Utilização de imagens de sensoriamento remoto de alta e média
resoluções espaciais na geração de informação sobre ocupações
urbanas como subsídio ao planejamento

Júlio César Martins de Bessa

Monografia em cumprimento aos requisitos exigidos para obtenção do título de
Especialista em Sensoriamento Remoto e Sistemas de Informação Geográfica, orientada
pelo Arquiteto Romeu Simi Júnior, Pesquisador Aposentado do INPE, Assistente
Técnico do Ministério Público do Estado de São Paulo, atualmente lotado no INPE.

INPE
São José dos Campos
Dezembro-2005

2

“Na minha angústia clamei ao SENHOR, e ele me ouviu”
Sl 120:1

3

A meus pais
José Martins Vieira
Odília Bessa Viera

4
AGRADECIMENTOS

A Deus em primeiro lugar, por renovar minhas forças em meio a tantas adversidades
enfrentadas ao longo deste curso;
Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq, à
Universidade das Nações Unidas – UNU e ao Centro Regional de Educação em Ciência
e Tecnologias Espaciais para a América Latina e Caribe – CRECTEALC, Campus
Brasil, pelo louvável programa de capacitação técnica em Sensoriamento Remoto e
SIG;
Ao Arquiteto Romeu Simi Júnior, pela paciência, orientação e apoio em todos os
momentos;
Ao Pesquisador José Carlos Moreira, pela generosidade em nos ensinar o SPRING;
Ao Mestre Júlio César Lima D’Alge, pela paciência e esforço em traduzir, de uma
maneira didática, conceitos cartográficos avançados;
Ao Engenheiro Geodésico Raul Silva Gómez, pelos esclarecimentos em cartografia;
Ao Mestrando do INPE, Arquiteto Eduardo Henrique Geraldi Araújo, pela generosidade
em me ensinar os primeiros passos no ENVI;
À INTERSAT IMAGENS DE SATÉLITE, pelo fornecimento da imagem QuickBird;
À ENGESAT IMAGENS DE SATÉLITE, pelo fornecimento da imagem IKONOS;
À SULSOFT, pelo fornecimento da licença de utilização do software ENVI;
Às minhas colegas de trabalho da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e
Habitação, Margarete Miranda Rachid, Maria Helena Buchmann e Jacyra Motta
Spanner, pelo preparo e envio dos arquivos do SICAD e SITURB e, em especial, à
nossa Diretora Inez Marquez Rocha, pelo empenho em contribuir para a capacitação dos
técnicos da Diretoria de Informação;
A todos aqueles que, direta ou indiretamente, contribuíram para a execução deste
trabalho.

5

RESUMO

As imagens de sensoriamento remoto de alta resolução espacial têm tido uma
participação crescente no suporte ao planejamento territorial nos países em
desenvolvimento. A entrada em operação de novos sensores nesta década irá aumentar
ainda mais a competitividade neste segmento, e a interatividade e barateamento dos
recursos computacionais têm propiciando o acesso a esta informação a um maior
número de usuários. As imagens de média resolução espacial há muito consolidaram
sua participação nas aplicações relativas ao monitoramento da expansão urbana.
O objetivo deste trabalho é contribuir para a difusão da utilização das imagens de alta e
média resolução espaciais no âmbito da Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Urbano e Habitação – SEDUH, do Distrito Federal, Brasil, no contexto do seu Sistema
de Informação Territorial e Urbana – SITURB.
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ABSTRACT

High spatial resolution remote sensing imagery has been increasing support on urban
planning in developing countries. New sensors coming in the next years will even
enhance this segment competition and the low cost and interactive computer resources
nowadays available allow more users to acess that information easily. Medium spatial
resolution imagery has already established as an inportant resource for applications in
monitoring urban growth.
This work aims at to contribute towards the use of medium and high spatial resolution
imagery in the projects developed by Urban Development and Habitation State
Secretary – SEDUH, from Federal District, Brazil, especially related to the Urban and
Territorial Information Sistem – SITURB.
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CAPÍTULO 1
INTRODUÇÃO
A popularização dos Sistemas de Informação Geográficas – SIGs e das tecnologias de
posicionamento e reconhecimento da superfície terrestre, à partir do barateamento e
interatividade das soluções de hardware e software, se tornou evidente, sobretudo a
partir da última década de 90, em todos os setores da sociedade, seja público ou
privado, seja para a execução de obras de engenharia, projetos educacionais ou para
atividades de lazer, dentre inúmeros outros.
Seguindo as novas possibilidades tecnológicas, o Governo do Distrito Federal – GDF
iniciou as articulações para a implantação do seu Sistema de Informação Territorial e
Urbana – SITURB, através da Lei 353/92, após adquirir sua primeira base cartográfica
digital em 1991, cobrindo todo o seu território, no âmbito do Sistema Cartográfico do
Distrito Federal – SICAD, produzida a partir de aerofotogrametria clássica em escala de
restituição 1:10.000: estava lançada a base para um cadastro técnico digital.
Inicialmente coordenado pela Companhia de Desenvolvimento do Planalto Central –
CODEPLAN, o SITURB teve seu projeto lógico definido em 1995, segundo dois
módulos: o Módulo Territorial, abrangendo informações físico-ambientais e sócioeconômicas, dentre outras, em escalas de 1:10.000 e menores, e o Módulo Urbano, com
toda a sorte de informações de redes de infraestrutura, equipamentos e parcelamento e
uso e ocupação do solo, dentre outras, em escalas 1:2.000 e maiores. O SITURB foi
concebido como agente centralizador para coletar, organizar e disseminar informações
sobre o território e sua ocupação, fornecendo subsídio ao Sistema de Planejamento
Territorial e Urbano do DF – SISPLAN (Hatano e Rachid, 2004), conforme a ilustração
a seguir.

Figura 1.1 – O SITURB como centralizador da informação territorial.
Fonte: SEDUH (2005)

Ao longo dos anos, e sob diferentes cenários político-administrativos que muito influem
em projetos multidisciplinares desta natureza, os quais, para seu perfeito
funcionamento, exigem a melhor articulação institucional possível, os diversos órgãos
do governo vieram produzindo as informações setoriais de suas competências, que
foram gradativamente incorporadas ao acervo do SITURB. Um fato importante que
trouxe benefícios a todo o GDF, foi a aquisição de uma atualização da base cartográfica
digital em 1997, com a cobertura apenas dos centros urbanos consolidados e suas áreas
lindeiras, dado o alto custo da escala de restituição 1:2000 em que foi produzida.
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Em 2002, a gestão do SITURB passa à Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Urbano e Habitação – SEDUH que, por ser também um dos órgãos setoriais a alimentar
o sistema, contribui com informações acerca do uso e ocupação do solo, seja em nível
de projeto, representado pelos novos projetos de expansão urbana, ou em nível de
levantamento, através da compilação de informações territoriais que um ou outro órgão
do GDF venham a executar, em casos isolados, de acordo com as respectivas demandas
internas. Contribui também através da digitalização de mapas analógicos existentes,
transformando-os em formato compatível com um banco de dados geográfico, quando
informações tabulares lhe são agregadas, a exemplo dos parcelamentos rurais relativos
ao projeto agrícola concebido quando da criação do DF, tais como as agrovilas, áreas
isoladas, núcleos rurais, dentre outros. A seguir são apresentados alguns exemplos
destas contribuições.

Base de dados geográficos gerada a partir da cartografia digital.
Fonte: SEDUH (2005)
Figura 1.2 – Exemplo de base de dados (1)

Base de dados geográficos gerada a partir de projetos de urbanismo
Fonte: SEDUH (2005)
Figura 1.3 – Exemplo de base de dados (2)
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Base de dados gerada a partir de digitalização de acervo analógico (em amarelo)
e de arquivos vetoriais (em vermelho) Fonte: SEDUH (2005)
Figura 1.4 – Exemplo de base de dados (3)

Vale lembrar que a necessária incorporação dos novos projetos de urbanismo
mencionada acima deve ser feita com cautela, numa camada de dados separada daquelas
relativas às ocupações efetivas, na medida das eventuais alterações que surjam entre a
etapa de concepção e sua efetiva execução – muitas vezes não vindo a ser implantada
como concebida em projeto – podendo não corresponder a um retrato fiel do território.
Esta separação em camadas se faz necessária quando se considera que o SITURB, por
sua própria natureza multidisciplinar, é uma base híbrida, com coexistem informações
em diferentes escalas, obtidas sob diferentes metodologias
A contribuição do Sensoriamento Remoto – SR, aqui entendido no contexto dos
produtos gerados a partir das imagens de alta e média resoluções espaciais, tem sido
pouco expressiva para o SITURB, quando comparada com as informações derivadas da
aerofotogrametria clássica – de alto custo e pequena periodicidade – sobretudo numa
região de altas taxas de expansão urbana, oficial ou não, haja vista a realidade das
centenas de processos de regularização fundiária representados pelos chamados
“condomínios”, irregulares para uns, ilegais para outros. Hatami e Rachid (2004)
reiteram a necessidade de se incentivar a utilização dos produtos derivados das
tecnologias de SR no âmbito do SITURB, com vistas a uma atualização das bases
geográficas que o compõem.
Importante ressaltar que, conforme Cintrão e Cintrão (2004), acerca dos objetivos
esperados de um SIG na gestão municipal, existem dois grandes grupos de usos da
tecnologia de informação geográfica na administração municipal: aquelas relacionadas a
projetos de obras de engenharia e infraestrutura urbana, e aquelas que subsidiam o
planejamento e gestão dos serviços urbanos, na qual se enquadra a missão do SITURB.
1.1

