura vegetal (bioma Mata Atlântica)
com áreas urbanas (incluindo questões conflitantes);
c) Facilidade de acesso e apoio à pesquisa científica, com projeto
cadastrado no SisBio/IBAMA (ANEXO 1);
d) Projeto de ampliação dos limites da UC em andamento;
e) Acesso ao ambiente SIG existente (última atualização em 2004);
f) Disponibilidade de imagens sensoriais (CBERS) recentes (2007).

1.3 O PARNASO e sua localização geográfica

1.3.1 Localização Geográfica

O PARNASO está inserido no Maciço da Serra dos Órgãos e faz parte da
Serra do Mar na região serrana fluminense. Localizado a cerca de 90Km da cidade
do Rio de Janeiro e com aproximadamente 106.191 km² de área, o parque engloba
parte dos municípios de Magé, Guapimirim, Petrópolis e Teresópolis.
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Figura 1- Mapa de localização do PARNASO

1.3.2 Características e Problemas

O PARNASO é caracterizado pelo relevo de perfil extremamente acidentado e
elevado formado principalmente por gnaisses granitóides do período Pré-Cambriano
e pela cobertura vegetal dominada por exuberante floresta, ambos sob a influência
de um clima tropical superúmido. Sua fauna e flora abrigam uma grande diversidade
de espécies, sendo dezenas delas caracterizadas como endêmicas. Segundo
descrito no site2 do IBAMA (2008), no interior do PARNASO “as formas florestais,
apesar de apresentarem aparência primitiva são na verdade matas secundárias bem
evoluídas com respeito à sucessão florestal. Entretanto alguns trechos do Parque
apresentam cobertura original”.

2

O endereço do site do IBAMA é: www.ibama.gov.br

25

Figura 2 - Visão do relevo no interior PARNASO
Fonte: Site do IBAMA www.ibama.gov.br/parnaso

O PARNASO possui atualmente grandes problemas na esfera ambiental
associados à degradação de um dos biomas mais ameaçados mundialmente: a
Mata Atlântica. Em pesquisa realizada através do site institucional do PARNASO, o
problema de ocupação urbana surge como a principal preocupação dos visitantes
(figura 3). A questão de regularização fundiária exige especial atenção do gestor
desta UC e carece de mapeamento atualizado com o propósito de consolidação
territorial.

Figura 3 - Pesquisa interativa
Fonte: Site do IBAMA www.ibama.gov.br/parnaso. Acessado em 30-07-2007
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1.3.3 Atrações Turísticas

O PARNASO é aberto para visitação permanente, destacando-se a temporada
de montanhismo que ocorre entre os meses de maio a setembro e atrai aventureiros
do Brasil e do exterior para desfrutarem do contato direto com sua natureza
exuberante. Os principais roteiros são a subida à Pedra do Sino e a travessia
Petrópolis-Teresópolis, além – é claro – do Pico do Dedo de Deus (figura 3) que
ajuda o parque a ser considerado a capital brasileira do montanhismo.

Figura 4 - Pico do Dedo de Deus
Fonte: Site do PARNASO (www.ibama.gov.br/parnaso)

1.4 O mapeamento

O mapeamento a ser descrito foi realizado com a escala regional de 1:100.000
e está parcialmente apoiado nas bases cartográficas digitais do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) na escala 1/50.000, assim como em imagens
sensoriais adquiridas por satélites do programa “China-Brazil Earth Resources
Satellite” (CBERS).
O processamento das bases vetoriais, o tratamento das imagens e a geração
dos mapas foram realizados no sistema computacional SPRING.
Para o processo de classificação digital do uso e cobertura da Terra, foi
utilizado como referência o sistema de classes sugerido pelo IBGE, sendo o mesmo
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adaptado conforme exigido pelas características específicas da UC em questão.

1.5 A PREOCUPAÇÃO COM O CUSTO

Levando em consideração que as UC são, em geral, administradas por órgãos
públicos, que em sua maioria dispõem de recursos escassos, tomou-se como
prioridade no projeto de mapeamento a utilização de dados geográficos e softwares
produzidos/fornecidos por instituições governamentais ou sem fins lucrativos,
reduzindo o custo operacional para o usuário.
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2 OBJETIVOS
“A cada dia que passa, seja em que sentido for, estou cada vez melhor!”
(Og Mandino, O décimo - segundo anjo)

2.1 Definição

Concentrar esforços em explorar conhecimentos cartográficos adquiridos ao
longo do aprendizado do curso de graduação, aliados ao conceito de baixo custo na
aquisição de insumos e ferramentas, para atender às problemáticas relativas à
caracterização da ocupação (natural ou não) da superfície da Terra nas áreas de
uma UC com detalhamento de nível regional, através da produção de mapa digital
temático de uso e cobertura da Terra.

2.2 Produtos Finais

a) Mapa digital de uso e cobertura da Terra
O principal resultado do presente trabalho é o mapa digital com
detalhamento a nível regional, consolidando e reproduzindo as principais
características do uso e cobertura da Terra dentro dos limites atuais do
PARNASO e também da área envolvida pelo seu projeto de ampliação.

b) Mapa digital de áreas com indícios de ocupação irregular
Atendendo à necessidade do gestor também foi elaborado um mapa
destacando as áreas identificadas com suspeita de ocupação humana
irregular.

c) Mapas impressos na escala de 1:100.000
Os mapas digitais mencionados acima foram formatados com layout
(“diagramação”) apropriado e impressos em papel A3 com escala de
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1:100.000 e estão disponíveis para consulta nos APÊNDICES 1 e 2
respectivamente.
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
“Jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais desistirei!”
(Og Mandino, O décimo – segundo anjo)

3.1 Conceitos Básicos de Cartografia

3.1.1 Sistema de Coordenadas Planas

O principal objetivo de um sistema de coordenadas é localizar um ponto em
determinado espaço físico. Usualmente é utilizado um sistema de coordenadas
cartesianas, ou planas, quando o espaço físico é a representação da superfície da
Terra em duas dimensões (2D). São tomados dois eixos nas direções N-S e W-E (X
e Y) perpendicular entre si, cuja interseção é tida como origem, sendo então cada
ponto do plano representado pelo acréscimo de um valor, positivo ou negativo, ao
valor adotado na origem. Sendo cada ponto representado pelos valores de sua
projeção ortogonal nos eixos X e Y.

3.1.2 Sistema de coordenadas geodésicas

Consiste na localização de um ponto na superfície da Terra através de suas
distâncias angulares para dois planos ortogonais de origem, identificadas como
Latitude e Longitude e definidas da seguinte forma:
Latitude geodésica é o ângulo formado pela normal ao elipsóide de um determinado
ponto e o plano do Equador [e] Longitude geodésica é o ângulo formado pelo plano
meridiano do lugar e o plano meridiano tomado como origem (Greenwich). (IBGE,
2001, p.9).

O valor da Latitude varia de 0o a 90o, assumindo valor positivo quando contada
para a direção Norte e negativo para a direção Sul, de forma semelhante a
Longitude pode variar de 0o a 180o, sendo positiva quando contada no sentido Este
e negativa para o sentido Oeste.
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3.1.3 Sistema de Projeção UTM

Um mapa é sempre uma tentativa de representação da superfície terrestre. Ao
processo de associação de um ponto no terreno a um ponto na representação,
damos o nome de projeção.
A Terra, por sua vez, possui uma superfície irregular e, dessa forma, sua
representação num plano, sem nenhuma distorção, é tarefa conhecidamente
impossível. Para contornar o problema, o processo de representação recorre à
utilização de um modelo matemático regular que mais se aproxime da superfície
física da Terra. No caso da projeção Universal Transversa de Mercator (UTM) é
utilizada a figura geométrica do elipsóide de revolução, sendo suas principais
propriedades listadas a seguir:

a) A superfície de projeção é um cilindro transverso;
b) A projeção é conforme, ou seja, representa os ângulos e forma das
pequenas áreas sem deformação;
c)
o

A Terra é dividida em 60 fusos ou zonas de 6 de longitude. O cilindro transverso
adotado como superfície de projeção assume 60 posições diferentes, já que seu eixo
mantém-se sempre perpendicular ao meridiano central de cada fuso ou zona (INPE,
2008);

d)
Aplica-se ao meridiano central de cada fuso ou zona um fator de redução de escala igual
a 0,9996, para minimizar as variações de escala dentro do fuso ou zona[...]. (INPE,
2008);

e)
Apesar da característica "universal" de projeção, enfatiza-se que o elipsóide de
referência varia em função da região da superfície terrestre. (INPE, 2008);

f) Somente deve ser utilizada para regiões localizadas entre as latitudes 84ºN
e 80ºS;
g) A origem do sistema é caracterizada pela interseção do plano do equador
com o meridiano central do fuso;
h) Para evitar valores negativos de coordenadas, associam-se à origem do
sistema os valores 500.000 m para a contagem sobre o eixo E-O e, para a
contagem no eixo N-S, 10.000.000 m quando o ponto estiver no hemisfério
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Sul ou 0 (zero) m quando estiver no hemisfério Norte.

A relação final entre o sistema UTM e o sistema de coordenadas cartesianas,
pode ser resumido a partir da seguinte definição:
O quadriculado UTM está associado ao sistema de coordenadas plano-retangulares, tal
que um eixo coincide com a projeção do Meridiano Central do fuso (eixo N apontando
para o Norte) e o outro eixo, com o do Equador. Assim cada ponto do elipsóide de
referëncia (descrito por latitude, longitude) estará biunivocamente associado ao terno de
valores Meridiano Central, coordenada E e coordenada N. (IBGE, 2001, p.14).

Figura 5 - Origem das coordenadas no sistema UTM
Fonte: ROSA, Roberto. Apostila de Cartografia Básica, p.38, 2004. Universidade Federal de
Uberlândia.
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3.1.4 Sistemas Geodésicos de Referência

Um sistema geodésico é formado pelas características geométricas do
elipsóide utilizado como referência da forma da Terra e sua posição em relação à
superfície terrestre, sendo a origem topográfica do sistema conhecida como ponto
Datum, onde a diferença de altitude em relação ao geóide3 é igual a zero. No Brasil,
a maioria dos documentos cartográficos adota um dos seguintes sistemas
geodésicos:



CÓRREGO ALEGRE
•

Elipsóide de referência – Internacional 1924 (Hayford 1909)

•

Semi-eixo maior (a) 6.378.388 m

•

Achatamento (f) 1/297

•

Ponto Datum horizontal:
Latitude: 19o 45' 41.34" S
Longitude: 48o 06' 07.08" W



SAD 69
•

Elipsóide de referência – UGGI 67

•

Semi-eixo maior (a) 6.378.160 m

•

Achatamento (f) 1/298,25

•

Datum planimétrico: (Vértice Chuá MG)
Latitude: 19o 45' 41.6527" S
Longitude: 48o 06' 04.0639" W



3

SIRGAS 2000 (atualmente é o sistema oficial para o Brasil)
•

Elipsóide de referência GRS-80

•

Semi-eixo maior (a) 6.378.137 m

•

Achatamento (f) 1/298,257222101

É a superfície equipotencial do campo da gravidade da Terra (geope), coincidente com a superfície
imperturbada dos oceanos, e que se prolonga por sob os continentes de modo tal que a direção do campo da
gravidade lhe é sempre perpendicular. (ESCOBAR, entre 1997 e 2006).
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•

Datum planimétrico: não há (pois o sistema é geocêntrico)

•

Origem: Centro de massa da Terra (IBGE, RPR 1/2005)
Os mapas mais antigos do Brasil adotavam o datum planimétrico Córrego Alegre. Mais
recentemente, o datum planimétrico SAD-69 passou a ser utilizado como referência.
Modernamente, com o advento das medições GPS, tem sido comum o emprego do
datum planimétrico [sic] global WGS-84. (INPE, 2007)

3.2 Sensoriamento Remoto

3.2.1 Introdução

O termo sensoriamento remoto é amplamente difundido e utilizado de forma
bastante generalizada em referência ao processo de obtenção de informação sobre
um corpo material do planeta Terra, sem que exista um contato físico direto com ele.
Porém, em concordância com o contexto do atual trabalho, o termo técnico
sensoriamento remoto será detalhado e definido pelo autor como sendo o processo
realizado por sensores orbitais para aquisição e registro de informações resultantes
da interação entre a energia na forma de radiação eletromagnética e um alvo
material presente na superfície4 da Terra, de acordo com as características físicoquímicas de suas substâncias, sem que haja contato físico entre o sensor e o alvo.