Objetivos

O presente trabalho tem o objetivo geral de aplicar técnicas de processamento digital
de imagens de sensoriamento remoto na busca por extrair informações que venham a
subsidiar o planejamento urbano, como uma alternativa viável ao Sistema de
Informação Territorial e Urbano – SITURB, no que concerne ao monitoramento da
ocupação urbana.
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Dada a multiplicidade de abordagens que o tema permite, organizou-se o trabalho
segundo dois grupos (Estudo 1 e Estudo 2) que definem os objetivos específicos:

1.2

•

Estudo 1: utilização de imagens de alta resolução espacial para a geração de
mapa cadastral de lotes, no contexto de um banco de dados geográfico, a
partir da geração de feições vetoriais associadas a dados tabulares
alfanuméricos;

•

Estudo 2: utilização de imagens de média resolução espacial na busca por
delimitação de manchas de ocupações de caráter urbano em zonas semiurbanas ou rurais.

Áreas de Estudo
•

Área de Estudo 1

Compreende uma área aproximada de 3,28 km², numa região de ocupação irregular que
se consolidou com o passar dos anos, conhecida como Vila Estrutural. A sua escolha foi
motivada para se avaliar o desempenho da utilização das imagens orbitais numa área
cujos alvos são muito difíceis de se identificar, dada a falta de urbanização e o caráter
precário de grande parte das edificações.

N

Figura 1.5 – Área de estudo 1
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Área de Estudo 2

Abrangendo uma área aproximada de 38,7 km², compreende alguns dos vários
condomínios de classe média alta em processo de legalização que se consolidaram nos
últimos anos no DF.

N

Figura 1.6 – Área de estudo 2
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CAPÍTULO 2
MATERIAIS E METODOLOGIA
2.1

Materiais

2.1.1 Imagens de satélites

Satélite

Data

IKONOS II

Bandas Espectrais (µm)

28-07-2004 0,45-0,90

0,45-0,90
0,45-0,52
QuickBird II 05-06-2004
0,52-0,60
0,63-0,69
0,63-0,69
Landsat 5
05-06-1999 0,76-0,90
(TM)
1,55-1,75
0,52-0,92
0,52-0,60
Landsat 7
31-07-1999 0,76-0,90
+
(ETM )
2,08-2,35

Resolução
Espacial
(m)

pancromática
pancromática
azul
verde
vermelho
(3) verde
(4) infravermelho
(5) infravermelho
pancromática
(2) verde
(4) infravermelho
(7) infravermelho

1
0,6
2,4
2,4
2,4
30
30
30
15
30
30
30

Fornecedor
Engesat1
Intersat2

INPE3
Universidade
de Maryland
EUA
(gratuito)4

Tabela 2.1 – Imagens de satélites utilizadas

2.1.2 Arquivos em meio digital do SICAD e SITURB
¾ SICAD5
Foram utilizados os seguintes arquivos vetoriais e ortofotos:

1

http://www.engesat.com.br
http://www.intersat.com.br
3
http://www.inpe.br
4
http://glcfapp.umiacs.umd.edu:8080/esdi/index.jsp
2

5

Foi implantada uma simplificação do índice de nomenclatura que referencia o SICAD ao Sistema
Cartográfico Brasileiro, com respeito às folhas de escala 1:10.000 e maiores, para tornar mais fácil o
manuseio e recuperação da informação (CODEPLAN, 1976).
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Estudo 1
escala de restituição
1:2.000 (ano:1997)
arquivos vetoriais e
ortofotos das folhas

Estudo 2
escala de restituição escala de restituição
1:2.000 (ano:1997) 1:10.000 (ano:1991)
arquivos vetoriais e
arquivos vetoriais
ortofotos das folhas
das folhas
154-IV-6
155-I-1
155-I-2
155-I-3
155-I-4
155-I-5
155-I-6
155-III-4
170-II-3
171-I-1

118-IV-3
118-IV-6
119-III-1
119-III-2
119-III-4
119-III-5

138
139
140
154
155
156
170
171
172
186
187
188

Tabela 2.2 – Folhas do SICAD utilizadas

¾ SITURB
Foram utilizados os arquivos vetoriais representativos das entidades:




Altimetria (curvas e pontos cotados),
Rodovias do DF,
Poligonais adquiridas a partir do Programa SANEAR, da Companhia de
Saneamento do Distrito Federal – CAESB, ano 1999, relativas aos
condomínios, assentamentos e parcelamentos do Distrito Federal.

2.1.3 Aplicativos computacionais


Sistema para Processamento de Informações Georreferenciadas –
SPRING, versão 4.1, desenvolvido pelo INPE. Opera como um banco de
dados geográfico no tratamento de dados vetoriais e matriciais,
integrando as técnicas de sensoriamento remoto e sistemas de
informação geográfica.



Software ENVI versão 4.2 – desenvolvido para o processamento digital
de imagens e funções de geoprocessamento. Foi utilizado
exclusivamente na ortorretificação da imagem IKONOS.

2.1.4 Equipamento


Microcomputador equipado com processador INTEL® Pentium III, 870
MHz, 256 MB de memória RAM, 40 GB de espaço em disco rígido, e
sistema operacional Windows XP.
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2.2

Metodologia

2.2.1 Estudo 1
Na etapa inicial de pré-processamento estão previstas as correções geométricas de
registro e ortorretificação das imagens, bem como processamentos visando a melhoria
de contraste e resolução. Uma vez preparadas, as imagens servirão de suporte à
digitalização da base de lotes urbanos.

Figura 2.1 – Fluxograma do Estudo 1
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2.2.2 Estudo 2
Após as etapas de pré-processamento das imagens, serão feitas as operações de realce,
para depois se avaliar a potencialidade da aplicação de um algoritmo de classificação
automática em contraponto à interpretação visual em tela, e o resultado será comparado
ao levantamento feito em 1999 pela Companhia de Saneamento do Distrito Federal –
CAESB, dentro do Programa Sanear.

Figura 2.2 – Fluxograma do Estudo 2
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CAPÍTULO 3
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Neste capítulo, é apresentada a fundamentação teórica sobre os procedimentos adotados
na metodologia. Não foi possível organizá-los em uma forma seqüencial rígida pois,
dado que se trabalhará com várias imagens, de diferentes sensores e com objetivos
distintos, um ou outro procedimento será executado em momento distinto, embora
buscando-se um resultado análogo.
3.1

Restauração e Reamostragem

A restauração é uma técnica que visa recuperar uma imagem que sofreu algum processo
de degradação, com o objetivo de uma melhor identificação dos alvos. No caso das
imagens orbitais, essa degradação decorre do movimento da câmera causado por
vibrações oriundas de distúrbios externos, das características intrínsecas dos sensores
eletrônicos no processo de imageamento, tais como a difração óptica, o tamanho do
detector, às limitações do filtro eletrônico, canal de transmissão, dentre outras, o que
acarreta um aspecto “borrado”, e ocasiona a perda de detalhes (Boggione, 2003).
Diferente das técnicas de realce, que freqüentemente se baseiam em critérios subjetivos
de avaliação, a restauração tem critérios objetivos (Mascarenhas e Velasco, 1984). No
caso das técnicas implementadas no SPRING, foram desenvolvidas particularmente
para sensores específicos, e suas bandas: SPOT, Landsat e CBERS, cujas
particularidades irão determinar os pesos dos filtros lineares que definem a restauração.
Na medida em que se trata de uma técnica de correção radiométrica, deve ser feita antes
de qualquer outra operação que envolva alteração desses valores, quais sejam contraste
ou filtragem, assim como antes de ser orientada a algum sistema de projeção
cartográfica (ambiente NO PROJECTION do SPRING) pois esse processo implica
numa etapa de reamostragem envolvendo a presença de interpoladores que agirão sobre
os níveis de cinza da imagem.
O efeito da restauração é uma imagem realçada, propiciado tanto pela eliminação do
referido efeito “borrado” da imagem original, como também pelo efeito geométrico
permitido pela reamostragem da grade original por uma grade mais fina, pelo processo
de interpolação, levando o pixel a valores menores que o valor nominal do sensor. Por
exemplo, pode-se reamostrar um pixel de 30 para até 5m do sensor TM ou de 20 para
10m na câmara CCD do satélite CBERS. No presente trabalho, aplicou-se essa técnica
nas imagens TM e ETM+. Importante ressaltar que essa reamostragem deve ser aplicada
com cautela pois, no seu limite, pode causar ruídos, tornando-se inviável a utilização da
cena.
Vale lembrar que a reamostragem pura e simples, através de interpolação, tem sido
bastante utilizada, seja em processos de correção geométrica – como os de registro de
imagens – como também para se alcançar escalas de trabalho maiores, à partir da
melhor qualidade visual da imagem de saída (Boggione, 2003). A utilização dos
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interpoladores Vizinho Mais Próximo, Bilinear ou Convolução Cúbica, cada qual com
vantagens e desvantagens, deve ser decidida tendo em vista o objetivo desejado.
A vantagem da restauração implementada no SPRING é que, além de embutir a
reamostragem no mesmo processo – reduzindo o custo computacional – foi
desenvolvida à partir da modelagem da degradação que ocorre para cada sensor
específico, ao contrário da interpolação convencional, baseada apenas em um critério de
média (Boggione, 2003).
3.2

Correção Geométrica

A correção geométrica, no contexto das aplicações relacionadas aos produtos de
sensoriamento remoto, é um termo que designa diferentes procedimentos que visam
resolver duas demandas básicas presentes nos SIGs: por um lado, se refere à correção
dos erros intrínsecos ao processo de aquisição das imagens de satélite, conhecidos como
erros sistemáticos; por outro, visa atender a necessidade da melhor sobreposição, seja
de imagens de diferentes épocas de um mesmo sensor, ou imagens de diferentes
sensores, e mais ainda, o ajuste entre imagens de quaisquer natureza (mapas analógicos
digitalizados, fotografias digitais) e dados vetoriais de mapas existentes, por exemplo.
Este segundo processo, mais simples de ser implementado, é conhecido como registro
de imagens.
Os erros sistemáticos das imagens de satélites têm várias causas, dentre elas as
distorções causadas pelo movimento relativo entre a rotação Terra e a translação do
satélite durante a aquisição da imagem; distorções panorâmicas devido ao campo de
visada e à curvatura da Terra – tanto mais acentuadas quanto mais afastadas do nadir – e
finalmente, distorções causadas pelas variações de posição e apontamento dos sensores,
dado que estão em movimento, e de sua plataforma, sujeita aos mais variados tipos de
interferência ao longo de sua órbita (D’Alge, 2005).
A correspondência entre coordenadas da imagem (linha, coluna) e coordenadas do mapa
(latitude e longitude), conhecida por mapeamento direto – primeira etapa do processo
de correção geométrica – é comumente implementada por dois modelos: o
Fotogramétrico e o Polinomial (D’Alge, 2005).
3.2.1 O modelo fotogramétrico
A partir de dados de efemérides (posição e velocidade do satélite) e atitude fica
estabelecida uma posição e uma direção no espaço que definirá um segmento de reta,
que por sua vez terá uma interseção com o modelo geométrico da Terra (elipsóide de
referência), estabelecendo portanto a correspondência entre as coordenadas de cada
pixel na imagem e suas coordenadas geográficas.
A implementação desse modelo depende de recursos humanos e materiais sofisticados,
dada a complexidade das operações, sendo tipicamente usado nas estações de recepção
e processamento de imagens de satélite. Importante lembrar que, ao final do processo,
as imagens ainda têm um deslocamento residual que poderá ser refinado através da
utilização de pontos de controle.
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3.2.2 O modelo polinomial
Por sua vez, o modelo polinomial, utilizado tanto para a integração de imagens de
sensoriamento remoto com outras fontes de dados (fotografias e mapas analógicos e
digitalizados, dentre outros) num SIG, realiza a transformação entre (coluna, linha) e
(latitude, longitude) através de uma função polinomial cujos coeficientes são
determinados a partir das coordenadas de pontos de controle identificáveis tanto na
imagem base de referência como na imagem que se deseja corrigir, ou georreferenciar,
ou simplesmente registrar, etapa conhecida como mapeamento direto. Os pontos de
controle são comumente a interseção de estradas, rios, ou outros pontos claramente
reconhecidos em uma e outra imagem e devem estar bem distribuídos, pois a
transformação tende a se comportar melhor próximo a eles. Vergara (1999) ressalta ser
aconselhável que a imagem ou mapa de referência esteja numa escala igual ou maior em
relação à da imagem ou mapa a ser registrado para uma melhor qualidade geométrica do
registro.
O passo seguinte ao mapeamento direto é o mapeamento inverso, quando é associado
a cada pixel da imagem corrigida o pixel correspondente à imagem original, haja vista
que o mapeamento direto só atua na geometria da imagem de saída, estando o valores de
cinza na imagem de entrada.
Por fim, faz-se necessária a reamostragem ou interpolação, pois o processo de
mapeamento envolve a transformação de um espaço discreto em contínuo, havendo a
necessidade de um ajuste final: no mapeamento direto, parte-se de um espaço (coluna,
linha) discreto e chega-se a um espaço (x,y) de números reais, resultado da função
polinomial. No mapeamento inverso, há a necessidade de se voltar àquele espaço
discreto onde está a imagem de entrada.
Ainda sobre o modelo polinomial, mais comumente utilizado pelos softwares de SIG,
dentre as várias transformações geométricas possíveis (ortogonal, de similaridade, afim
ortogonal ou de afinidade) foi considerada neste trabalho a transformação de
afinidade, representada por um polinômio de 1° grau (D’Alge, 2005). Para sua
determinação, são necessários no mínimo 3 pontos de controle, sendo aconselhável,
conforme Machado e Silva (1988) apud Alberti (1996), que se trabalhe com um sistema
de equações sobre-determinado (mais equações que incógnitas) para melhor tratar e
distribuir os erros que sempre ocorrem na coleta das coordenadas dos pontos de
controle. D’Alge, (2005) recomenda a utilização de 6 pontos quando da adoção de um
polinômio de 1° grau.
3.2.3 Ortorretificação através do modelo polinomial racional
O presente trabalho não tem por objetivo discorrer ou analisar as diferentes técnicas
envolvidas na correção de imagens para fins de avaliação de suas qualidades
geométricas à luz da ciência cartográfica, sobretudo por não ser esta a formação
acadêmica nem a atuação profissional do autor. Porém, neste momento, dada a
oportunidade que o presente curso propiciou para um contato com novas tecnologias,
considerou-se relevante destacar um método recente que veio a facilitar o processo de
ortorretificação das imagens de SR – aqui entendida como uma correção geométrica de
alta precisão conforme Bias (2003) – mais especificamente as dos sensores IKONOS e
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QuickBird, com resultados bastante satisfatórios quando comparados ao método
tradicional do modelo rigoroso fotogramétrico.
A transformação de um ponto do espaço-objeto tridimensional (x,y,z) em coordenadas
bidimensionais do espaço-imagem (linha, coluna) pode ser feita de duas formas:
independente e dependente do terreno (Silva e Vergara, 2005). Na primeira, o
modelo físico do sensor é imprescindível para que se extraiam os dados de efemérides e
atitude a serem utilizados na determinação dos coeficientes do polinômio utilizado na
transformação geométrica. Na segunda, quando não se dispõe desses dados, utiliza-se
uma grande quantidade de pontos de controle bem distribuídos medidos em campo para
a determinação destes coeficientes. Se na primeira, o alto grau de dificuldade técnica
para o usuário final é um fator limitante, na segunda, alia-se a isto a necessidade de
equipamentos de alta precisão e pessoal técnico para o levantamentos dos pontos de
controle.
A partir de 2001, a Space Imaging, fornecedora das imagens IKONOS, passou a
fornecer o produto Geo Ortho Kit, que traz, junto com as cenas, um arquivo contendo os
Coeficientes Racionais Polinomiais (do inglês Rational Polinonial Câmera – RPC)
determinados a partir do modelo físico do sensor (Silva e Vergara, 2005). Desde então,
os usuários finais, de posse de um software que possibilite o processamento destes
coeficientes, assim como a geração de um Modelo Digital de Terreno à partir de
amostras altimétricas topográficas, pode realizar a ortorretificação de uma cena
IKONOS, com exatidão diferindo em, no máximo, 0,4 pixel do modelo rigoroso
fotogramétrico, e erro quadrático médio abaixo de 0,01 pixel, conforme Grodecki
(2001) apud Silva e Vergara (2005). No presente trabalho, testou-se a utilização deste
método utilizando-se o software ENVI, versão 4.2, que apresenta uma solução
específica para sensores IKONOS e QuickBird.
3.3

Realce de contraste e manipulação de histograma

Os valores contínuos de energia eletromagnética que chegam a um sensor são
discretizados em níveis de cinza, de onde se pode entender uma imagem como um
espaço amostral composto por diversos eventos representados, cada um, por seu valor
de cinza. Assim, é possível analisá-la a partir de conceitos estatísticos, dos quais o
histograma é uma das formas mais comuns para a representação da distribuição dos
seus níveis de cinza. Conceitos como média, variância e desvio-padrão, dentre outros,
são comumente utilizados na descrição e manipulação das imagens. O exemplo abaixo
apresenta um histograma uni-dimensional, que descreve apenas uma banda, e que será
objeto do presente trabalho. Há outros tipos tais como os multi-direcionais e os
cumulativos, por exemplo.
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Figura 3.1 – Histograma dos níveis de cinza de uma imagem
Fonte: Fonseca (2000)

O contraste entre dois objetos pode ser definido como a razão entre os seus níveis de
cinza médios (SPRING,2005), e uma forma gráfica para avaliá-lo é verificar o quanto
espalhado o histograma se apresenta, ao longo do eixo dos valores de cinza.
As imagens dos sensores que operam com a resolução radiométrica de 8 bits, dentre eles
os que estão a bordo das plataformas Landsat e CBERS, podem apresentar até 256
níveis de cinza (28 bits) que vão do preto (zero) ao branco (255). Dadas as
características do projeto dos sensores, e o fato que uma cena da superfície terrestre
raramente irá apresentar esses extremos simultaneamente, o que é mais comum de
ocorrer é a concentração desses níveis de cinza numa pequena porção do intervalo 0255 (Crósta, 2002). A operação sobre um histograma para se aumentar o contraste é
realizada por uma função de transferência de contraste que venha a expandir o
histograma. Várias são as funções disponíveis, sendo no presente trabalho utilizada a
função linear de contraste.