4

Neste caso caracterizada pelos elementos presentes nas camadas da troposfera e da estratosfera.
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Figura 6 - Esquema de sensoriamento remoto
Fonte: Desconhecida

3.2.2 A Radiação Eletromagnética

Para permitir a geração da informação desejada para o processo de
sensoriamento remoto, é necessária uma fonte emissora de energia. A energia
emitida pela fonte possui três comportamentos simultâneos ao atingir um
determinado alvo: transmitância, entendida como a parte da energia que “atravessa”
o alvo; absorção, quantidade da energia que é absorvida pelo alvo; e a reflectância,
que expressa a quantidade de energia refletida.
Na grande maioria dos casos, assim como neste trabalho, os alvos são
tratados como simples refletores de energia, sendo normalmente utilizada a energia
fornecida pelo Sol, na forma de radiação eletromagnética, como sendo a fonte
emissora do sistema de sensoriamento. Fica evidente nesse momento a enorme
dependência das condições climatológicas para o sucesso do processo de
imageamento por sensoriamento remoto, sendo a cobertura de nuvens e a
inclinação do Sol (entenda-se inclinação da Terra em relação ao Sol) os dois
principais fatores que limitam a área útil passível de extração de informações. As
outras fontes de energia também utilizadas por alguns sensores são a termal,
emitida por qualquer fluxo de calor ao qual uma matéria esteja exposta, seja ele de
origem natural ou não, e a de microondas, sendo esta produzida por sistemas
eletrônicos.
A propagação da energia eletromagnética obedece aos conceitos básicos da
física descritos pela teoria ondulatória e pela teoria corpuscular e assume a forma
mostrada na figura 7, sendo composta por um campo magnético (M) perpendicular a
um campo elétrico (E) que se propagam (no vácuo) à velocidade da luz (3 x 108 m/s)
(c) e possuem o mesmo comportamento quanto a variação da elongação5.

5

Menor distância de um ponto qualquer da curva até o eixo da direção de propagação (normalmente o eixo das
abscissas).
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Figura 7 - Esquema de propagação do campo eletromagnético.
Fonte: CCRS / CCT.

As ondas eletromagnéticas são caracterizadas por duas grandezas
inversamente proporcionais, o comprimento da onda (λ) que é a medida, em metros,
entre duas amplitudes máximas sucessivas (figura 8), e a freqüência (ƒ), que é o
número de ondas completas (ou ciclos) que passa por um ponto fixo num
determinado tempo. A unidade de medida utilizada é o Hertz (Hz) e expressa a
grandeza equivalente a um ciclo por segundo. Normalmente, o comprimento das
ondas utilizadas em sensoriamento remoto é representado em micrometros
(µm, 10-6metros).

Figura 8 - Comprimento de onda
Fonte: Adaptado de
http://www.eca.usp.br/prof/iazzetta/tutor/acustica/comprimento/comprim.html

A relação entre essas grandezas é relacionada pela expressão mostrada na
equação 1. Esses conceitos são de extrema importância para apoio na seleção e
uso das informações geradas por sensoriamento remoto conforme veremos mais
adiante.
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(1)

3.2.3 O Espectro Eletromagnético

Organizou-se o conjunto contendo todos os comprimentos de onda oriundos
da radiação eletromagnética em ordem crescente num intervalo finito conhecido
como Espectro Eletromagnético (figura 9). Alguns subintervalos do espectro
eletromagnético possuem ondas com características físicas muito semelhantes e
foram nomeados de forma distinta. Existem ainda outras subdivisões em porções
com propriedades semelhantes no nível de detalhe, como ocorre com a faixa do
visível e do infravermelho.

Figura 9 - Espectro eletromagnético e subintervalos (unidades no sistema inglês)
Fonte: INPE

3.2.4 Assinatura Espectral

O grande elo científico entre o processo de captação de informação por
sensoriamento remoto e sua “transformação” em dado cartográfico é a assinatura
espectral do alvo (ou resposta espectral). Toda matéria possui, de acordo com sua
composição físico-química, níveis típicos de absorção e reflexão da energia
eletromagnética emitida pelo Sol, sendo assim, tornou-se possível “mapear” o nível
de reflectância (razão entre energia incidente e refletida) das substâncias
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características dos alvos de interesse e registrar os resultados individuais como
sendo a assinatura espectral do respectivo alvo, é importante destacar que a medida
de reflectância é dada em percentual e é representada pelos sistemas sensores de
acordo com a tonalidade na escala de cinza.
A partir de então é possível selecionar a faixa espectral de interesse para um
determinado estudo e também realizar a identificação dos alvos posteriormente,
conforme é possível verificar na figura 10.

Figura 10 – Superposição do nível de reflectância de diversos alvos e as bandas CBERS
utilizadas no projeto
Fonte: FORMAGGIO, 2006

A seguir será detalhado o comportamento espectral dos alvos mais
complexos envolvidos no projeto.

3.2.4.1 Resposta espectral da vegetação

A curva espectral representativa da vegetação é mostrada na figura 11. A
folha é o elemento principal das coberturas vegetais e as suas características
microscópicas tornam-se fatores decisivos no estudo da reflectância da radiação
eletromagnética. O conhecimento sobre sua composição química, principalmente
tipo e quantidade de pigmentos fotossintetizantes, sobre seus tecidos básicos
(epiderme, mesófilo fotossintético e tecido vascular) e sua morfologia interna permite
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a melhor compreensão das características da reflectância da vegetação. Além disso,
fatores como (LIU, 2006) “estágio de crescimento, propriedades físico-químicas dos
solos na superfície e as condições atmosféricas” também afetam diretamente os
resultados esperados para as assinaturas desses alvos.
Seguno LIU (2006, p.137 e p.148) os seguintes fatores fisiológicos afetam
diretamente as reflectâncias espectrais de uma folha:
- maturidade da folha
- pigmentos (0,5 a 0,7um) verde, amarelo, vermelha, vermelha-escura
- orientação estrutural do mesófilo (sistema vascular da folha)
- folhas danificadas (doentes)
- folhas no sol ou na sombra
- conteúdo de água na folha
- plantas suculentas
- espaços porosos com ar na folha
- envelhecimento de folhas
- salinidade
- nutrientes

Figura 11 – Assinatura espectral de uma vegetação fotossinteticamente ativa (folha saudável)
FONTE: Adaptada de Novo (1992, p.191).

Analisando o gráfico acima e, baseando-se nos conceitos de NOVO (1992), é
possível dividi-lo em três regiões espectrais de comportamentos distintos:



Região do visível (400nm a 700nm)
Caracterizada pela baixa reflectância resultante da grande absorção da
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radiação incidente por elementos como a clorofila, os caratenóides e as
xantofilas.



Região do infravermelho próximo (700nm a 1300nm)
Região que apresenta altos índices de reflectância oriundos das reações

intracelulares.



Região do infravermelho médio (1300nm a 2500nm)
Respostas espectrais com variações devido ao nível de hidratação da folha.
De posse da divisão acima descrita e utilizando as informações da largura

espectral de cada banda CBERS, é fácil perceber que a banda mais adequada para
avaliação de resultados de respostas espectrais de vegetação é a banda 4.
Outro fator a ser considerado no estudo da vegetação é o comportamento do
dossel, porém, existe uma enorme complexibilidade no tratamento da reflectância do
dossel6 devido às inúmeras combinações possíveis entre as quantidades presentes
de cada um de seus elementos, inclusive com a variação concomitante de espécies.
Apesar de existirem várias modelagens para caracterização da assinatura espectral
de um dossel, os modelos baseados em Índice de Área Foliar (IAF) e Distribuição
Angular das Folhas (DAF) são os mais utilizados, no entanto esses fatores não
serão tratados neste trabalho.

3.2.4.2 Resposta espectral das rochas

“A região do PARNASO pertence ao sistema orográfico da Serra do Mar,
caracterizado pela presença de gnaisses granitóides do período pré-cambriano [...]”
(AMADOR, 1997). Essas rochas gnáissicas possuem associações tanto com
porções de granitos compostos por microclina, albita-oligoclásio, quartzo e
muscovita, como com porções de migmatitos, rochas carbonáticas, xistos e
quartzitos. Na região de Teresópolis, encontram-se esses granitos com granulação
6

Conjunto dos macro-elementos como folhas, frutos, flores e galhos que compõem o estrato superior de uma
floresta.
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grosseira (adaptado do site do IBAMA).
Os padrões de reflectância das rochas metamórficas são correlacionados de
forma bastante próxima às reflectâncias das composições mineralógicas das rochas
originais. Apesar de fazer parte do grupo que possui o maior número de
combinações possíveis de assinaturas, as rochas metamórficas podem ser
facilmente identificadas a partir das assinaturas espectrais de seus componentes
minerais básicos.
Qualquer película que reveste a superfície das rochas, por mais fina que seja,
impedirá a observação espectral dos minerais constituintes (Menezes, Netto – pág.
67), sendo assim, somente as rochas totalmente expostas e livres de sedimentos ou
microorganismos (liquens) serão corretamente identificadas pela respectiva
assinatura espectral.
A enorme diversidade de componentes e arranjos encontrados nas várias
formações de rochas existentes dificulta a generalização das assinaturas espectrais
desses elementos.
Em função das características elementares, encontradas na literatura, sobre a
formação físico-química das rochas existentes no PARNASO e analisando as figuras
com as respectivas reflectâncias (figuras 12, 13 e 14), identificou-se a possibilidade
de utilização das bandas 2 e 3 para caracterização das respostas espectrais
relativas ao afloramento rochoso. A banda 1 também seria de grande interesse para
esse estudo, mas devido ao problema de deslocamento (tratado mais adiante), a
mesma não pode ser utilizada.
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Figura 12 - Gráfico referente aos espectros clorita xisto (A) e tremolita xisto (B) Fonte:
Adaptado de Hunt e Slisbury (1976) apud MENEZES

Figura 13 - Assinatura espectral da ardósia cinza (carbonato) (A) e da ardósia cinzaesverdeada (cloritizada) (B)
Fonte: Adaptado de Hunt e Slisbury (1976) apud MENEZES (p.107)
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Figura 14 - Espectros de rochas gnáissicas. Hornblenda gnaisse (A) e Gnaisse félsico (B)
Fonte: Adaptado de Hunt e Slisbury (1976) apud MENEZES (p.108)

3.2.4.3 Resposta espectral de área urbanizada

A assinatura espectral para as áreas urbanizadas pode ser resumida pelas
reflectâncias típicas dos materiais envolvidos no acabamento externo das obras civis
resultantes da alteração antrópica da paisagem natural de determinada localidade.
Esses materiais apresentam bons índices de reflectâncias características na região
do infravermelho próximo (banda 4), devido aos baixos valores de suas reflectâncias
típicas, os mesmos podem ser facilmente separados dos resultados de reflectância
da vegetação saudável, possibilitando até mesmo a distinção das áreas arborizadas
existentes em uma área tipicamente urbana. Vale salientar que a exibição deste
nível de detalhamento no resultado final dependerá principalmente das opções de
configuração definidas no respectivo processo de classificação computacional.
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Figura 15 - Comportamento espectral de componentes das estruturas urbanas
FONTE: Adaptação de ASP, 1983, in Viadana, 1995, apud IBGE, 2001

3.3 Sistema de satélites CBERS

3.3.1 Programa CBERS

O programa internacional de cooperação tecnológica entre o Brasil e a China,
denominado CBERS (China-Brazil Earth Resources Satellite), orçado em U$150
milhões, foi assinado em 1988 com o objetivo de desenvolver, lançar e operar em
órbita dois satélites de sensoriamento remoto para observação do planeta Terra: o
CBERS-1, lançado em 1999 e o CBERS-2, colocado em órbita em 2003.
Com o sucesso da empreitada, em 2002, o acordo bilateral foi renovado para
a produção de mais 2 satélites: o CBERS-3 e o CBERS-4, com previsão de
lançamento para 2009 e 2011 respectivamente. Durante a renovação do acordo
também foi definido que a participação do Brasil passaria dos 30% iniciais para 50%,
igualando-se a responsabilidade da China no projeto.
É importante destacar que o CBERS-2, cuja vida útil prevista era de 2 anos,
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foi substituído pelo lançamento do CBERS-2B, em setembro de 2007, cujas
características são praticamente idênticas, tendo por objetivo manter a produção de
imagens para abastecer os usuários até o lançamento do CBERS-3.

3.3.2 Órbita dos satélites

Os satélites do sistema CBERS possuem órbita hélio-síncrona (figura 5),
sendo assim, passam sempre pelo lugar imageado na mesma hora local, permitindo
a comparação entre imagens de datas distintas com efeito da luz solar praticamente
idênticos. Deslocando-se com altitude orbital de 778Km o satélite realiza 14 voltas
diariamente ao redor do planeta Terra.

Figura 16 - Órbita hélio-síncrona do satélite CBERS
Fonte: CBERS/INPE - Divulgação

3.3.3 Satélites CBERS-2 e CBERS-2B

Os satélites da série CBERS-2 possuem dois módulos com funções distintas,
o módulo de serviço, englobando a infra-estrutura de energia e os controles
necessários para a operação do satélite, e o módulo de carga útil, onde se localizam
os equipamentos diretamente envolvidos com a obtenção dos dados. Ao longo do
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programa de cooperação foram desenvolvidos quatro sistemas óticos com
características distintas conforme detalhado a seguir, sendo os dois primeiros
utilizados tanto no CBERS-2 como no CBERS-2B, porém o terceiro sensor ótico do
CBERS-2, o IRMSS, foi substituído pelo HRC no CBERS-2B.