Figura 3.2 – Função de transferência linear de contraste
Fonte: Crósta(2000)

Agindo de forma pontual, sobre o valor de cada pixel, independente dos demais, a
função linear de transferência parte de uma distribuição estreita, alongando-a sobre o
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intervalo 0-255, onde a intensidade da operação é dada pela inclinação da reta que
define a função, podendo ser ajustada interativamente pelo operador no SPRING.
Embora permita um ganho na qualidade visual – ao mesmo tempo a técnica mais
simples, mas não menos poderosa – o aumento linear de contraste não produz
informação nova, apenas realça a informação gerada pelo sensor.
Outra operação envolvendo histogramas é uma das operações aritméticas disponíveis
no SPRING, que ocasiona uma translação ao longo do eixo dos níveis de cinza, através
da adição de valores, pixel a pixel, num processo linear. Neste trabalho será aplicado
um deslocamento da componente Saturação no espaço IHS, buscando-se um melhor
realce das cores.

Figura 3.3 – Operação aritmética em histograma

3.4

Filtragem

Na medida em que os alvos na superfície terrestre apresentam diferentes respostas
espectrais, os níveis de cinza resultantes da quantização da radiação eletromagnética
captada pelo sensor irão variar tanto em função do tipo dos elementos que compõe uma
cena , como também da presença ou não de sombreamento relativo à topografia local.
Sobretudo na fronteira entre dois alvos distintos é que esta mudança de nível de cinza
será mais ou menos acentuada, permitindo uma melhor diferenciação entre um e outro.
Assim, se considerarmos duas culturas agrícolas de diferentes espécies ou em diferentes
estados fenológicos, ou então o limite entre uma área de solo exposto e outra de
cobertura vegetal natural, poderemos observar uma linha de fronteira bem definida,
caracterizando o surgimento de uma borda. Essa abrupta alteração de níveis de cinza ao
longo da borda, caracteriza uma feição denominada de alta freqüência, nome originado
da grande variação numa área pequena. Ao contrário, feições de baixa freqüência são
caracterizadas por uma superfície uniforme, seja do ponto de vista do tipo da cobertura
como do relevo, quando não exista sombreamento topográfico (Crósta, 2002)
Os exemplos mencionados servem para ilustrar o conceito mas, na verdade, o que se
observa numa cena, levando-se em conta a sua ampla abrangência espacial, é a
ocorrência de diferentes tipos de feições de altas, médias e baixas freqüências, podendose tornar difícil a diferenciação de um tipo específico de freqüência. Assim, são
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aplicadas técnicas que realçam ou suavizam, seletivamente, um ou outro tipo de feição
conforme a aplicação em uso. Os filtros mais comuns em Processamento Digital de
Imagens (PDI) são os filtros Passa-Alta, Passa-Baixa, Passa-Banda, e os filtros
Direcionais.
A seguir são ilustrados dois dos tipos citados: Passa-Baixa e Passa-Alta. O primeiro, se
por um lado deixa a cena com um aspecto “desfocado”, permite que se atenue os
eventuais defeitos que podem ocorrer em imagens de sensoriamento remoto conhecidos
como “ruídos”. O segundo, embora seja útil para realçar as feições de altas-freqüências,
pode enfatizar a presença do referido “ruído”. É importante que a definição de um ou
outro seja bem estudada conforme o objetivo e a qualidade da cena disponível. Neste
trabalho, dado o objetivo proposto de se delinear as ocorrências de ocupação urbana
(manchas) em zonas de transição urbano-rural, optou-se pela utilização do filtro PassaAlta.

Antes (a) e depois (b) da aplicação
Figura 3.4 – Filtro Passa-Baixa
Fonte: SPRING (2005)

Antes (a) e depois (b) da aplicação
Figura 3.5 – Filtro Passa-Alta
Fonte: SPRING (2005)

Os filtros citados, conhecidos como filtros de convolução, mais simples de serem
implementados que as técnicas derivadas da Análise de Fourier (Crosta,2002), atendem
satisfatoriamente às necessidades das aplicações de Sensoriamento Remoto (SR) e
operam de forma diferente das técnicas de aumento de contraste por manipulação de
histograma, que atuam sobre o valor isolado de cada pixel. Neste caso, tem-se uma
operação de vizinhança, na medida em que consideram a diferença entre os níveis de
cinza entre pixels vizinhos.
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A vizinhança é definida pelo conceito de máscara, que é uma matriz composta por
pesos que irão ponderar o valor de cada pixel pelo valor dos seus vizinhos, à medida
que a máscara é deslocada por toda a imagem, pixel a pixel.
Primeiro posiciona-se a primeira linha e primeira coluna da matriz no canto superior
esquerdo da imagem (origem) e multiplica-se o valor de cinza de cada pixel pelo peso
respectivo que foi definido na matriz. Depois, substitui-se o pixel central da máscara
pela somatória dos valores obtidos.

Figura 3.6 – Máscaras, matrizes e pesos

Depois, desloca-se a máscara por toda a linha e, ao final, retoma-se na linha inferior.
Esse processo é repetido até percorrer toda a imagem, linha a linha.

Figura 3.7 – Aplicação da máscara ao longo da imagem

Observe na figura a seguir que, ao final do processo, os pixels das bordas da imagem
são descartados, pois não têm vizinhos em todos os seus lados para o processo de
ponderação, gerando assim uma imagem menor, em função da ordem da matriz de
pesos. No caso de uma máscara definida por uma matriz 3x3, uma borda de largura de
um pixel é formada. Para uma matriz de 5x5, a largura seria dois pixels e assim
sucessivamente.

Figura 3.8 – Supressão de pixels após a filtragem
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3.5

A transformação IHS

A transformação IHS é o nome dado ao processo implementado por meio de algoritmos
matemáticos que relacionam diferentes modelos que descrevem os processos de
formação das cores que o sistema visual humano é capaz de discernir, mais
especificamente a transformação das cores do espaço RGB para o espaço IHS.
O modelo, ou espaço de cores RBG, de Red-Green-Blue, ou Vermelho-Verde-Azul, é o
mais adotado na formulação da teoria das cores e foi primeiramente descrito por
Thomas Young (1773-1829), sendo até os dias de hoje a base conceitual que está por
detrás da geração de imagens nos nossos monitores de televisão ou na impressão
colorida das nossas impressoras. Através de seus experimentos, ficou definido o
sistema aditivo de cores, quando qualquer cor poderia ser produzida pela combinação
de diferentes proporções de duas cores primárias aditivas: Vermelho, Verde e Azul.
Estas últimas são assim denominadas pois não podem ser obtidas pela composição de
nenhum outro par de cores. Ficou estabelecido também o sistema subtrativo de cores,
quando desta feita, com a ajuda de filtros. Young subtraiu da luz branca uma das cores
primárias aditivas, gerando uma cor primária subtrativa: a subtração do vermelho
gerou o Ciano (Cyan), a subtração do do azul produziu o Amarelo (Yellow) e a do
verde produziu o Magenta (Magenta). A mistura das três cores primárias subtrativas
produz o preto (BlacK), tendo sido popularizada a sigla CYMK para este modelo
conceitual, utilizado nos processos de impressão gráfica.

Figura 3.9 – Modelo de cores aditivo
Fonte: Fonseca (2000)

Figura 3.10 – Modelo de cores subtrativo
Fonte: Fonseca (2000)
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Considerando o sistema aditivo, na medida em que é possível se obter qualquer cor à
partir da dosagem das demais em diferentes intensidades, pode-se definir qualquer cor a
partir da formulação matemática:
C = r.R + g.G + b.B
onde r, g e b são os coeficientes que definem a proporção de cada cor primária, e em
geral estão limitados ao intervalo 0 ≤ r,g,b ≤ 1 (Crosta, 2002)
Tal formulação permite que qualquer cor se encontre num espaço tridimensional
representado pelo cubo RGB, onde os eixos ortogonais representam as cores primárias
puras cujas intensidades variam à medida em que se afastam da origem (valor zero,
representando a cor preta). Os planos perpendiculares representam as diferentes cores
que podem ser obtidas pela mistura em diferentes dosagens de apenas duas das cores
primárias, sendo que uma cor secundária é obtida pela mistura de partes iguais daquelas.
Um elemento importante nesse espaço de cores é o eixo cinza, ou acromático (Crosta,
2002) correspondente às diferentes misturas onde são adicionadas partes iguais de cada
uma das cores primárias, que vai do preto (ausência de cores) ao branco (intensidade
máxima de cada uma delas).