Figura 17 - Ilustrações do satélite CBERS-2
Fonte: Fonte: CBERS/INPE – Divulgação

3.3.3.1 Sensor CCD

A High Resolution CCD (Couple Charged Device) Camera é uma “câmera
imageadora de alta resolução” que capta informações do terreno através de 5
bandas espectrais operando entre as freqüências de 0,51 µm e 0,89µm do espectro
eletromagnético, cujas especificações estão detalhadas na tabela 1. A largura de
cada faixa imageada é de 113 km e a resolução espacial é de 20 metros, ou seja,
cada pixel da imagem possui uma dimensão de 20m x 20m. Toda a extensão da
Terra é “varrida” em ciclos de 26 dias, caracterizando a resolução temporal da
câmera. Porém, devido a um recurso de orientação do campo de visada, o espelho
do sensor pode ser rotacionado entre +32º e -32º lateralmente, reduzindo a
resolução temporal para três dias.
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Tabela 1 - Características do Sensor CCD

3.3.3.2 Sensor WFI

O Wild Field Imager (WFI) é um “imageador de amplo campo de visada” que
utiliza apenas duas bandas espectrais, uma na área do visível com freqüência entre
0,63 µm e 0,69µm (vermelho) e a outra na faixa do não-visível entre 0,77µm e
0,89µm (infravermelho próximo). O sensor é capaz de produzir imagens com 890 km
de largura de faixa em uma única cena, embora sua resolução espacial seja de
260m, possui resolução temporal de apenas cinco dias.
Tabela 2 - Características do Sensor WFI

Fonte: CBERS/INPE – divulgação
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3.3.3.3 Sensor IRMSS

O sensor Infrared Multispectral Scanner (IRMSS) “imageador por varredura de
média resolução” está presente somente no CBERS-2 e possui 4 faixas espectrais,
incluindo uma com freqüência entre 10,40 µm e 12,50µm (infravermelho termal), as
imagens produzidas por esse sensor possuem 120Km de largura de faixa e
resolução espacial de 80m para cada banda, exceto para a da faixa termal, que
apresenta resolução de 160m. A resolução temporal também é de 26 dias,
permitindo a integração com imagens do sensor CCD.
Tabela 3 - Características do sensor IRMSS

Fonte: CBERS/INPE – divulgação

3.3.3.4 Sensor HRC

Substituindo o IRMSS no CBERS-2B, o High Resolution Camera (HRC) é um
sensor formado por uma “câmera pancromática de alta resolução” operando com
uma única banda entre 0,50 µm e 0,80µm sendo capaz de produzir imagens com
27Km de largura de faixa e resolução espacial de 2,7m. Até maio de 2008, época de
conclusão dos ensaios realizados neste trabalho, ainda não havia imagens da área
em estudo disponibilizadas para a comunidade usuária, impossibilitando sua
relevante utilização.
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Tabela 4 - Características do sensor HRC

Fonte: CBERS/INPE – divulgação

3.4 Processamento digital de imagens

Enquadram-se no contexto de Processamento Digital de Imagens (PDI) as
diversas técnicas envolvendo a aplicação computacional de operações matemáticas
na imagem visando melhorar o seu aspecto visual ou facilitar a extração de
determinada informação. As técnicas de PDI utilizadas no presente trabalho são
descritas a seguir:

3.4.1 Georreferenciamento

Consiste no processo de atribuição de referência posicional à imagem,
inicialmente sem nenhum referencial definido, na superfície do planeta Terra,
permitindo assim a sua correta utilização quanto aos sistemas de coordenadas
terrestres e possibilitando a compatibilidade com outras fontes de dados. Existem
várias metodologias para realizar esse processo, dentre elas temos o método de
aquisição de coordenadas no campo com uso do sistema GPS ou a comparação
com outra imagem previamente georreferenciada. Porém, optou-se por utilizar o
método de sobreposição a um arquivo vetorial do IBGE, por este ser uma fonte
oficial de dados governamentais e não oferecer custo financeiro direto. Vale salientar
que esse processo é tratado no ambiente SPRING com o nome de registro.
Em relação à qualidade do resultado desse processo, foi encontrada (e
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adotada) a seguinte referência no manual do SPRING:
O usuário deve observar o valor apresentado como Erro dos Pontos de Controle, pois
deverá usá-lo para controlar a precisão desejada. Numa área urbana, por exemplo,
pode-se considerar um erro de 0.5 pixel para uma resolução de 30 metros. Em áreas de
florestas, pode-se aceitar um erro de 3 pixels para a mesma resolução, pela dificuldade
de se conseguir bons pontos de controle. (SPRING, 2007, grifo nosso)

3.4.2 Realce de Imagem por Manipulação de Contraste

Essa técnica envolve o tratamento do contraste da imagem visando melhorar
a identificação visual de detalhes da cena. Inicialmente é feita uma análise da
distribuição estatística dos níveis de cinza de cada banda, em seguida é aplicado um
modelo matemático específico para o objetivo desejado, produzindo redistribuição
dos tons de cinza na forma de um espalhamento em um novo intervalo de valores.
No estudo em questão utilizamos o procedimento mais simples disponível no
SPRING que é o aumento do contraste por uma transformação linear, resultando em
um histograma com o mesmo formato do original, porém com um “espalhamento”
diferente, ocupando todo o eixo das abscissas (cujos valores variam de 0 a 255 e
representam os níveis de cinza) conforme ilustrado na figura 18. É importante
destacar que as técnicas de realce não aumentam a quantidade de informação
disponível na imagem, elas apenas facilitam a visualização pelo olho humano de
determinados detalhes ocultos ou pouco nítidos na imagem original.

Figura 18 - Histograma linear antes (entrada) e depois (saída) da aplicação do realce
Fonte: Manual on-line do SPRING
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3.4.3 Segmentação

É um processo de separação automatizada da imagem em áreas que
englobem “pixels” semelhantes nas direções X e Y do plano cartesiano. Essa etapa
é essencial para a realização de uma classificação por região, conforme será
descrito no próximo tópico. Normalmente, como no presente estudo, é utilizado o
método de crescimento por regiões, mas também está disponível o método por
detecção de bacias, porém este exige um pré-processamento para extração das
bordas, obtidas através da aplicação de um filtro Sobel7 e não será tratado neste
trabalho.
Uma das principais dificuldades encontradas para a realização da
segmentação por crescimento de regiões é a falta de informações para definição dos
parâmetros que envolvem este processo, tanto da similaridade quanto do tamanho
da área. Segundo a definição do INPE (2007) encontrada na literatura do SPRING:
A medida de similaridade está baseada na distância Euclidiana entre os valores médios
dos níveis de cinza de cada região. Assim duas regiões são consideradas distintas se a
distância entre suas médias for superior ao limite de Similaridade escolhido. [Da mesma
forma, as ] regiões com área menor que o mínimo escolhido são absorvidas pelas
regiões adjacentes mais similares a estas.

O funcionamento computacional da segmentação por regiões começa com a
atribuição automática do tamanho de um pixel para cada região, em seguida, essas
regiões iniciais “crescem” através da aglutinação das regiões adjacentes que
possuam diferenças de tons de cinza menores que o limite definido para o parâmetro
similaridade, essa etapa é baseada na menor distância Euclidiana entre as médias
dos tons de cinza das regiões envolvidas no processo, após essa fragmentação
inicial, as regiões que possuem o número de pixels menor ou igual ao valor definido
para o parâmetro área, são agregadas às regiões adjacentes cujas características
sejam mais próximas, independente da similaridade definida inicialmente. Fica clara,
nesse momento, a importância que a correta definição desses parâmetros possui no
quesito qualidade da classificação final.
Sendo 256 o número de tons de cinza passíveis de representação em uma
imagem de 8bits (28) como é o caso das imagens CBERS, é sabido que o intervalo
de similaridade tem que variar de 1 a 256, sendo que o valor de 256 é o limite
7

O filtro Sobel calcula o gradiente da intensidade da imagem em cada ponto, dando a direção da maior variação
de claro para escuro e a quantidade de variação nessa direção.

52

máximo de aceitação, onde qualquer dupla de pixels, por mais distintos que possam
ser, serão agrupados, gerando um polígono único, independente do valor definido
para o parâmetro área. Este, por sua vez, pode variar de 1 até o número total de
pixels da imagem, sendo esse valor utilizado para definir o tamanho da área do
menor segmento individualizado pelo processo, ou seja, toda região que contenha o
número de pixels igual ou menor que o estipulado no parâmetro área será
obrigatoriamente agrupada à uma outra região adjacente mais semelhante.

3.4.4 Classificação

Classificação é o nome dado ao processamento computacional da imagem
visando aglomerar blocos de pixels que possuam dados com informações
semelhantes, sendo que o nível de semelhança depende da escolha do método
classificador (modelo matemático), podendo o mesmo ser ainda matematicamente
ajustado pelo usuário através de opções próprias de cada método, como o nível de
iteração ou o limiar de aceitação.

3.4.4.1 Treinamento

Para realizar um processo de classificação multiespectral, ou seja, que utiliza
mais de uma faixa espectral, como é o caso em estudo, é preciso realizar o
reconhecimento

da

assinatura

espectral

das

classes

de

interesse,

esse

procedimento é chamado de treinamento, no contexto do SPRING. Pode ser
supervisionado ou não-supervisionado, sendo o primeiro caso caracterizado quando
o engenheiro responsável possui informações que possibilitem a identificação de
uma ou mais classes de interesse através da definição de áreas representativas na
imagem (figura 19). Os desenvolvedores do SPRING recomendam o uso de 10 a
100 pixels representativos de cada classe para se obter uma classificação
estatisticamente confiável.
Quando essas informações não estão presentes é possível realizar a
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classificação de maneira não-supervisonada, nesse caso, o treinamento ocorrerá
sem intervenção humana, sendo a seleção de amostras dispensável ao processo.
Também é importante salientar que o processo de análise estatística das
amostras (disponível no SPRING) é um método de grande valia para a qualidade
final do processo de classificação supervisionada, permitindo eliminar as amostras
discrepantes.

Figura 19 - Amostras selecionadas no treinamento

3.4.4.2 Limiar de Aceitação

O conceito do limiar de aceitação, parâmetro presente na maioria dos
métodos de classificação disponíveis no SPRING, é extremamente importante para
a correta qualificação do resultado final do processo de classificação. É possível
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defini-lo como sendo o percentual, de uma distância ou da quantidade de pixels, que
será utilizado para refinar a classificação através da rejeição de dados discrepantes,
ou melhor, com baixa probabilidade de pertencer ao conjunto desejado.
Quando o limiar de aceitação é baixo, mais itens são desconsiderados e
deixam de ser classificados, ao contrário, um limiar de 100% não descarta nenhuma
informação por mais duvidosa que possa ser. Normalmente o intervalo de aceitação
varia de 75% a 99.9% de uma distribuição normal de probabilidade para um
segmento/pixel pertencer a uma determinada classe, podendo inclusive envolver
duas classes sobrepostas conforme explicitado na figura 20.

Figura 20 - Gráfico destacando os valores rejeitados pelo limiar de aceitação da classe 2,
sendo os mesmos reagrupados na classe 1 sobreposta
Fonte: Ajuda do SPRING (2007)

3.4.4.3 Métodos Classificadores

Os métodos classificadores dividem-se em dois grandes grupos de acordo
com o item elementar envolvido na análise, o mais simples é o classificador “pixel a
pixel”, ou por pixel, que considera apenas as informações de nível de cinza de cada
pixel para agrupá-los em padrões homogêneos, baseando-se em conceitos de
probabilidade (método estatístico) ou não (método determinístico). O classificador
por região define o outro grupo de métodos que além do nível de cinza considera
também a situação espacial de um conjunto de pixels semelhantes (região) em
relação aos pixels que cercam esse conjunto. Esse último classificador envolve uma
complexibilidade matemática maior, porém, permite emular o trabalho de um
profissional responsável pelo agrupamento de regiões semelhantes, gerando
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resultados bastante satisfatórios.
A classificação por região depende obrigatoriamente de um processo prévio
de segmentação da imagem para realizar o processamento. Já a classificação por
pixel, não faz uso do processo de segmentação, pois utiliza a evolução dos pixels
para produzir os resultados. Os modelos matemáticos utilizados pelo autor para a
classificação no sistema SPRING serão descritos a seguir (com destaque), existem
outros modelos disponíveis no sistema, porém não serão tratados nesse estudo.
Tabela 5 - Modelos de Classificadores disponíveis no SPRING 5 (beta 4)
Classificador
Maxver
MaxVer-ICM
Dist. Euclidiana
K-medias
Isoseg
Bhattacharya
Clatex
Arq. SRN (rede neural)
Histograma

3.4.4.3.1

Elemento
Pixel
Pixel
Pixel
Pixel
Região
Região
Região
Região
Região

Treinamento
Supervisionado
Supervisionado
Supervisionado
Não-supervisionado
Não-supervisionado
Supervisionado
Supervisionado
Não-supervisionado
Não-supervisionado

Classificadores “por pixel”

3.4.4.3.1.1 Maxver (Máxima Verossimilhança)

Esse

classificador

baseia-se

no

modelo

estatístico

de

“Máxima

Verossimilhança” e, atualmente, é um dos mais utilizados em trabalhos de
mapeamento temático, seja utilizando o SPRING ou outro sistema equivalente. Após
obter a média dos níveis digitais de cada classe e estabelecer sua distribuição de
probabilidade normal, o algoritmo passa a considerar a distância ponderada entre as
médias das classes para classificar o pixel de acordo com sua posição em relação à
distribuição normal. Em determinados casos, que ocorrem com freqüência
significativa, um mesmo pixel pode ser atribuído a duas classes distintas (efeito da
sobreposição das distribuições normais das classes), sendo assim, é necessário
estabelecer um limiar de aceitação para refinar a classificação conforme seu
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propósito.
Para reduzir o efeito da sobreposição no processo de classificação é
necessário um conjunto de treinamento supervisionado com uma quantidade
significativa de pixels de alvos distintos, permitindo um trabalho estatístico mais
eficiente e um resultado mais próximo da realidade.

3.4.4.3.1.2 Maxver-ICM (Máxima Verossimilhança Contextual)

Inicialmente trata-se de um processamento idêntico ao da classificação
Maxver, porém, adicionalmente é considerada a relação espacial através da
reclassificação de um determinado pixel pela atribuição iterativa de classes de
acordo com a sua vizinhança. Para efeito de término do processamento iterativo é
utilizado como limite o montante de pixels alterados, no SPRING é possível definir o
limite de 1% a 100%, porém, recomenda-se a utilização de valores até 5%, para não
comprometer o resultado qualitativo do processo.

3.4.4.3.1.3 Dist. Euclidiana (Distância Euclidiana)

É um processo de baixo custo computacional e que depende de um
treinamento supervisionado onde a média de cada classe é gerada através das
amostras, em seguida cada pixel é atribuído àquela classe cuja distância euclidiana
entre o valor do pixel e a média da classe for menor, ou seja, a classe da qual a
média o pixel está mais próximo.

3.4.4.3.2

Classificadores “por região”

3.4.4.3.2.1 Isoseg
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Trabalhando com o conceito de clustering (agrupamento) esse algoritmo
caracteriza-se

por

requerer

uma

máscara

de

micro-regiões

pré-definada

(segmentação) e por não depender das amostras de cada classe, ou seja, está
sujeita apenas, porém não necessariamente, ao treinamento não-supervisionado
conforme veremos mais adiante. Tais regiões são agrupadas (“aumentadas”) em
áreas homogêneas de acordo com a distância de Mahalanobis8 entre a classe e a
região a ser classificada.
O processamento ocorre desprezando-se as informações probabilísticas da
imagem, e, em seu lugar, utilizando as informações estatísticas da média e da
variância das regiões para estimar o valor central que será atribuído como
referencial de cada classe.

3.4.4.3.2.2 Bhattacharya

Método baseado no índice de probabilidade das classes desejadas. Sempre
trabalhando com um par de classes de cada vez, o método depende diretamente do
treinamento supervisionado para organizar os segmentos de acordo com a menor
distância de Bhattacharya9 encontrada com determinada classe, associando-o à
mesma.

3.5 SIG e Banco de Dados

Um Sistema de Informações Geográficas (SIG) pode ser definido como um
conjunto de ferramentas computacionais responsáveis pela aquisição, análise
e apresentação de informações que descrevam as propriedades físicas e
lógicas da geografia mundial. Um dado georreferenciado é um dado espacial
que pertence a uma determinada, e única, localização na superfície física do
10
planeta Terra. (Adaptado de SHEKHAR, 1999, tradução nossa, grifo nosso).

8

Medida estatística baseada na correlação entre as multivariáveis (intrínsecas das classes) utilizando matriz de
covariância.
9
Mede a distância média entre as distribuições de probabilidades de classes espectrais (INPE, 2008)
10
O texto em língua estrangeira é: “Geographic information systems are used to collect, analyze and present
information describing the physical and logical properties of the geographic world. Geographically referenced data
is the spatial data that pertain to allocation Earth’s surface.”
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Além da manipulação de dados e processos cartográficos digitais envolvidos,
uma parte fundamental de um SIG é a modelagem dos dados, a conceituação dessa
parte do sistema pode determinar seu sucesso ou fracasso. Para MEIRELLES et al
(2007),
A construção eficiente de sistemas de informação depende da criação de
modelos conceituais que sejam representativos da porção modelada da
realidade. Se esse problema é projetado para a pesquisa ambiental, é
considerável o acréscimo de complexidade nele envolvida...

O elemento central de um SIG é o seu Banco de Dados (BD), definido aqui
como o local onde todos os dados do sistema são armazenados e disponibilizados
para manipulação ou consulta. Um BD bem organizado e conciso permite um melhor
desempenho do sistema e facilita seu uso pelos operadores.
Torna-se nesse momento evidente que os conceitos básicos de entidaderelacionamento e programação computacional podem ajudar muito no planejamento
e elaboração de um SIG eficiente. Como o presente trabalho, apesar de trabalhar
em um ambiente de SIG, não visa a criação de um SIG propriamente dito, a
conceituação não será aprofundada em virtude da extensa base teórica
computacional que acompanha a implementação de um SIG.

3.6 SPRING

O SPRING é o resultado de um projeto financiado pelo CNPQ e desenvolvido
desde 1991 pela Divisão de Processamento de Imagem (DPI) do INPE para a
criação de uma ferramenta de SIG que pudesse atender as demandas do mercado
nacional para aplicações de diversas naturezas, incluindo Florestas e Gestão
Ambiental.
Produzido com o conceito de software de domínio público11, um dos principais
objetivos do projeto foi criar um ambiente que englobasse as diversas tarefas
computacionais de geoprocessamento e sensoriamento remoto envolvidos na

11

Programa computacional (software) não protegido por copyright, que pode ser utilizado livremente sem que
seja necessário fazer alguma forma de pagamento para o seu autor.
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criação de uma aplicação SIG, seja de cunho urbano ou ambiental.
O sistema engloba três aplicativos ou módulos independentes: o IMPIMA,
responsável pela importação de imagens e conversão para o formato GRIB12, o
SPRING, módulo principal onde é realizado a maior parte do processamento dos
dados e o SCARTA, cujo propósito é gerar os produtos finais em forma de mapas.
Escrito totalmente em português, a facilidade de aprendizado e uso é uma das
grandes preocupações da equipe de desenvolvimento.
No início do presente trabalho foi utilizada a versão 4.3.3 considerada estável,
porém, no intuito de manter o atual estudo atualizado e colaborar com o projeto
SPRING através de testes práticos, passou-se a utilizar a versão 5 (beta 4) que está
disponibilizada à comunidade para avaliação.
Ao final do presente estudo serão fornecidas, a título informativo, as
impressões do autor no tocante à comparação funcional entre essas duas versões.

3.7 Unidade de Conservação

Definição pela Lei n.º 9985/2000
O espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas
jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído
pelo poder público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob
regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de
proteção” (art. 2º, inciso I).

O Brasil possui uma imensa biodiversidade, cujas amostras estão espalhadas
de forma desigual e por vezes isoladas ao longo de toda a vasta extensão territorial
de nosso país.
Uma das melhores alternativas conhecidas para a preservação desta
biodiversidade são os sistemas de Unidades de Conservação que, embora por
si só não representem uma solução definitiva, constituem-se peças
fundamentais na luta pela preservação do patrimônio ambiental do país.
(Agenda 21 Brasileira, 2002).

12

GRIB (Gridded binary) é um formato de valores de ponto de grade expresso no modo binário. Destina-se a
aumentar o desempenho da transmissão e economizar memória no armazenamento, visto que é uma forma
compactada de dados (INPE, 2004).
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Além de preservar a natureza e as espécies em extinção, as UC são capazes
de garantir às populações tradicionais o uso sustentável dos recursos naturais e
ainda permitem que as comunidades do entorno desenvolvam atividade econômicas
sustentáveis. Estas áreas estão sujeitas a normas e regras especiais.
Constam hoje no Cadastro Nacional de Unidades de Conservação 358
unidade(s) de conservação validadas pelos órgãos gestores, sendo 273 sob gestão
federal, 80 unidades estaduais e 5 unidades municipais. Existem outras unidades de
conservação em processo de validação, cujos dados serão disponibilizados em
breve (fonte: http://sistemas.mma.gov.br/portalcnuc/index.php Acessado em 04-0408). Segundo RYLANDS E BRANDON (2005), existem no Brasil 478 unidades de
conservação federais e estaduais de proteção integral e 436 áreas de uso
sustentável.

3.7.1 Tipos de UC

As unidades de conservação integrantes do SNUC dividem-se em dois
grandes grupos com características específicas: as Unidades de Proteção Integral e
as Unidades de Uso Sustentável, sendo a primeira direcionada totalmente para a
proteção á natureza, permitindo apenas o uso indireto e restrito de seus recursos
naturais, salvo algumas exceções ainda mais restritivas, já o segundo grupo engloba
as unidades que zelam pelo uso sustentável de parte de seus recursos naturais sem
abrir mão da conservação da natureza como um todo.
Tabela 6 - Categorias de Unidade de Conservação
UNIDADES DE PROTEÇÃO INTEGRAL
Estação Ecológica
Reserva Biológica
Parque Nacional
Monumento Natural
Refúgio da Vida Silvestre
___________
___________
Fonte: Lei 9985/2000, art. 8º e 14º

UNIDADES DE USO SUSTENTÁVEL
Área de Proteção Ambiental
Área de Relevante Interesse Ecológico
Floresta Nacional
Reserva Extrativista
Reserva de Fauna
Reserva de Desenvolvimento Sustentável
Reserva Particular do Patrimônio Natural

61

3.7.1.1 Unidades de Proteção Integral

 Estação Ecológica – área destinada à preservação da natureza e à realização
de pesquisas científicas.

 Reserva Biológica – área destinada à preservação da diversidade biológica.
 Parque Nacional – área destinada à proteção dos ecossistemas naturais.
Possibilita o desenvolvimento de pesquisas científicas, recreação e educação
ambiental.

 Monumento Natural – área que tem como objetivo básico a preservação de
lugares singulares, raros e de grande beleza cênica.

 Refúgio da Vida Silvestre – ambiente natural onde se asseguram condições
para a existência ou reprodução de espécies ou comunidades da flora local e
da fauna.

3.7.1.2 Unidades de Uso Sustentável

 Área de Relevante Interesse Ecológico – área geralmente de pequena
extensão, com pouca ou nenhuma ocupação humana e com características
naturais singulares.

 Floresta Nacional – área com cobertura florestal onde predominam espécies
nativas.

 Reserva de Fauna – área com populações animais de espécies nativas,
terrestres ou aquáticas.

 Reserva de Desenvolvimento Sustentável – área natural onde vivem
populações tradicionais que se baseiam em sistemas sustentáveis de
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exploração dos recursos naturais.

 Reserva Extrativista – área natural onde as populações exercem suas
atividades baseadas no extrativismo, na agricultura de subsistência e na
criação de animais de pequeno porte.

 Área de Proteção Ambiental (APA) – geralmente é área extensa, com
atributos naturais, estéticos e culturais importantes para a qualidade de vida e
o bem-estar das populações.

 Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) – área privada criada para
proteger a biodiversidade.

3.8 Classificação de uso e cobertura da Terra

Existem hoje, na literatura brasileira, diversas nomenclaturas para definir o
processo de agrupamento e identificação dos espaços teoricamente homogêneos da
superfície terrestre. Algumas confusões e distorções podem ser provocadas com
termos como: Uso do Solo, Uso da Terra, Cobertura Vegetal, Cobertura do Solo,
Classificação do Solo, Mapa de Vegetação, etc... Como o presente trabalho não
possui caráter lingüístico, adotou-se os termos “Uso da Terra” e “Cobertura da Terra”
em consonância com as seguintes citações do Manual Técnico de Uso da Terra do
IBGE (2001):
USO DA TERRA: uma série de operações desenvolvidas pelos homens, com a
intenção de obter produtos e benefícios, através do uso dos recursos da terra
(BIE; LEEUWEN; ZUIDEMA, 1996), ou seja, a atividade do homem que se
acha diretamente relacionada à Terra (CLAWSON; STEWART, 1965 apud
ANDERSON et al., 1979). O uso da Terra está relacionado à função
socioeconômica (agricultura, habitação, proteção ambiental) da superfície
básica (HEYMANN, 1994).
COBERTURA DA TERRA: elementos da natureza como a vegetação (natural
e plantada), água, gelo, rocha nua, areia e superfícies similares, além das
construções artificiais criadas pelo homem, que recobrem a superfície da Terra
(BIE; LEEUWEN; ZUIDEMA, 1996; BURLEY, 1961 apud ANDERSON et al.,
1979).

O procedimento de caracterização da cobertura e uso da Terra pode ser
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acelerado pelo processo de análise computacional das reflectâncias espectrais das
bandas-chave através da correlação entre as assinaturas espectrais e as
características físico-químicas de um determinado tipo de alvo (adaptado de LIU, p.
123).
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4 Metodologia e desenvolvimento
“Derrubar-me é fácil, difícil é impedir que eu levante.”

4.1 Lista de Materiais



Notebook AMD AthlonX2 DualCore 1.7Ghz, 1.5Gb RAM e HD 120Gb
(FAPERJ, APQ1)



Bases cartográficas vetoriais digitais do IBGE na escala 1:50.000
o Folha Itaboraí (MI )2746-1
o Folha Teresópolis (MI 2716-3)
o Folha Petrópolis (MI 2745-2)
o Folha Itaipava (MI 2715-4)



Arquivos no formato shapefile do limite atual e do limite da ampliação do
PARNASO integrantes do banco de dados do SIG produzido em 2003
(ArcGIS)



Imagens sensoriais do sistema CBERS
Cena 151/125 adquirida para as datas de 07-07-2007 (figura 21)
e 23-09-2007. Segundo as especificações do catálogo de imagens
(figura 22), ambas são fornecidas com correções de Nível 2 (ou
Precisão), que é definido como sendo
uma imagem com calibração radiométrica e geométrica aplicadas através das
efemérides e dados de calibração do sistema seguida de aplicação de correção
geométrica com Pontos de Controle (PC) da base do INPE. (Adaptado de
INPE, 2007).