Figura 3.11 – Espaço de cores RGB
Fonte: Fonseca (2000)

As imagens de sensoriamento remoto são em sua grande maioria compostas pela
seleção de três das diversas bandas nas quais um sensor multi ou hiperespectral opera,
dependendo do tipo de aplicação que as demanda: agricultura, geologia, limnologia,
dentre inúmeros outros. A imagem relativa a cada banda, gerada em tons de cinza, é
projetada por filtros RGB nas mais diversas combinações, de forma a traduzir a
informação acromática num espaço de cores em que a visão humana possibilita ao
analista extrair informações baseadas nos atributos de tonalidade, textura e contexto.
Um problema que se apresenta é derivado da correlação espectral entre as diferentes
bandas. Por exemplo, uma região com sombras devido à topografia se apresentará
escura em todas as bandas multiespectrais, o que representará intensidades muito
parecidas dos canais R, G e B, fazendo com que, como foi visto, a distribuição de
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intensidades se dê ao longo do eixo acromático, degradando a nitidez da cena. Na
medida em que a visão humana é muito mais sensível a variações de tonalidade do que
de cinza (Mascarenhas e Velasco, 1984) pouco adiantará a tentativa de se melhorar o
contraste de tais bandas o que, no máximo, propiciará uma maior distribuição ao longo
do eixo acromático, e não ao longo do espaço de cores disponível (Crósta, 2002).
À partir desta particularidade na geração das imagens coloridas de sensoriamento
remoto, a transformação IHS surge como alternativa para reduzir a correlação entre as
bandas, na medida em que, ao invés de trabalhar com as componentes RGB na definição
das cores, faz o uso das componentes Intensidade (I, do inglês Intensity) Matiz (H, Hue)
e Saturação (S, Saturation) para defini-las. Este espaço de cores, implementado por
algoritmos matemáticos que se encarregam de transformar os pixels de cada
componente do espaço RGB para o IHS, é mais próximo da maneira como o sistema
visual humano percebe as cores, na medida em que se baseia no Matiz como a cor
predominante que está sendo refletida (se observarmos de perto uma maçã vermelha,
veremos que ela é composta de várias cores diferentes, porém o vermelho é o
predominante) , a Intensidade sendo responsável pela sensação de brilho da cena, e a
Saturação representando o grau de pureza da cor predominante.
Ao invés do cubo definido por coordenadas cartesianas do espaço RGB, o espaço IHS
pode ser representado por um cone, se relacionando com o primeiro conforme a figura
abaixo, onde:

Figura 3.12 – Espaço de cores RGB e IHS
Fonte: Fonseca (2000)
•
•

•

a distribuição da Intensidade (I), ou brilho, se dá ao longo do eixo
acromático, indo do preto ao branco;
a distribuição do Matiz (H) se dá numa seqüência circular na base do cone,
percorrendo as diversas regiões do espectro de cores. A correspondência com
as cores puras do espaço RBG pode ser descrita a partir dos ângulos polares:
0° = 360° representando o Verde (Nível de Cinza 0 e 255), 120° (NC=85) o
Vermelho, e o Azul em 240° (NC=170);
a distribuição da Saturação (S) corresponde à distância radial em relação ao
eixo acromático, sendo a cor mais pura quanto mais afastada estiver do
mesmo.
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Basicamente, a transformação RGB-IHS envolve três etapas: (1) a transformação dos
pixels de um espaço para outro, (2) a aplicação de um aumento linear de contraste nas
componentes I e S para uma melhor utilização do espaço de cores, e (3) o retorno ao
espaço RGB que é o padrão utilizado pelos monitores de vídeo.
Outra grande aplicação da transformação IHS é para a combinação de bandas de
diferentes resoluções ou mesmo de diferentes sensores buscando-se obter imagens
coloridas de melhor resolução espacial. Vergara (1999) cita pesquisas envolvendo a
fusão tanto entre bandas pancromáticas e multiespectrais de uma mesma plataforma, ou
entre a banda pancromática SPOT e as multiespectrais Landsat e ainda a fusão de
fotografias aéreas pancromáticas e bandas multiespectrais SPOT. Neste caso, pode-se
verificar as seguintes etapas: (1) as bandas multiespectrais são transformadas para o
espaço IHS, (2) uma operação de contraste é feita nas bandas H e S e também na banda
pancromática, (3) a banda pancromática é substituída pela componente I e finalmente
(4) é feita a transformação inversa para o espaço RGB. Vale lembrar que a substituição
da componente I pela banda pancromática pode causar resultados inesperados, em
função das diferentes faixas espectrais em que operam uma banda multiespectral e a
banda pancromática utilizada na transformação (Vergara, 1999).

Figura 3.13 – Diagrama de uma transformação IHS
Fonte: Fonseca (2000)

3.6

Classificação de imagens

Uma das grandes aplicações das imagens de Sensoriamento Remoto é a classificação
dos diversos tipos de cobertura do solo, indo da agricultura ao zoneamento urbano,
dentre outras. As análises realizadas visualmente pelos foto-intérpretes dos primórdios
do SR, na identificação e separatibilidade das diferentes feições naturais ou
antropizadas, vêm sendo substituídas – quando não complementadas – pelos poderosos
processos informatizados que a tecnologia digital tem propiciado, conhecidos como
algoritmos de classificação, ou simplesmente classificadores. Aliado à sensibilidade e
bom senso do olhar humano, esses algoritmos se fazem necessários, na medida das
riquezas espectral e radiométrica dos sensores modernos, que trazem consigo uma
gigantesca massa de dados que são decisivas para a melhor caracterização dos alvos
terrestres.
Uma variável presentes nos processos de classificação é a presença ou não de amostras
de treinamento, que são informações sobre regiões da imagem que permitem o analista
associar com segurança a existência de uma determinada classe, definindo o que se
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chama de classificação supervisionada . Em contraponto, existe a classificação nãosupervisionada, sem amostras de treinamento, quando é delegada ao classificador a
tarefa de identificar diferentes classes dentro de um conjunto de dados.
Acerca da utilização do procedimento não supervisionado, Nascimento (1997) cita
como razões básicas a desnecessária tarefa de coletar e rotular amostras de treinamento,
como também a descoberta de subclasses distintas, dada a pouca noção do analista sobre
a separação espectral das subclasses existentes. Moreira (2004) reitera esse
procedimento como forma de eliminar a subjetividade do analista no processo de
obtenção de amostras. No presente trabalho, procurou-se avaliar qualitativamente o
desempenho de um classificador não supervisionado, em relação ao resultado que se
poderia alcançar mediante uma interpretação visual.
Pode-se separar os classificadores em dois grandes grupos: os classificadores pixel a
pixel, que na sua busca por regiões homogêneas na cena consideram a análise da
informação radiométrica de cada pixel isoladamente (correspondente ao seu nível de
cinza) segundo parâmetros estatísticos presentes nas funções de distribuição de
probabilidades, e os classificadores por regiões que, além da informação de cada pixel,
consideram a relação de vizinhança dele com os demais em suas adjacências segundo
regras de similaridade.
Este último é o objeto do presente trabalho, através do algoritmo ISOSEG,
implementado no SPRING que, diferente do método de classificação nãosupervisionada convencional, compreende uma etapa de pré-classificação conhecida
como segmentação, que divide uma imagem em regiões homogêneas segundo atributos
tais como média e variância dos níveis de cinza, área, perímetro, excentricidade e
linearidade média das bordas (Nascimento, 1997). Essas regiões vão sendo geradas
segundo valores crescentes de similaridade entre o nível de cinza de um pixel e seus
vizinhos como também pela descontinuidade (mudança abrupta) entre os mesmos,
possibilitando diferentes técnicas computacionais de implementação, dentre as quais a
de crescimento de regiões será aqui utilizada
O crescimento de regiões tem seu início num “pixel-semente” que será agrupado aos
pixel contíguos (conectados) que atenderem ao limiar de similaridade estabelecido
entre seus níveis de cinza. Por exemplo: se o limiar foi definido em 5, significa que o
“pixel-semente” só será unido ao seu vizinho para gerar uma região se a diferença entre
seus níveis de cinza for inferior a 5, por exemplo 45 e 48, 55 e 59, 252 e 255
(considerando 256 níveis de cinza para uma imagem de 8 bits). Os pixels vão sendo
agrupados até que não sejam encontrados pixels que atendam a esse limiar, quando
então se inicia a criação de uma nova região. À medida em que os pixels vão sendo
agrupados e as regiões criadas, os valores das médias entre as regiões vão sendo
atualizados (recalculados), de forma que o agrupamento se dará em função de um teste
de hipótese estatístico que testa a média entre as regiões, lembrando que a covariância
entre as bandas selecionadas também é considerada, quando se trabalha com mais de
uma banda (classificação multiespectral). A definição do limiar de similaridade é uma
etapa crítica do processo: se baixo, o processo atribuirá poucos pixels às regiões; se alto,
pixels que representariam regiões diferentes serão erroneamente agrupados
(Nascimento, 1997).
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O limiar de área se refere à área mínima, em número de pixels, para que uma região seja
individualizada, ao longo do processo de agrupamento. Uma região com área inferior a
este limiar será absorvida por outra maior, que apresente média mais próxima dos níveis
de cinza. A sua definição deve estar de acordo com a área mínima que o operador deseja
identificar na imagem.
Uma vez definidas regiões, são extraídos os seus valores de média dos níveis de cinza, e
à partir da definição de um novo limiar, o limiar de aceitação (dado em porcentagem),
as regiões serão agrupadas em classes diferentes. Os limiares presentes no ISOSEG são
de 75%, 90%, 95%, 99% e 99,9% e definem a distância máxima (conhecida como
distância de Mahalanobis) entre a média da região e a média da classe pretendida.
Simplificando, pode-se dizer que quanto maior o limite, maior a diferença tolerada entre
as médias, e mais regiões diferentes serão agrupadas, gerando menos classes. O
raciocínio é análogo no sentido inverso: menor distância, mais classes geradas.
Na penúltima etapa, denominada mapeamento cabe ao analista, o agrupamento das
classes geradas em coerência às classes pretendidas na classificação, já que é muito
comum a geração automática de um número de subclasses que deverão ser agrupadas.
Por fim, sempre será necessário a fase de edição (matricial ou vetorial) para corrigir os
erros de associação e delimitação das classes desejadas, num processo que pode ser
muito lento, conforme a aplicação.
3.7

Interpretação visual em tela

O processo de atualização da base de dados se dará mediante interpretação visual em
tela, propiciado pelo SPRING. A informação antiga é sobreposta à imagem atual,
quando são eliminadas as feições não mais existentes e acrescentadas as novas (Estudo
1) ou simplesmente com a digitalização das feições a serem comparadas com
levantamentos pré-existentes (Estudo 2). Muito difundida nos trabalhos de atualização
cartográfica, também conhecida como head-up, será aqui utilizada no contexto da
produção de informação como subsídio ao planejamento, onde os questionamentos
acerca da precisão e acurácia vinculadas à perícia do operador (Bias,2003) não serão um
fator limitante, como já abordado na introdução.
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CAPÍTULO 4
RESULTADOS E DISCUSSÕES
4.1

Estudo 1

4.1.1 Correção geométrica da imagem IKONOS
Inicialmente faz-se importante ressaltar que, após as correções geométricas aplicadas,
quais sejam registro e ortorretificação – conforme seqüência metodológica – foi feita a
reamostragem das imagens originais com pixel de 1 x 1 m, para o pixel de 0,50 x 0,50
m, através do interpolador bilinear do SPRING e em seguida o realce por contraste. O
objetivo foi melhorar a qualidade visual das mesmas para a execução da interpretação
visual a ser feita em etapa posterior do presente trabalho.
Serão, neste momento, assim apresentadas para deixar mais evidente os diferentes
resultados obtidos, sobretudo porque se trabalhou apenas com uma banda pancromática,
numa área sem urbanização (pistas de terra, sem meios-fios ou calçamentos), que se
consolidou por ocupação clandestina e com habitações de baixa qualidade, algumas
vezes improvisadas, o que dificulta em muito a visualização dos resultados obtidos.
A comparação do resultado da reamostragem e do aumento de contraste em relação à
imagem original será apresentado mais adiante, no momento oportuno, conforme a
seqüência do fluxograma. Vale lembrar que durante a fase de registro, o SPRING
permite a aplicação de um contraste apenas em tela, para melhor visualização das
feições e escolha dos pontos de controle, sem alterar a imagem original.
Inicialmente é apresentada uma das ortofotos produzidas na atualização do Sistema
Cartográfico do Distrito Federal (referente à folha 119-IV-3) realizada em 1997 à partir
de um vôo na escala 1:8.000, com restituição na escala 1:2.000 (Bias, 2003). Foi
sobreposta a vetorização do sistema viário (linhas amarelas), que servirá como base de
comparação.

Figura 4.1 – Vetorização sobreposta a ortofoto (SICAD 97)
Fonte: SEDUH (2005)
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A seguir é apresenta a imagem original, obtida pela importação do formato GEOTIFF
(*.tif) tal como fornecida pela empresa Engesat. Foi sobreposta a vetorização do sistema
viário a fim de evidenciar o deslocamento de aproximadamente 11 metros.

Figura 4.2 – Imagem IKONOS original e sistema viário do SICAD

Decidiu-se, então, avaliar a correção de sistema da imagem IKONOS com a utilização
de apenas 1 (um) ponto de controle, para o seu refinamento. Foi selecionado um ponto
sobre uma das alças do cruzamento em nível. Um detalhe do resultado é apresentado a
seguir.

Figura 4.3 – Imagem IKONOS registrada com correção de sistema e um ponto de controle

37
Paralelamente ao processo de registro no SPRING, foi feita a ortorretificação com o
software ENVI utilizando-se o Modelo Digital do Terreno, os Coeficientes Racionais
Polinomiais e a escolha de 1 ponto de controle, no caso, o mesmo selecionado para o
registro anterior, e com sua altitude determina através das isolinhas. Silva e Vergara
(2005) recomendam a coleta de alguns pontos de campo para, opcionalmente,
melhorarem a qualidade da ortoimagem (grifo do autor). Bias (2003), acerca do modelo
polinomial racional, ressalta não serem necessários muitos pontos de controle. O
software ENVI, na sua documentação on-line, informa que, ainda que um maior número
de pontos de controle venha a garantir um melhor resultado, a escolha de um só ponto
de controle pode, em certos casos, ser suficiente. Como no presente trabalho não houve
coleta de pontos de controle em campo, optou-se por escolher apenas 1 ponto para uma
menor propagação de erros.
Quanto ao Modelo Digital de Terreno, Silva e Vergara (2005) informam não ter havido
ganho substancial quanto comparados os resultados obtidos com modelos gerados a
partir de curvas de nível nas escalas 1:2.000 ou 1:10.000. No presente trabalho, haja
vista a disponibilidade de ambas amostras, optou-se por testar cada uma, sobretudo pelo
fato das amostras relativas à escala 1:10.000 (uma curva a cada 5m) terem sido obtidas
mediante restituição através de pares estereoscópicos quando da atualização do SICAD
em 1991. As de 1:2.000 (uma curva a cada 1m) foram obtidas mediante processos
informatizados na referida atualização de 1997. Houve uma diferença muito pequena, e
somente na porção mais movimentada da cena, quando da utilização do MDT gerado
pelas isolinhas de 1997. Utilizou-se então o melhor resultado, relativo às curvas de
1991.

(a) e (b) se referem às isolinhas em escala 1:2.000
(c) e (d) se referem à escala 1:10.000
Figura 4.4 – Imagens de cinza representativas dos MDTs
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Figura 4.5 – Imagem IKONOS ortorretificada com um ponto de controle

Aparentemente os dois procedimentos geraram resultados semelhantes. Decidiu-se
avaliar os resultados em regiões distintas da cena, mostradas nos detalhes 1 e 2 da figura
a seguir.

Figura 4.6 – Diferentes declividades da área de estudo

A seguir são apresentados os resultados do Detalhe 1, numa área de mínima
declividade. A primeira imagem mostra o resultado com a utilização da correção de
sistema e apenas 1 ponto de controle. A segunda é a cena ortorretificada. Foi sobreposto
o arquivo vetorial gerado à partir das ortofotos de 1997 para efeito de comparação.
Obviamente que, dado o tempo transcorrido e o caráter precário da ocupação, muitas
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alterações ocorreram, mas a análise pode ser feita à partir do alinhamento das laterais e
testadas dos lotes.

Figura 4.7 – Detalhe 1: imagem IKONOS registrada

Figura 4.8 – Detalhe 1: imagem IKONOS ortorretificada

Os resultados semelhantes entre o refinamento da a correção de sistema com apenas 1
ponto de controle (primeira figura) e a imagem ortorretificada, revela a boa geometria
interna da imagem IKONOS, auxiliada pelo fato de que a área analisada, assim como a
região como um todo ser muito plana, quando a deformação relativa ao relevo é
mínima, de pouco efeito sobretudo quando se trata de imagens orbitais.
O SPRING reconhece a correção geométrica de sistema das imagens Landsat-5 e de
alguns sensores modernos no formato GEOTIFF, e as trata de maneira especial durante
o registro. Se estas imagens possuem uma boa geometria interna resultante do processo
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de correção de sistema através do modelo fotogramétrico – e para isto os dados de
atitude e efeméride enviados pelo satélite devem ser confiáveis o suficiente – não há
necessidade de se aplicar transformações polinomiais. Neste caso, um refinamento é
aplicado com a utilização de apenas um ponto de controle para corrigir a translação
residual – intrínseca a imagens de qualquer sensor – oriunda da incerteza na posição da
plataforma (SPRING, 2005).
Ao observarmos o Detalhe 2 a seguir, numa região de maior declividade, pode-se
constatar a diferença, ainda que sutil, entre as correções. É apresentado primeiro o
resultado, com o refinamento da correção de sistema com 1 ponto de controle, onde se
observa o deslocamento devido ao relevo e, em seguida, a cena ortorretificada, quando
se verifica o melhor resultado. O desempenho da ortorretificação se mantém,
demonstrando, conforme a literatura, ser a melhor solução para imagens de alta
resolução espacial.