Sistemas computacionais:
o SPRING versão 4.3.3 e versão 5 (beta 4)
o ARCGIS versão 9.2
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Figura 21 - Detalhes da cena adquirida em 07-07-2007
Fonte: Catálogo on-line de imagens CBERS (www.dpi.inpe.br)

Figura 22 - Ordem de produção com especificações técnicas da cena de 07-07-2007
Fonte: Catálogo on-line de imagens CBERS (www.dpi.inpe.br)
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4.2 Arcabouço Metodológico

Fluxograma 1 - Arcabouço Metolológico
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4.3 Reunião com o Gestor

Em agosto de 2007, foi realizada uma visita técnica oficial à sede
administrativa da UC do PARNASO com o objetivo de coletar informações no local
que pudessem auxiliar efetivamente o desenvolvimento do estudo, foram então
adquiridos o plano de manejo, os arquivos de limites do parque e folhetos
ilustrativos. Também foi realizada uma reunião com o gestor da UC (Sr. Ernesto
Viveiros) para identificação dos requisitos das aplicações possíveis de serem
contempladas com o mapeamento proposto, onde foi decidido pela classificação a
nível regional do uso e cobertura da Terra com destaque para as áreas urbanas
sujeitas à ocupação irregular

4.4 Acesso à UC e autorização do IBAMA

Para garantir o acesso de nível acadêmico à UC e evitar problemas durante o
desenvolvimento do projeto, foi necessário oficializar o mesmo através de solicitação
ao IBAMA de uma autorização para a execução de atividades de campo com
finalidade científica. A devida autorização foi emitida em 08/09/2007 e registrada em
nome do orientador do projeto sob o No. 12451-1 conforme (ANEXO 1) e possui
validade de 1 ano.

4.5 Aquisição de dados disponíveis na UC

Um passo metodológico importante no ambiente de produção é a aquisição de
dados disponíveis. Sendo assim, o autor teve acesso ao SIG de 2003 existente na
base computacional do ArcGIS e a alguns mapas temáticos impressos, ambos
localizados no “setor de geoprocessamento” do Parque.
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4.6 Trabalhos de campo

É primordial destacar que a presente metodologia somente envolveu visita ao
campo para fins de reconhecimento inicial, não contemplando campanhas de campo
para procedimentos de confirmação de classificação, reambulação ou quaisquer
outras que envolvam diretamente a crítica dos resultados produzidos. Tal
procedimento teve por objetivo possibilitar o desenvolvimento de um mapeamento à
distância, abrindo espaço para uma posterior comparação com resultados obtidos
utilizando-se trabalhos de campo, permitindo a comparação dos erros cometidos e
sua quantificação em termos da relação custo X benefício, sempre tendo o objetivo
final do mapeamento como elemento direcionador.

4.7 Definições cartográficas

De posse das informações básicas do projeto foram realizadas as definições
dos requisitos cartográficos utilizados no projeto. Para efeito de compatibilidade com
os dados existentes na UC foram definidos a projeção UTM na zona 23 com
meridiano central de longitude 45º WGr e o sistema de referência SAD-69 como os
padrões do ambiente de produção do projeto. Porém, para aplicações futuras desta
metodologia, o produto final deverá também ser disponibilizado em uma versão com
referência ao sistema oficial em vigor no Brasil, o SIRGAS2000.
Analisando a área de interesse, os dados brutos e o nível de abstração
desejado, foi definido para o projeto a escala de 1:100.000, de forma a prover
informações a nível regional e se manter compatível com a resolução espacial
nominal oferecida pelo sistema CBERS (20m).

4.8 Banco de Dados Geográficos

Foi criado no sistema SPRING um banco de dados geográficos, nomeado
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como PARNASO, com a finalidade de armazenar os dados para a execução do
trabalho. Em seguida criou-se o projeto denominado Projeto_PARNASO com os
seguintes parâmetros:
-Sistema de projeção cartográfica: UTM
- Meridiano central: 45°WGr
- Zona: 23
-Datum: SAD 69 (South American Datum de 1969)
- Coordenadas: Planas
- Hemisfério: Sul
- Coordenadas do Retângulo envolvente:
E 678.000m, N 7.428.000 (Canto Inferior Esquerdo)
E 733.000m, N 7.538.000 (Canto Superior Direito)

Em seguida foram criadas as categorias integrantes do modelo de dados,
conforme mostrado no fluxograma a seguir:

Fluxograma 2 - Esquema do Banco de Dados criado no SPRING
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Após essa etapa o sistema SPRING passou a estar pronto para receber os
dados através da criação dos Planos de Informação (PI), o que permite que os
dados sejam manipulados em busca da produção do mapeamento proposto.

4.9 Esquema Lógico do Banco de Dados

Para o perfeito funcionamento da idéia metodológica pretendida no ambiente
computacional, é necessário estabelecer um fluxo de processos que facilite o
entendimento e encadeie as operações de forma lógica. As etapas de transformação
dos dados brutos em um produto cartográfico gerado digitalmente são resumidas
pelo esquema mostrado a seguir.

71

Fluxograma 3 - Esquema lógico do fluxo de processos do sistema
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4.10 Coordenadas da Área de trabalho e Validação dos Limites
Consultando o documento digital com a síntese do plano de manejo disponível
no site do PARNASO (http://www.ibama.gov.br/parnaso/) foram obtidas as
coordenadas geográficas do retângulo envolvente da área do parque e utilizadas
inicialmente para definição da área de trabalho. Posteriormente foi selecionado um
retângulo que atendesse melhor ao propósito do projeto, englobando inclusive a
área

de

expansão

do

Parque,

tendo

(E677.121,371927m; N7.461.445,426126m

como
e

coordenadas

de

canto

E732.421,371927m;

N7.538.725,426126m).
Foi utilizado um arquivo pré-existente no banco de dados do Parque (em
formato shapefile) com o polígono de limite do Parque, porém, para validação desse
polígono e garantia legal do trabalho, realizou-se a plotagem dos pontos por meio de
suas coordenadas redefinidas pelo decreto-lei 90.023/1984 (ANEXO 2) que
estabelece os limites oficiais do PARNASO.
Para efetuar o processo de plotagem automática dos pontos no SPRING, por
falta de referência na documentação, foi necessário, após diversas tentativas de
importação do arquivo de coordenadas, sem sucesso, adotar o seguinte
procedimento: criar um ponto manualmente, exportar o plano de informação desse
ponto para um arquivo ASCII-SPRING (formato SPR – nativo do SPRING),
aproveitar o cabeçalho e a estrutura do arquivo (figura 23) com o propósito de inserir
a listagem de coordenadas manualmente, em seguida executar a importação desse
arquivo para um plano de informação do tipo “cadastral”, criado especificamente
para este fim – Pontos_Limite_Oficial.
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Figura 23 - Visualização no editor de texto do arquivo SPR criado pelo SPRING

Ao realizar a sobreposição dos pontos descritos no decreto com o polígono do
limite existente no SIG de 2004 (figura 24), foi possível identificar que, apesar da
concordância com a maioria dos pontos, alguns apresentaram erros planimétricos na
ordem de 60 metros (figura 25) e um especificamente, destacado na figura 24,
(coordenadas N=7.511.600m e E=706.150m), apresenta um erro de, no mínimo, 735
metros (figura 26), demonstrando total discrepância com o limite utilizado atualmente
pela administração da UC.
Analisando as especificações do decreto em questão, fica notória a abstração
do texto quanto à precisão dos limites, pois, além de espaçar demasiadamente
alguns pontos e expressar somente a precisão métrica das coordenadas, ainda
sugere leitos e margens de rios como referência, sendo de conhecimento geral que
estes estão sujeitos a mudanças naturais que podem afetar, e muito, o traçado dos
limites, podendo gerar conflitos e extensas disputas judiciais.
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Figura 24 - Sobreposição entre a plotagem dos pontos oficiais e o limite utilizado no SIG
existente no PARNASO. Em destaque ponto com erro discrepante.

Figura 25 - Erro entre um ponto plotado manualmente e o limite utilizado no SIG do PARNASO

75

Figura 26 - Ampliação da área em destaque na figura 24. Ponto oficial discrepante com erro de
aproximadamente 750m

4.11 Aquisição de imagens sensoriais atualizadas

Foi realizado um acesso ao catálogo on-line das imagens do sistema CBERS
disponível na internet através do site http://www.cbers.inpe.br/, de posse das
coordenadas do retângulo envolvente da área inicial de trabalho, foi identificado o
ponto 125 da órbita 151 como o local das cenas que atenderiam ao projeto.
Em seguida, foram definidos alguns parâmetros para filtragem das cenas de
interesse, ou seja, o veículo espacial ou satélite (CBERS-2), o sensor ótico (CCD), o
intervalo temporal da busca (JAN a DEZ 2007); os parâmetros de cobertura de
nuvens foram propositalmente deixados sem preenchimento para que fosse possível
obter todas as cenas disponíveis no período.
A filtragem retornou as cenas disponíveis em diversas datas ao longo do ano
de 2007 (figura 27) foi então feita uma análise visual da qualidade de nitidez das
imagens e também da ausência de cobertura de nuvens sobre a área desejada
dentro da cena em questão, tendo sido então selecionadas as cenas adquiridas para
as datas de 07-07-2007 e 23-09-2007.
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Figura 27 - Amostras das cenas disponíveis para o ano de 2007 e destaque das duas cenas
escolhidas para aquisição
Fonte: Site CBERS (INPE)

A cena mais recente (23-09-07) apresenta uma cobertura por neblina densa ou
efeito de poluição atmosférica acumulada (figura 28), porém, tal característica não
atinge o recorte da área do projeto e, em contrapartida, apresenta uma quantidade
de sombreamento muito menor do que a cena do mês de julho, conforme destacado
na figura 29.
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Figura 28 - Composição RGB342 da cena de 23-09-07 (esq.) e de 07-07-07 (dir.)

Figura 29 - Efeito de sombra menor na cena de 23-09-07 (esq.) em relação à cena de 07-07-07
(dir.)

4.12 Aquisição das bases cartográficas do IBGE

Foram adquiridas através do portal www.ibge.gov.br na seção “downloads” as
bases cartográficas em escala 1:50.000 dos 4 municípios fronteiriços ao PARNASO.
Os dados vetoriais disponibilizados estão separados por temas e armazenados em
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arquivos no formato DGN (MicroStation Design File), já o arquivo imagem da folha
impressa (base digitalizada) está disponível em formato PDF (Portable Document
Format).
Como a principal intenção de uso dessas bases era a realização do
georreferenciamento da cena CBERS, foram utilizados somente os temas de
hipsografia, hidrografia e sistemas de transporte, porém, a base digitalizada foi de
vital importância para aquisição de informações sobre a produção da folha e também
para confirmação superficial (visual) da ocorrência de determinadas classes
temáticas como a urbana e os corpos d´água.

4.13 Homogeneização das informações

Depois de concluída a etapa de coleta e aquisição de todos os dados
necessários para o desenvolvimento do trabalho, houve a necessidade de validar e
homogeneizar essas informações para uso no ambiente do SPRING.
A primeira providência foi realizar a conversão dos arquivos vetoriais do IBGE
para um formato reconhecido pelo SPRING. Foi utilizada a ferramenta ArcCatalog do
ArcGIS 9.2 para promover a conversão dos arquivos para o formato .SHP
(shapefile), nativo do ArcGIS e passível de uso no SPRING.
De posse das informações de referência de cada conjunto de dados (tabela 7),
foi identificada a necessidade de realizar uma conversão de todas as bases do IBGE
para o sistema SAD-69, conforme definido no escopo do projeto. Esse procedimento
foi executado no processo de importação do arquivo .SHP pelo SPRING através da
ferramenta Importar localizada no menu Arquivo, sendo necessário definir o conjunto
de referência do arquivo (UTM/Córrego Alegre) para que fosse realizado a
transformação desejada, conforme assinalado na figura 30.
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Tabela 7 - Informações originais dos dados

INFORMAÇÕES DA REFERÊNCIA ORIGINAL DOS DADOS
Descrição

Projeção

Datum Horizontal

Itaboraí

UTM

Córrego Alegre, MG

Teresópolis

UTM

Córrego Alegre, MG

Petrópolis

UTM

Córrego Alegre, MG

Itaipava

UTM

Córrego Alegre, MG

Cena CBERS-2 CCD
(INPE)

151-125 (07-07-2007)

UTM

SAD-69

151-125 (23-09-2007)

UTM

SAD-69

SIG Existente no
PARNASO

SIG 2003 1:50.000
(PARNASO)

UTM

SAD-69

Folha 1:50.000
(IBGE)

Figura 30 – Importação de um arquivo shapefile com referência diferente do projeto

4.14 Mosaico e recorte da área do projeto

Com

o

intuito

de

melhorar

a

manipulação

dos

dados

durante

o

80

desenvolvimento do projeto e também de facilitar a composição do produto final, foi
construído um mosaico13 das quatro bases vetoriais utilizando a ferramenta Mosaico
do menu Editar no SPRING, fazendo com que as mesmas passassem a ser tratadas
como um único plano de informação, optou-se por criar um PI “vazio” para receber
as informações consolidadas, preservando os arquivos de origem. Após a realização
dessa etapa, foi identificado um problema generalizado de falta de informação na
interseção das folhas, essa questão será abordada em detalhes no próximo item.
Em seguida, foi realizado um recorte retangular envolvendo uma área que
atendesse tanto o limite atual do PARNASO como os limites de sua ampliação,
levando também em consideração o limite de proteção de 10km do seu entorno e
que corresponde à zona de amortecimento do parque.

4.15 Avaliação da Consistência lógica

Após a criação do mosaico das quatro folhas, foi necessário realizar uma
verificação superficial (visual) na consistência lógica das linhas, o autor encontrou
erros de descontinuidade sistemática nas linhas localizadas nas áreas de contato
entre as folhas (figura 31). Em seguida foi feita a medição da distância Euclidiana
entre as extremidades do espaço com falta de informação em uma determinada
linha utilizando-se a ferramenta Medidas da opção Operações Métricas do menu
Ferramentas no SPRING, conforme explicitado na figura 31, onde foi encontrado
valores na casa de 35m (ou seja, aprox. 2 pixels). Para que não houvesse um
comprometimento no georreferenciamento pretendido optou-se pelo descarte dessas
áreas “não confiáveis” nessa etapa de desenvolvimento do projeto.

13

O termo mosaico em Sistema de Informações Geográficas (SIGs) é um sinônimo de junção de mapas, ou
seja, mapas separados, porém adjacentes, são automaticamente agrupados em um único mapa. O produto final
do mosaico é uma imagem ou um mapa topologicamente consistente, com continuidade física (Apud Bonhom Later, 1994, in INPE, 2008).
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Figura 31 - Medição do erro de descontinuidade na área de junção das folhas

4.16 Georreferenciamento da cena a partir das bases cartográficas

O primeiro passo para o uso da cena CBERS foi a abertura das bandas
individuais através do módulo IMPIMA, onde foi definida a resolução espacial da
cena e a realizada a conversão para o formato GRIB (ou SPG na versão 5).
No módulo SPRING, foi criado um plano de informação para cada banda e
importado o arquivo GRIB respectivo. Para realizar o georreferenciamento das
imagens (bandas), foram ativados os planos de informação com os mosaicos das
bases vetoriais do IBGE e então realizado diversos testes com os pontos de controle
criados, utilizando a ferramenta registro do menu arquivo, associando pontos
notáveis na imagem com seus correspondentes nos mosaicos (figura 32).
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Figura 32 - Definição de um ponto de controle para o georreferenciamento

Foram criados cerca de 10 pontos de controle distribuídos pela área em estudo
para serem tratados pelo sistema de equação do segundo grau do sistema,
possibilitando o cálculo do erro residual de forma ótima, já que o manual do SPRING
recomenda o mínimo de 6 pontos para utilização de um polinômio de segundo grau.
A ferramenta registro permite ainda a identificação dos erros individuais de
cada ponto. Depois da substituição dos pontos com excesso de erro individual por
novos pontos com erro aceitável, chegou-se ao final do processo a um valor residual
total na ordem de 0,505 pixel para imagem do dia 23-09-07, ou seja,
aproximadamente 10m, e de 0,774 pixel para a imagem do dia 07-07-07,
aproximadamente 15m. Como o valor do erro ficou menor que a resolução espacial
(nominal) da imagem, o processo foi considerado válido e satisfatório para as duas
imagens. Cabe destacar que o processo de registro é realizado para uma única
banda de cada imagem, sendo as outras sobrepostas de maneira automática com o
mesmo georreferenciamento.
Durante esta fase, percebeu-se que as bandas 1 e 5 para a época de 07-07-07
apresentaram

erros

de

deslocamento

consideráveis

(figuras

33

e

34
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respectivamente) em relação à banda 4 (Vermelho) que foi utilizada como base para
o processo de georreferenciamento. Para a época de 23-9-07 somente a banda 5
continuou apresentando o mesmo erro de deslocamento (figura 36).
Para evitar erros grosseiros na classificação ou geração de informação
cartográfica sem a mínima confiabilidade, o autor optou por não utilizar as referidas
bandas, tal fato prejudicou um pouco o desenvolvimento do projeto, principalmente
para eliminação de dúvidas espectrais ou criação de comparativos entre
composições coloridas.

Figura 33 - Deslocamento da banda 5 (Verde) com erro de aprox. 1.900 m (Cena 07-07-07)
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Figura 34 - Deslocamento vertical da banda 1 (Azul) com erro de aprox. 260m (cena 07-07-07)

Figura 35 - Apresentação das bandas 2, 3 e 4 sem erro de deslocamento (07-07-07)
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Figura 36 - Permanência do erro da banda 5 (Verde) de aprox. 1.900m na cena de 23-09-07

Figura 37 - Ausência de erro de deslocamento nas bandas 1 e 2 na cena 23-07-07
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4.17 Tratamento do contraste das imagens

A aparência visual dos resultados da varredura sensorial pelas bandas do
sistema CBERS apresentaram-se como uma imagem bastante escurecida,
dificultando a interpretação humana, principalmente no processo de seleção de
amostras para o treinamento supervisionado. Utilizou-se então o processo de realce
de contraste por operação linear, em cada banda separadamente, conforme
mostrado na figura 38.
Ao contrário do que possa parecer, a grande vantagem da utilização do
processo de contraste é que o mesmo não altera nenhuma informação do resultado
espectral captado pelas bandas, o resultado é apenas uma melhora visual, sendo os
valores de cada pixel mantidos para fins de interpretação computacional, evitando
assim que qualquer descuido oriundo da execução empírica do processo de
contraste venha a comprometer o resultado cartográfico do produto final.

Figura 38 - CBERS (07-07-2007) antes (à esquerda) e depois (à direita) do realce do contraste.
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4.18 Composições coloridas

Para facilitar a manipulação das informações das três bandas utilizadas, foi
realizado um processo de composição colorida, onde é gerada uma imagem
sintética a partir da sobreposição dos planos de informação das bandas envolvidas,
sendo que para cada banda foi atribuída uma cor específica, que, não
necessariamente,

é a

cor original representativa

da

banda

no espectro

eletromagnético. Sendo assim, para melhor representar as cores dos alvos
refletidos, foi utilizada a combinação de falsa cor RGB_342 que consiste na
atribuição da cor Vermelha (Red) à banda 3, cor Verde (Green) à banda 4 e cor Azul
(Blue) à banda 2 (figura 39).
Porém, percebeu-se que este procedimento causa uma perda significativa na
resolução da imagem, devendo ser utilizada apenas para fins complementares, mas
nunca para elaboração do produto final, neste caso devem-se utilizar as três bandas
sobrepostas. Na figura 40 é possível identificar a perda da resolução visual entre a
composição colorida sobreposta e sua imagem sintética.

Figura 39 - Atribuição de cores para composição coloridas

Figura 40 - Comparativo entre a apresentação visual da imagem sintética (esq.) e a
sobreposição das bandas (dir.) cena 23-09-07
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4.19 Segmentação

Como mais de 90% da área do PARNASO envolve vegetação de Mata
Atlântica, foi escolhida a banda 4 (NIR), que possui maior captação da reflectância
característica desse alvo, como base para todo o processamento de segmentação e
classificação.
Na falta de informações concretas na literatura sobre os padrões de
segmentação mais adequados para o projeto em questão, foram realizados diversos
testes pelo método empírico, sendo que a idéia metodológica teve início através do
trabalho sobre segmentação de imagem IKONOS elaborado por DLUGOSZ et al
(2007), pois nos manuais do SPRING não foi encontrada nenhuma informação sobre
valores de referência (ou iniciais) para os parâmetros de similaridade e área da
segmentação pretendida.
Analisando e comparando os testes executados, tendo por base a zona de
sombra da cena de 07-07-2007, ficou claro que a definição de similaridade com
valores altos, como sugerido pelo trabalho IKONOS (em torno de 60) não atende os
propósitos do mapeamento desejado com o sistema CBERS, da mesma forma o
valor da área acima de 500 pixels também não atende os propósitos. A seleção da
melhor composição para o projeto em questão foi a segmentação com similaridade 5
e área 200 (APÊNDICE 3), “5x200”, que permitiu uma ótima coerência dos contornos
gerados.
Tornou-se importante avaliar também o custo computacional (tabela 8), ou
simplesmente tempo de processamento, gasto em cada processo de segmentação,
uma vez que ensaios devem ser realizados no sentido de buscar o melhor resultado
em função de todos os aspectos envolvidos, inclusive o tempo.
Tabela 8 - Custo computacional das segmentações testadas
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No quadro 1 é mostrado o destaque ampliado de áreas específicas de algumas
combinações de segmentação executadas, onde o autor justifica individualmente o
motivo de rejeição da combinação e reforça a escolha da segmentação 5x200.
Quadro 1 - Avaliação de algumas combinações de segmentação
Similaridade 60 x Área 1200
Similaridade 10 x Área 200

Confusão grave de tema dentro de uma regiáo

Regiões bem definidas, mas com algumas falhas de
generalização

Similaridade 5 x Área 1200

Similaridade 35 x Área 1200

Confusão de vários temas dentro da mesma

Permanência da confusão de agrupamento

região

Similaridade 5 x Área 200

Similaridade 3 x Área 200

Regiões bem definidas tematicamente e

Regiões bem definidas tematicamente mas com

agrupadas adequadamente

excessivo número de regiões similares não agrupadas
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4.20 Classificação

4.20.1

Definição das classes

Após analisar os objetivos do mapeamento e de acordo com as referências
encontradas no Manual Técnico de Uso da Terra (IBGE, 2006 para o Nível I e II de
classificação e no Manual Técnico da Vegetação Brasileira (IBGE, 1991), chegou-se
à definição das classes de interesse, conforme apresentado no quadro 2, sendo
estas compatíveis com o nível de detalhamento permitido pela resolução espacial
das cenas CBERS.
Quadro 2 - Classe utilizadas na classificação
Classe

Resumo

Cor da
Legenda

Afloramento Rochoso

Rochas parciais ou totalmente expostas, sem cobertura
vegetal.

Campo de Altitude

Planaltos rochosos localizados a grandes altitudes e que
apresentam cobertura vegetal típica e de pequeno porte.

Área Urbana (Urbanizada)

Caracterizada pelos resultados de atividade

antrópica

através de obras civis

Floresta Ombrófila Aberta

Presença de palmeiras, cipó, bambu ou sororoca em
Terras baixas até Montana

Floresta Ombrófila Mista e
Densa

Possui dossel uniforme ou emergente em relevo de
Terras baixas até Alto-montana

6 – Corpo de Água

Espelhos d’água, lagos, rios, etc.

7 – Sombra

Área com resposta espectral próxima de zero devido a
não incidência da luz solar

8 – Nuvem* (Somente para a
cena de 07-07-07)

Acúmulo de vapor d’água

Para caracterizar a cor de cada classe foram utilizados como base os padrões
de cores do Manual Técnico do IBGE, sendo que algumas classes tiveram suas
cores adaptados ou atribuídas de forma a melhorar a clareza das informações,
principalmente no mapa impresso. Os elementos sem classificação (nãoclassificados) foram representados pela cor branca.
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A título de esclarecimento vale destacar que na cena de 27-09-07 apesar da
camada nebulosa concentrada próxima à Baia de Guanabara e da fumaça de um
incêndio ao norte do parque, o recorte da área do projeto praticamente não sofre
influência desses eventos. Diferentemente, a cena do dia 07-07-07, possui algumas
poucas nuvens na parte norte do PARNASO, porém a cena como um todo possui
uma ótima qualidade geral, sendo então criada a classe Nuvens somente para
atender a cena adquirida nesta data.

4.20.2

Processo de classificação

4.20.2.1

Treinamento supervisionado

Para realizar o processo de treinamento é necessário, e obrigatório,
primeiramente executar a função “Extração de Atributos das Regiões", disponível na
janela de Classificação do SPRING, de forma a permitir a realização do treinamento
das amostras. Vale ressaltar que esta função exigiu bastante da capacidade de
processamento computacional.
A realização de amostras com um nível de confiabilidade aceitável, mostrouse um processo extremamente exaustivo, tanto em termos de tempo como em
termos da checagem visual dos resultados. Uma das preocupações iniciais foi o de
garantir uma quantidade significativa de amostras para cada tema, ou seja, pelo
menos dez regiões, de forma a ter cerca de cem pixels representativos conforme
recomendado na literatura do SPRING. O método Bhattacharya foi utilizado de forma
inicial para efeito de teste da amostragem, sendo a amostragem refeita diversas
vezes para que fosse possível eliminar erros grosseiros identificados visualmente.
Para reduzir os efeitos limitantes da confusão de temas ocasionados pela resolução
espacial limitada do sistema CBERS, foram adotadas as seguintes medidas
metodológicas:
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4.20.2.1.1

Eliminação de classe no processo automático

Eliminação da classe Corpo de Água no processo automático, pois houve o
impedimento da obtenção da variedade amostral necessária devido à escassa
presença de polígonos compatíveis com a reflectância dessa classe, apenas uma
amostra foi capturada. Sendo a mesma definida de forma manual, cujo resultado é
mostrado na figura X através da região preenchida com a cor azul.