Figura 4.9 – Detalhe 2: imagem IKONOS registrada

Figura 4.10 – Detalhe 2: imagem IKONOS ortorretificada
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O melhor desempenho obtido com a ortorretificação da imagem pancromática IKONOS
será a base de referência para o registro das imagens QuickBird, conforme justificado
mais adiante.
4.1.2 Reamostragem da imagem IKONOS
A imagem original foi reamostrada para um pixel de 50 x 50 cm, utilizando o
interpolador bilinear. Embora Boggione (2003) declare – ao trabalhar com imagens
do sensor ETM+ – que o interpolador bilinear degrada a geometria da imagem, sua
aplicação foi satisfatória em relação ao vizinho-mais-próximo, lembrando que não está
disponível no SPRING o interpolador por convolução cúbica, de melhor resultado para
aquele autor. A seguir é apresentada a imagem antes e depois da reamostragem. Da
mesma forma quando do registro, é aplicado um contraste apenas em tela para se
visualizar melhor a cena durante a reamostragem.

Figura 4.11 – Imagem IKONOS antes da reamostragem

Figura 4.12 – Imagem IKONOS após a reamostragem
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4.1.3 Realce por contraste linear da imagem IKONOS
Foi aplicada uma transferência linear de contraste. Interessante observar que a imagem
original pancromática IKONOS tem uma boa distribuição de níveis de cinza – se
compararmos com uma cena Landsat, a ser vista mais adiante – ocupando quase todo o
intervalo de níveis de cinza (cor preta). Uma melhora é alcançada com a função linear,
expandindo um pouco mais o histograma (cor magenta) Neste momento é criada uma
nova imagem, contrastada definitivamente, que será utilizada durante a interpretação
visual.

Figura 4.13 – Aplicação de contraste linear na imagem IKONOS

4.1.4 Reamostragem da imagem QuickBird
A exemplo do procedimento empregado na cena IKONOS, as bandas do sensor
QuickBird foram reamostradas buscando-se um ganho na qualidade visual. Ainda que
este sensor seja o de melhor resolução espacial disponível no momento, procurou-se
testar a reamostragem para se conseguir uma resolução ainda melhor, sobretudo porque,
como já foi mencionado, a área de estudo não apresenta feições favoráveis à
interpretação visual. Assim, a banda pancromática original de 60 x 60 cm
(aproximados) foi reamostrada para 30 x 30 cm e as multiespectrais originais, de 2,40 x
2,40 m, reamostradas para 1,20 x 1,20 m. Não será apresentada a comparação entre a
imagem original e a reamostrada por ser análoga àquela da cena IKONOS.
4.1.5 Transformação IHS na imagem QuickBird
Como foi visto, essa transformação pode ser utilizada para a fusão entre bandas de
diferentes resoluções espaciais. No presente caso, como visto no item anterior,
procurou-se melhorar ainda mais as resoluções espaciais de ambas, através da
reamostragem. O resultado foi obtido após quatro etapas:
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•

Inicialmente foi aplicado um aumento de contraste na banda pancromática:

Figura 4.14 – Aplicação de contraste linear na imagem QuickBird

•

Aplicou-se um filtro passa-alta descrito por Vergara (1999) quando do
processamento de imagens SPOT. O objetivo foi realçar as feições lineares.
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Figura 4.15 – Máscara do filtro passa-alta

Figura 4.16 – Imagem QuickBird antes da filtragem
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Figura 4.17 – Imagem QuickBird após a filtragem

•

Foi feita a transformação RGB → IHS. Dutra et.al. (1988) apud Vergara
(1999) adicionaram um valor à componente S para realçar as cores. Como
apresentado na fundamentação teórica, isso é feito mediante uma operação
linear que desloca o histograma ao longo do eixo dos valores de cinza. No
presente trabalho, foram testados os valores 20, 30 e 50, tendo os últimos
dois saturado muito a cena. Adotou-se o valor 20.

•

A componente Intensidade do espaço IHS é substituída pela banda
pancromática com os processos aplicados, e é feita a transformação inversa
IHS → RGB, finalizando o processo.

A seguir são apresentadas as imagens finais, sendo a primeira sem a operação aritmética
na componente saturação, e a segunda, com um fator 20. Observe a cor do solo exposto
levemente mais viva após o processo. Importante lembrar que, dependendo do processo
de impressão destas imagens, o efeito pode não ficar evidente, dado que a
transformação foi muito suave.

Figura 4.18 – Imagem QuickBird sem aumento de saturação
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Figura 4.19 – Imagem QuickBird com aumento de saturação

Importante lembrar Vergara (1999) que, a transformação IHS, se por uma lado permite
um ganho na resolução espacial, por outro ocasiona a perda de informação espectral,
quando da substituição de uma de suas bandas multiespectrais pela pancromática. Isso
pode ser observado pela tonalidade geral alterada da cena, que partiu de uma
composição de cores verdadeiras (RGB321) e gerou uma cena levemente esverdeada.
Isso, porém, não comprometeu uma das aplicações da transformação IHS, que tem sido
facilitar a fotointerpretação e o mapeamento de áreas urbanas.
4.1.6 Registro da imagem QuickBird
Dado que houve erro na ortorretificação desta imagem – o SPRING a recusou
informando que ficara “fora da área do projeto” – provavelmente por incompatibilidade
entre o recorte da cena e os coeficientes racionais polinomiais fornecidos, foi necessário
realizar o registro pelo modelo polinomial, quando se escolheu 6 pontos de controle e 6
pontos de teste e utilizou-se como imagem referência a cena IKONOS ortorretificada,
reamostrada para o pixel de 50 x50 cm, descrita anteriormente. Vale lembrar que foi
tentado contato junto ao fornecedor mas não foi obtida resposta em tempo hábil,
lembrando que esse recorte foi fornecido a pouco menos de 30 dias do prazo de entrega
deste trabalho.
Em que pesem as limitações da transformação polinomial no tratamento de imagens de
alta resolução, decidiu-se prosseguir com o seu uso pois o objetivo era demonstrar o
ganho na interpretação visual com a utilização desta imagem em relação à imagem
IKONOS. Em condições normais, quando a ortorretificação possa ser feita, essa
limitação estará superada. Assim, procurou-se escolher uma pequena fração da malha
urbana onde se verificou o melhor ajuste após o registro, para se demonstrar a referida
aplicação.
4.1.7

Interpretação visual e associação a dados tabulares

Uma vez que as imagens foram pré-processadas, na busca por uma melhor qualidade
visual, foi testada a utilização de cada uma na geração de um mapa vetorial para a
alimentação de um SIG. Dado que se tratou de uma área sem urbanização, constituindo-
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se num desafio ainda maior, não se trabalhou com entidades tais como vias,
monumentos, redes de energia, etc. O objetivo era e chegar na parcela “Lote” da malha
urbana, entidade básica geradora das demais (conjuntos, quadras e setores)6 e que é
elemento vital como subsídio à definição de estratégias de ação sobre o território.
4.1.7.1

Mapeamento de conjuntos ou quadras

O desempenho da imagem IKONOS, dado que se trabalhou apenas com a banda
pancromática - única disponível – reamostrada para o pixel de 50 x 50 cm, numa área
muito desfavorável, o resultado se apresentou satisfatório para o mapeamento apenas
dos conjuntos. Num tecido urbano menos adensado, com parâmetros urbanísticos tais
como taxa de construção/ocupação menores, afastamentos frontais e laterais regulares,
poder-se-ia pensar em mapear os lotes. Importante ressaltar que, ainda que não tenha
sido representá-los, o mapeamento dos conjuntos (em linhas azuis) por si já é
informação valiosa, pois permite diversas análises sobre a configuração e
potencialidades da trama urbana consolidada, de estudos quanto ao sistema viário à
melhor locação de equipamentos públicos.

Figura 4.20 – Interpretação visual da imagem IKONOS

A seguir, uma imagem mostrando o mapeamento dos conjuntos e vias não
pavimentadas/trilhas quando da atualização do SICAD em 1997.