Campo de Altitude

Corpo
de Água

Figura 41 - Classes criadas manualmente como máscaras vetoriais

4.20.2.1.1.1

Criação de uma máscara de classificação manual

O procedimento para criação de uma máscara com os segmentos de
interesse para uma classificação manual não é descrito nos manuais do SPRING,
tampouco é mencionado nas diversas literaturas encontradas sobre o sistema
SPRING. Tal ausência de conhecimento obrigou o autor a desenvolver uma
pequena metodologia para sua execução.
Primeiramente, cria-se um Contexto de teste, através da janela Classificação,
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utilizando-se como base a mesma segmentação do projeto. Em seguida, abre-se a
janela Treinamento e cria-se uma classe com os dados da máscara desejada. A
partir de então, é possível selecionar todas as amostras de interesse como em um
treinamento normal. Porém, para garantir que os objetos selecionados possam ser
manipulados posteriormente como uma máscara, é preciso preencher as opções da
área Exportar Tema, informando o nome do PI que vai acondicionar as amostras e a
categoria onde ele deverá ser criado, conforme destacado na figura 42.

Figura 42 - Procedimento para classificação manual de amostras

4.20.2.1.2

Agrupamento de classes no processo automático

Utilizando o recurso Agrupar da janela de Treinamento do SPRING (figura 43)
foram realizados dois agrupamento de vital importância para o projeto, o da classe
floresta média com floresta avançada devido a grande quantidade de segmentos
intermediários de difícil identificação (separação) na cena, e da classe afloramento
rochoso com campos de altitude, sendo este último um procedimento temporário.

94

Posteriormente a classe campos de altitude foi definida manualmente (figura 44),
conforme procedimento criado pelo autor, porém, em virtude da ausência de visitas
ao campo, este processo teve como base as seguintes informações:


Interpretação visual do autor com base nas duas cenas CBERS;



Experiência vivida pelo autor, em JUL/2007, durante a subida ao Pico da
Bandeira, no Parque Nacional de Caparaó (MG) caracterizado por possuir
grandes áreas dominadas por campos de altitude;



Curvas de nível da base do IBGE (conforme explicitado na figura 44);



Mapeamento e classificação existente na Proposta de Ampliação;



Resultados da classificação automática gerado pelo método Bhattacharya;



Classificação existente no banco de dados do Parque (SIG 50mil).

Figura 43 - Recorte da janela de Treinamento destacando o agrupamento

Figura 44 - Classe Campo de Altitude (ocre) definida manualmente X coerência com curvas de
nível

95

4.20.2.1.3

Análise das Amostras

Com ajuda da ferramenta Análise de Amostras disponível na janela de
Classificação por região do SPRING, procurou-se substituir as amostras com altos
índices de confusão por outras de comportamento espectral mais representativo da
classe, até que se atingisse um valor total final próximo de 100% de assertividade,
conforme resultados mostrados na figura 45.

Figura 45 - Resultados finais da análise de amostras (cena de 23-09-07)

4.20.2.1.4

Desativação do PI da segmentação

Para um melhor resultado no processo de seleção das amostras foi
desativada a visualização do PI da segmentação, evitando assim a tendenciosidade
durante a atribuição da amostra.
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4.20.2.2

Uso do classificador Bhattacharya

Na classificação pelo método Bhattacharya, percebeu-se que com a redução
da incerteza do pixel através da definição do limiar de aceitação a quantidade de
informações não classificadas atingiu níveis críticos como mostrado na figura 46 (cor
de fundo branca) para o limiar máximo em termos de certeza (75%), ou seja, ao
optar-se por somente considerar as regiões que tivessem alta garantia de
coincidência com o tema, perdia-se a possibilidade de classificar áreas importantes.
Comparando os resultados de 75% com os outros até 99.9%, foi possível identificar
que houve um aumento significativo e progressivo na quantidade de áreas
classificadas sem que houvesse um erro qualitativo significativo a nível visual. Na
opção máxima de aceitação (99.9%) é possível perceber que nenhuma área deixou
de ser classificada. Portanto esta opção foi a escolhida para a elaboração do mapa
temático proposto.

Figura 46 - Resultado classificação Bhattacharya com limiar de 75% (esq.) e com 99.9% (cena
23-09-07)

4.20.2.3

Uso do classificador ISOSEG

Como se trata de um método não-supervisionado, os resultados da opção de
similaridade para o método ISOSEG resumem-se à quantidade de classes geradas,
porém, nesse método nenhuma região deixou de ser classificada. É importante
destacar que devido à ausência de trabalhos de campo não foi possível estabelecer
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a identificação das classes geradas automaticamente e, por conseguinte, impediu a
geração de suas legendas. O limiar de 75% gerou um número muito maior de
classes distintas do que no limiar de aceitação máxima (99.9%) conforme ilustrado
na figura 47 para a data de 23-09-07.

Figura 47 - ISOSEG com limiar de 99.9% e de 75% (cena 23-09-07)

4.20.2.4

Uso dos classificadores MaxVer e MaxVer-ICM

Para aumentar as opções do efeito comparativo do método empírico adotado,
foram realizados testes utilizando classificadores por pixel com treinamento
supervisionado, mas teve-se o cuidado de utilizar os mesmos grupos amostrais
utilizados nos ensaios anteriores, para atender a esse objetivo o treinamento
realizado no método por região, incluindo as classes e suas respectivas amostras,
foi exportado para um PI específico e posteriormente importado durante a realização
dos métodos por pixel, de forma a garantir a mesma amostragem para TODOS os
classificadores.
Os resultados encontrados no primeiro ensaio entre os classificadores
MaxVer e MaxVerICM, com 100% de aceitação, foram extremamente semelhantes,
não sendo possível identificar diferenças significativas. Sendo assim, passou-se a
utilizar somente o método MaxVer nos testes com variação do limite de aceitação.
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Figura 48 - MaxVer100 (esq.) X MaxVer-ICM (dir.) (cena 23-09-07)

4.20.2.5

Uso do classificador Dist.Euclidiana

O método Distância Euclidiana mostrou-se como sendo o mais simples de
todos, porém, o mesmo não possui nenhuma opção de ajuste, produzindo sempre
um único resultado, o que em alguns casos pode até servir para evitar equívocos do
operador.

Figura 49 - Dist.Euclidiana (23-09-07)

4.20.3

Comparação dos resultados entre as duas datas

Os procedimentos metodológicos de classificação utilizados até aqui para as
cenas do dia 23-09-07 (DIA-23) foram replicadas para realização de ensaios
comparativos para as cenas adquiridas na data de 07-07-07 (DIA-07). Ao
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emparelhar e analisar os resultados de cada método classificador entre as duas
datas de aquisição da imagem CBERS, foi possível destacar as seguintes
conclusões relevantes:
a) No método ISOSEG (99.9%) para o DIA-07 todos os segmentos foram
distribuídos em apenas 3 classes, enquanto que para o DIA-23 foi criado um pouco
mais de uma dúzia de classes, sendo este último resultado o mais coerente, já que
não podemos limitar o número de classes deste método e podemos perceber
visualmente que existem mais de 3 classes totalmente distintas na cena analisada.
Para os outros valores de limiar de aceitação as duas datas apresentaram
resultados normais.

b) A mancha urbana detectada pelos métodos Dist.Euclidiana e MaxVer para o DIA23 foi muito maior do que a esperada para o local, principalmente ao norte e sudeste
do recorte, o método Bhattacharya apresentou o mesmo problema mas de forma
mais sutil. Na aplicação ao DIA-07 os métodos apresentaram resultados adequados
com as informações de referência, porém todos classificaram excessivamente as
bordas das manchas urbanas como afloramento rochoso, o que não é por si só
totalmente estranho, porém não condiz totalmente com as curvas de nível e com o
aspecto visual do local analisado.

c) O método Bhattacharya para o DIA-23 apresentou grande confusão entre a área
urbana e o afloramento rochoso, principalmente ao norte do recorte; o mesmo não
ocorreu para o DIA-07.
d) Também foi possível perceber a influência da forte incidência solar na cena do
DIA-07 seja através das grandes áreas classificadas como sombra ou ainda pela
textura uniforme entre algumas áreas elevadas que intercalavam as duas classes de
Floresta Ombrófila utilizadas no processo, podendo ser o sol, nesse caso, um fator
de complexibilidade para a correta identificação das assinaturas espectrais. Essa
característica apareceu claramente em todos os métodos utilizados no DIA-07.
Porém, para no DIA-23, também é possível perceber, de forma mais discreta, a
influência da incidência solar, exceção ocorre para o método ISOSEG.
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4.21 Validação dos resultados

No intuito de suprir, mesmo que de forma superficial, a ausência de visitas ao
campo para realização de identificação, reambulação e validação dos resultados
encontrados no processo de classificação, o autor realizou procedimentos de
comparação visual com os seguintes produtos:


Mapas integrantes do plano de ampliação do PARNASO (2006)



Base vetorial de sistemas de transporte e hipsometria do IBGE (1:50.000)



Mapa de uso e cobertura da terra da Fundação CIDE (1994)



Mapa de vegetação e uso do solo da APA Petrópolis (2005)
Tal procedimento não visa, de forma alguma, a classificação qualitativa ou

quantitativa dos resultados. Mas apenas teve o objetivo de funcionar como
alternativa para identificar possíveis erros grosseiros cometidos pelo processo
computacional. É dito possível neste momento porque as próprias fontes de
comparação podem conter informações imprecisas ou – principalmente e também
inevitavelmente – desatualizadas. Neste momento, ficou claro para o autor que há
necessidade de implantar um conjunto de procedimentos para validação dos
resultados finais, ficando as comparações realizadas utilizadas somente para
confirmação das áreas cujos resultados foram idênticos, ou seja, para efeito de
validação positiva.

4.22 Edição para Impressão

Para elaboração dos produtos finais impressos foi utilizado o módulo SCARTA.
Inicialmente, assim como no módulo SPRING, o autor encontrou grande dificuldade
em manipular as opções do sistema de forma intuitiva. Porém, após paciente estudo
das informações disponíveis nos arquivos de ajuda e de poucas horas de
manipulação do sistema, foi possível elaborar mapas com aspecto visual bastante
aceitável. Para facilitar a produção dos apêndices contento os resultados de todas
as classificações e também dos mapas finais, foram elaborados 2 modelos principais
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(um no tamanho A4 e outro no tamanho A3), contendo as informações comuns a
todos os mapas de cada grupo e também a distribuição dos mesmos na folha
(layout). Em seguida, foram ativados os planos de informação necessários para cada
mapa e impressos conforme a diagramação prevista.
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5 Apresentação dos resultados
“Para cada esforço disciplinado há uma retribuição múltipla.”
(Jim Rohn)

5.1 Mapas temáticos impressos.

Os mapas temáticos finais foram impressos em papel A3 com escala de
1.100.000 e constam dos Apêndices 1 a 2 deste projeto.

5.2 Impressão dos resultados das classificações

Foi realizada a impressão em papel A4 de todos os resultados produzidos
pelos métodos classificadores utilizados para as duas datas de aquisição de
imagens. Os arquivos foram impressos com layout de mapa (Apêndices 4 a 39), na
escala de 1:140.000, mas possuem caráter meramente ilustrativo para o melhor
entendimento da metodologia apresentada, não sendo considerados como
integrantes do grupo de produto final proposto pelo autor.

5.3 Apresentação da ocupação urbana irregular

Conforme proposto, inicialmente de forma secundária, é apresentado a seguir
uma amostra dos resultados onde foram destacadas as áreas susceptíveis à
ocupação urbana irregular para as duas datas analisadas.
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Figura 50 - Ilustração de áreas suceptíveis à ocupação irregular, detectadas pelo método
Bhattacharya nas datas de 23-09-07 (esq.) e de 07-07-07 (dir.).
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6 Conclusões
“Às vezes se está por cima, às vezes por baixo. A peleja
é longa e, no fim, é só você contra você mesmo.”
(Mary Schmich, Filtro solar)

6.1 Identificação de pontos

A dificuldade de identificar na imagem CBERS do projeto, caracterizada por
cobertura florestal, os pontos de referência para execução do processo de
georreferenciamento foi um dos maiores obstáculos encontrados durante o
desenvolvimento

do

trabalho.

Tal

fato

obrigou

o

autor

a

realizar

o

georreferenciamento através de um recorte maior, utilizando as áreas urbanas
vizinhas para garantir que o erro cometido ficasse dentro do limite aceitável. Essa
situação é semelhante a que ocorre em áreas costeiras onde se torna praticamente
impossível identificar pontos na área oceânica. Como os dois ambientes citados
podem predominar em uma UC, é importante a ampliação do recorte para um
georreferenciamento de qualidade.

6.2 Diferença nos resultados gerados a partir de imagens CBERS
adquiridas em épocas próximas

Independente das eventuais mudanças, já esperadas com a variação temporal
de uma determinada cena, ficou evidente no presente trabalho, a grande diferença
de resultados encontrados para datas bem próximas, cerca de dois meses. Essa
ocorrência não deixa dúvidas que a qualidade da cena no que tange aos fatores
físico-químicos e, principalmente, climáticos do momento do imageamento, é
essencial para a interpretação dos resultados e também para a produção de um
resultado cartograficamente confiável. O fator temporal ou a simples configuração de
cobertura percentual de nuvens, não podem ser considerados suficientes para a
seleção de uma cena capaz de produzir resultados satisfatórios. A utilização de uma
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segunda cena, mesmo que de data mais antiga, foi fator primordial para a crítica dos
resultados e eliminação de dúvidas importantes tanto na interpretação de classes
como na avaliação do desempenho dos classificadores.

6.3 Comparação com resultados de terceiros

Na ausência de visitas ao campo para verificação qualitativa do resultado da
extração de feições pelos métodos computacionais utilizados, foi feita uma
comparação visual com a classificação encontrada no plano de manejo do
PARNASO e também com outra classificação elaborada pela fundação CIDE
(ANEXO 3). Onde é possível perceber a grande coerência dos resultados oferecidos
pelos métodos Bhattacharya e Maxver, sendo o método Dist. Euclidiana bastante
discrepante em relação às classes Afloramento Rochoso e Área Urbana. O método
ISOSEG não pode ser avaliado por conter um número demasiadamente grande de
classes. Essas comparações levaram o autor a concluir que é perfeitamente possível
realizar o mapeamento a nível regional utilizando como base imagens geradas pela
câmera CCD do sistema CBERS-2, porém, a variedade das classes temáticas deve
ser limitada para evitar o erro qualitativo, salvo nos casos onde os alvos são pouco
heterogêneos e cujas classes possuam assinaturas espectrais bem uniformes.

6.4 Visitas ao campo

Uma conclusão metodológica importante foi a explícita falta que os
levantamentos de campo, seja para aquisição de informações das classes ou para o
processo de “reambulação”, fizeram para a avaliação e interpretação dos resultados
produzidos em gabinete, exigindo um esforço considerável durante as classificações
supervisionadas para evitar erros grosseiros. O autor acredita que, além da melhora
na certeza da classificação, até um pequeno detalhamento de algumas classes
como Área Urbana (alta ocupação e baixa ocupação) e Floresta Ombrófila
Média/Densa (média e densa) pode ser possível a partir de imagens do sistema
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CBERS, desde que acompanhado por um bom número de visitas ao campo bem
distribuídas geograficamente na área de interesse.

6.5 Homogeneização dos dados

A homogeneização dos dados brutos mostrou-se condição crucial para a
realização do trabalho. A padronização básica dos mesmos só foi possível porque
houve acesso às informações de referência dos dados.

6.6 Identificação da drenagem

Houve a impossibilidade de identificar a drenagem da região a partir das
imagens CBERS, e, como se trata de uma região montanhosa com densa cobertura
vegetal, localizada no topo de uma serra de expressão significativa em termos de
altitude, é notória a percepção de que ali se encontram as nascentes e os cursos
inicias de vários rios, que ainda não atingiram os estágios de vazão passíveis de
detecção pela imagem CBERS de média resolução, não sendo recomendado a
utilização desse sistema para trabalhos que envolvam estudos hidrológicos em
regiões com essas características.

6.7 Ausência de imagens IRMSS e WFI

A falta de imagens disponíveis para os anos de 2006 e 2007 geradas pelos
sensores IRMSS e WFI, mesmo possuindo uma resolução espacial muito pior que a
fornecida pelo sensor CCD, reduziram consideravelmente as possibilidades de
identificação espectral das classes. O autor acredita que as imagens seriam de
grande valia para minimizar as dificuldades causadas pela ausência dos
levantamentos de campo.
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6.8 Resolução espectral x Afloramento Rochoso

Com base na literatura de referência e nas dificuldades encontradas ao mapear
a classe de afloramento rochoso, pode-se concluir que uma resolução espectral
maior e com largura de banda de aproximadamente 10nm, muito menor que as
encontradas no sistema CBERS (mín. 60nm), são exigências fundamentais para um
estudo que tenha como principal objetivo isolar a classe de afloramento rochoso ou
identificar seu detalhamento. Tais condições são encontradas em sensores
hiperespectrais como o AVIRIS (Airborne Visible Infrared Imaging Spectrometer),
que conta com 224 bandas, porém ainda não opera em nível orbital, devendo então
ser utilizado os dados do sensor Hyperion, que está a bordo do satélite Earth
Observing One (EO-1), ambos desenvolvidos e operados pela NASA (National
Aeronautics and Space Administration).

6.9 Deslocamentos das bandas 1 e 5

A impossibilidade de utilizar as bandas 1 e 5 de forma confiável prejudicou
efetivamente as possibilidades de desenvolvimento do trabalho, porém, como a
composição 342 foi considerada a mais significativa para a classificação final, não
impediu a execução do projeto. Existe a possibilidade de executar tratamento de
correção para solucionar o erro de deslocamento das bandas, mas esse não é o
propósito do autor no presente trabalho.

6.10 Erros encontrados nos produtos fonte

Os erros encontrados nas bases vetoriais do IBGE, no SIG existente no Parque
e também nas imagens geradas pelo sistema CBERS, fizeram o autor perceber a
importância de uma análise cuidadosa na validação de dados aproveitados como
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base para o desenvolvimento de um produto cartográfico, independente da forma
com que o mesmo será apresentado. Na engenharia como ciência, é sabido que
nem sempre a eliminação do erro é possível, mas deve ficar entendido que o
conhecimento do mesmo é imprescindível para determinadas atividades, incluindose aqui a produção cartográfica.

6.11 Método ISOSEG

Durante o desenvolvimento do mapeamento, o método de classificação
ISOSEG foi o que apresentou resultado mais rápido, principalmente por não
englobar o processo de treinamento supervisionado, porém seu uso fica limitado à
correlação com levantamentos de campo, que não ocorreram no presente trabalho.
O autor sentiu falta de uma opção para limitar diretamente a quantidade de classes
geradas pelo ISOSEG, pois a imposição de um número de classes iguais ao total de
classes utilizadas nos métodos supervisionados poderia produzir um resultado de
forte potencial comparativo para os casos em que não existam visitas ao campo.

6.12 SPRING

Uma conclusão secundária do presente estudo, porém não por isso menos
importante, foi o testemunho do amadurecimento do sistema SPRING através de
sua versão 5 (beta4). Além da renovação da interface, que passou a incluir conceitos
que já eram utilizados na maioria dos softwares comerciais da mesma categoria,
mostrou-se muito mais estável e com funções mais intuitivas. Porém, é possível
destacar

que

algumas

funções

ainda

estão

necessitando

claramente

de

aprimoramento, incluindo o módulo SCARTA que continua com os mesmos recursos
limitadíssimos das versões anteriores. Um recurso ausente e que fez muita falta é a
conversão ou importação das bases vetoriais do IBGE no formato padrão utilizado
por este órgão, ou seja, DGN. Essa limitação obrigou o uso de um software
comercial (ArcGIS 9.2) somente para realização desse processo. De maneira geral,
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é possível concluir que os três módulos do sistema SPRING (IMPIMA, SPRING e
SCARTA) permitem ao usuário com certa facilidade de operação de softwares e
razoável conhecimento cartográfico e de PDI, a elaboração de todas as etapas da
produção de um mapa, possibilitando ainda a sua aplicação em um SIG completo,
sem necessidade de recorrer a outro sistema. Está última opção ainda não foi
testada pelo autor.
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7 Recomendações e Sugestões
“Todos os fins são também começos, apenas não sabemos disso na hora.”
(Mitch Albom - As cinco pessoas que você encontra no Céu)

7.1 Comparativo com HRC
Os conceitos e experiências realizados devem ser aplicados de forma
comparativa, assim que disponível, nas imagens geradas pela nova câmera à bordo
do CBERS-2B, a HRC. O efeito comparativo é essencial para identificar se houve
ganho significativo, a nível qualitativo e quantitativo, com o aproveitamento da
melhor resolução espacial prometida pela imagem HRC.

7.2 Atualização periódica

É recomendável a atualização periódica do mapeamento proposto, pelo menos
anualmente, de forma a reduzir possíveis erros de interpretação devido à
sazonalidade de fatores climáticos e também objetivando dominar o conhecimento
da realidade do terreno com o menor índice de defasagem possível. O ideal é que o
período de atualização fosse fixado de forma sistemática e englobasse também dois
ou quatro ensaios igualmente espaçados dentro de um mesmo ano, possibilitando
no primeiro caso o confrontamento entre uma época hidrológica seca e outra úmida,
e no segundo, a identificação de forma mais detalhada das variações provocadas
pelas quatro estações climáticas características do nosso calendário.

7.3 Detalhamento das classes de vegetação

Nos casos de predominância de cobertura vegetal na UC, como ocorre no
PARNASO, fica clara a necessidade imperativa de um detalhamento das subclasses
de vegetação, principalmente na classe de florestas em estágio médio e avançado
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de sucessão, através de estudos de campo apoiados nas especificações das
resoluções No. 6/1994 e No. 10/1993 do CONAMA, que trata das definições e
parâmetros para análise e identificação dos estágios de sucessão ecológica da Mata
Atlântica, sendo que para essa tarefa é recomendado o trabalho em conjunto com
um especialista na questão florestal, preferencialmente um engenheiro florestal.

7.4 Extensão da aplicação metodológica

Estudos adicionais podem ser desenvolvidos sobre a mesma metodologia
apresentada para atender outras necessidades específicas de uma UC como o
mapeamento de área desmatada por incêndio (natural ou não), assim como
monitoramento da dinâmica de dunas ou acompanhamento da morfologia de
complexos deltaicos. Obviamente, para ambientes que envolvam biomas com
características extremamente distintas das encontradas na UC do presente estudo
de caso, deve-se adaptar a metodologia, principalmente ao tocante à analise
espectral e ao detalhamento das classes.

7.5 Registro no IBAMA

É importante realizar o registro do projeto junto ao IBAMA (SISBIO) para
garantir o suporte formal às atividades de mapeamento executados na UC,
principalmente na realização de visita de campo em locais de difícil acesso ou
restritos.

7.6 Delimitação com precisão da fronteira do PARNASO

A questão da crescimento urbano desordenado e assentamentos humanos são
alguns dos principais problemas da gestão do PARNASO. Como foram identificadas
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dúvidas e imprecisão no limite atualmente utilizado pela administração, o autor
recomenda uma força-tarefa para realizar a delimitação do Parque com
levantamento geodésico de alta precisão, inclusive com a materialização no terreno
(com placa de advertência) dos 50 pontos que definem oficialmente os vértices da
UC. Nos casos onde existam áreas urbanas próximas ou sujeitas a ação antrópica,
pode-se ainda pensar na utilização de barreiras físicas. Porém, antes de implantar
alguma opção desse tipo, é sugerida a consulta a um especialista ambiental ou
biólogo para avaliar o possível impacto causado ao ecossistema, principalmente pela
interceptação de algum corredor ecológico ou possibilidade de isolamento de
espécies itinerantes.

7.7 Eliminação do efeito da sombra

Seria de grande interesse um estudo futuro das operações aritméticas entre as
bandas do sistema CBERS, como o cálculo da razão, objetivando eliminar ou reduzir
o efeito do sombreamento sobre a topografia. O tratamento das componentes
principais também poderia ser englobado nesse estudo.

7.8 Testes adicionais de classificação

Em nível de análise estatística e também de custo computacional, é sugerida a
realização de testes mais exaustivos de classificação, tanto para avaliação dos
demais classificadores existentes, tal qual K-medias, Clatex e Histograma (todos
disponíveis no SPRING), como para a comparação refinada com os resultados dos
métodos clássicos, inclusive com análise do índice Kappa14, sendo que este último
depende obrigatoriamente de investidas em campo. Esses testes são considerados
pelo autor como primordiais para a definição do melhor classificador a ser utilizado
num possível monitoramento sistemático.
14

O coeficiente kappa é um subproduto da matriz de confusão (matriz dos erros) que indica o desempenho da
classificação enquadrando-a entre um dos seis níveis crescentes de qualidade (entre ruim e ótimo).
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7.9 Uso do ISOSEG para planejamento de campo

O autor acredita ser interessante e sugere o uso do método ISOSEG com alto
índice de rejeição (limiar de aceitação de 75%) para que seja analisada as
possibilidades de detalhamento identificadas pelo processamento digital, gerando
assim uma ótima base de apoio para o planejamento de visitas a campo, seja para
reambulação ou para confirmação de subclasses, principalmente quando não se tem
informações detalhadas sobre a área em estudo.

7.10 Produção de um SIG no ambiente SPRING

Para aumentar as possibilidades de uso do mapeamento realizado, sugere-se o
desenvolvimento de um SIG que integre o mapeamento digital com os dados
requisitados para o desempenho de uma gestão eficiente da UC. Este SIG pode ser
totalmente implantado a partir do sistema SPRING que já foi utilizado para o
mapeamento proposto. Evita-se assim custos adicionais com treinamentos em um
novo ambiente computacional e aquisição de softwares comerciais de valores muitas
vezes exorbitantes. É importante destacar que está é uma sugestão de caráter
exploratório, visando desenvolver as possibilidades de geoprocessamento e
interligação de dados, disponíveis na UC a partir da implantação do mapeamento
digital aqui proposto e executado. Não se pode esquecer que, conforme
MEIRELLES et al (2007) “...É claro que esses sistemas não são de fácil modelagem,
requerendo sua execução forte capacidade analítica e sólidos conhecimentos
ambientais dos executores.”
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