6

Em alguns municípios não existe a denominação “conjunto”, sendo equivalente à denominação quadra,
ou ainda quarteirão. Foi assim utilizada neste trabalho por ser um padrão adotado, sobretudo nos setores
residenciais dos projetos de expansão urbana do Distrito Federal
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Figura 4.21 – Vias e conjuntos (Fonte: SICAD 1997)

Abaixo é apresentado o resultado da interpretação visual para o mapeamento dos
conjuntos que, naturalmente, definem o traçado viário na maior parte da ocupação. A
linha vermelha tracejada delimita a poligonal de estudo; as linhas amarelas, a situação
em 1997; em azul, a atualização com base na imagem IKONOS e em verde, exemplos
da utilização da imagem QuickBird, mais precisamente nas porções da imagem em que
o registro através da transformação polinomial apresentou um melhor desempenho.

conjuntos antigos
conjuntos novos – IKONOS
conjuntos novos – QuickBird
limite da área de estudo

Figura 4.22 – Proposta de atualização da base conjuntos utilizando as imagens IKONOS e QuickBird

4.1.7.2

Mapeamento de lotes

A imagem QuickBird, com resolução final de 30 x 30 cm após o processamento,
permitiu um avanço em relação à imagem IKONOS, tendo sido possível identificar
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grande parte dos lotes (linhas vermelhas) e até mesmo se estimar a forma de algumas
residências (linhas amarelas). Como se trata de uma área com muitas ocupações
precárias, existem muitas porções onde não se pode identificá-los. De qualquer forma,
para uma ocupação com uma maior qualidade urbanística, a exemplo dos vários
condomínios ilegais de classe média que estão hoje consolidados hoje no DF, os
resultados com certeza seriam muito mais animadores.

Figura 4.23 – Proposta de atualização da base de lotes utilizando a imagem QuickBird

Uma vez tendo sido possível representar o lote, partiu-se para a sua representação
dentro do modelo conceitual de um SIG, através da transformação da linhas em
polígonos, aos quais estão associados atributos alfanuméricos em bases tabulares nãoespaciais, o que possibilita os mais diversos cruzamentos de informações no contexto
dos chamados cadastros multifinalitários implantados em várias prefeituras brasileiras.
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Figura 4.24 – Proposta de geração de entidades para um SIG utilizando a imagem QuickBird
(dados fictícios)

Existem no mercado visões e posturas diferenciadas quanto à possibilidade de plena
utilização das imagens de alta resolução (Bias, 2003). De um lado, pesquisas vêm sendo
feitas no sentido de se mensurar a exatidão de posicionamento propiciados pelos
processos de ortorretificação dessas imagens e as escalas de trabalho possíveis de serem
alcançadas. Silva e Vergara (2005) realizaram estudos com as imagens IKONOS,
recomendando a escala de trabalho 1:5.000, com padrão de exatidão cartgráfico “A”. De
outro, os fabricantes garantem valores nominais superiores aos resultados do meio
científico.
Uma terceira vertente, os usuários, surgem com aplicações concretas na solução de suas
demandas.O caso da prefeitura de São José do Rio Preto (SP), que se valeu de imagens
QuickBird para a concepção de seu cadastro multifinalitário, foi desacreditado antes de
sua implantação, quando a aerofotogrametria era apregoada como a solução
recomendada. Ao largo da polêmica causada entre pesquisadores e estudiosos de
geotecnologias (Revista Cidades do Brasil, 2005) a verdade inquestionável é o aumento
em 30% da arrecadação do IPTU à partir da atualização do cadastro urbano, garantindo
sobretudo o retorno do investimento no projeto.
A seguir é apresentada uma imagem que representa o padrão médio de ocupação dos
condomínios irregulares que – muito diferente da área estudada no presente trabalho –
proliferam pelo DF. Baseado nos resultados obtidos, pode-se concluir – a partir mesmo
de uma observação preliminar – que resultados muito satisfatórios podem ser
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alcançados no mapeamento desta tipologia de ocupação urbana, através do baixo custo e
da rapidez de execução da metodologia apresentada, para os objetivos a que se propõe.

Figura 4.25 – Padrão de ocupação de um condomínio do DF
Fonte: Google Earth (2005) http://earth.google.com/

4.2

Estudo 2

Nesta seção, serão apresentados de forma sucinta os procedimentos aplicados em cada
etapa que sejam análogos aos adotados para o Produto 1, para evitar repetição de
informação. Da mesma forma, dado que este Produto envolve a aplicação de imagens de
dois sensores, será escolhido apenas um resultado em cada etapa – o mais representativo
– sobretudo porque, à exceção da banda pancromática, os sensores TM e ETM+ são
muito semelhantes. Serão mencionadas, quando couber, uma ou outra variação sobre os
temas que se fizerem necessárias.
A metodologia previu uma avaliação do resultado obtido com o uso de um algoritmo de
classificação automática em comparação ao que se poderia alcançar através da aplicação
direta da interpretação visual em tela, após uma melhoria da qualidade da imagem
propiciada pela Transformação IHS, muito utilizada no apoio ao mapeamento do uso do
solo urbano (Vergara,1999)
4.2.1 Restauração
Como apresentado na fundamentação teórica, este procedimento, além de corrigir
radiometricamente as imagens, permite uma reamostragem dos pixels para valores
menores, permitindo se trabalhar em escalas maiores. Os algoritmos encontram-se
implementados no SPRING e foram desenvolvidos para sensores a bordo de
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plataformas específicas (SPOT, Landsat e CBERS). Assim, foram feitas as restaurações
das cenas Landsat-5 e Landsat-7 com os seguintes resultados:
•

Landsat-5: bandas multiespectrais originais, de resolução 30 x 30 m,
restauradas para 10m

•

Landsat-7: bandas multiespectrais originais, de resolução 30 x 30 m,
restauradas para 10m, e banda pancromática, de resolução original 15 x 15
m, restaurada para 5m.

Vale lembrar que o algoritmo de restauração permite que se chegue a valores ainda
menores (5m para as multiespectrais, e 2,5m para a pancromática) mas no presente
trabalho esses valores geram um ruído muito forte em todas as cenas, impossibilitando
suas utilizações. A seguir um exemplo da restauração da cena Landsat-5

(a) antes (b) depois
Figura 4.26 – Restauração da imagem Landsat-5

4.2.2 Registro
Embora separados no fluxograma , os resultados serão discutidos em conjunto, dado
que os procedimentos são análogos. Foi utilizada a transformação polinomial de 1°
grau, com a utilização de 6 pontos de controle e 6 pontos de teste, cabendo aqui apenas
algumas considerações.
A base para o registro foram os arquivos vetoriais da restituição na escala 1:10.000 do
SICAD, do ano de 1991. Utilizou-se esta base pois a área de estudo fora coberta pela
atualização ocorrida em 1997, na escala 1:2.000, que por sua vez teve como alvo apenas
os núcleos urbanos, tendo a primeira coberto toda a extensão do DF.
A utilização desta base, veio em conformidade a Vergara (1999), quando ressalta ser
aconselhável que a imagem ou mapa de referência esteja numa escala igual ou maior em
relação à da imagem ou mapa a ser registrado para uma melhor qualidade geométrica do
registro. Por esta razão, foi feito primeiramente o registro da banda pancromática do
satélite Landsat-7 (registro imagem/vetor), restaurada para 5m, para depois então ela
servir de base (registro imagem/imagem) para o registro das suas bandas multiespectrais
e daquelas do satélite Landsat-5, ambas restauradas para 10m.
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Os erros apresentados no registro imagem-vetor foram considerados muito satisfatórios,
haja vista a escala de trabalho e também que esse tipo de registro é mais difícil que o
imagem-imagem, pois os traços de um mapa são às vezes simplificados, deslocados ou
mesmo exagerados com respeito à realidade. Os erros dos pontos de controle foram de
0,364 pixels (1,82 m) e dos pontos de teste 1,378 pixels (6,89 m).

Figura 4.27 – Registro da imagem Landsat-7

4.2.3 Realce por contraste linear
Como no Estudo 1 foi apresentado o resultado para a banda pancromática, será
mostrado aqui para efeito de geração de uma composição colorida, utilizando a
composição 453 do Landsat-5. Interessante observar que nesse sensor, o histograma
original ocupa apenas uma pequena porção do intervalo de valores de cinza.

(a) antes (b) depois (c) histogramas
Figura 4.28 – Contraste linear na imagem Landsat-5
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4.2.4 Transformação IHS na imagem Landsat-7
Oportuno ressaltar que, em princípio, se optou por trabalhar com as bandas 3, 4 e 5, na
combinação RGB-453, a exemplo das imagens TM. Infelizmente a banda 5 não pode
ser aproveitada após o processo de restauração, em que ficou totalmente escura.
Especulou-se acerca do fato das bandas terem sido adquiridas junto ao acervo da
Universidade de Maryland – EUA, através do seu acervo on-line gratuito, e as
implicações de se usar uma rotina de restauração desenvolvida pelo INPE, que tem
como parâmetro as imagens Landsat processadas nesta instituição. Não se conseguiu
resolver esse problema a tempo, e por isso realizou-se o trabalho com a combinação
RGB-742, que apresentou um comportamento estável.
O procedimento adotado para esta imagem, teve por base aquele aplicado na imagem
QuickBird, e por isso não será novamente descrito. Apenas o seu resultado será
apresentado, onde se pode observar o efeito do aumento da resolução espacial para 5 x 5
m, bem como o realce e a delimitação das bordas proporcionados pela aplicação do
contraste linear e do filtro passa-alta na banda pancromática antes da transformação
inversa IHS → RGB. Pode-se avaliar o ganho propiciado por esta técnica ao se
comparar o resultado abaixo com a imagem TM acima, de resolução 10 x 10 m, sem
filtragem.

(a) antes (b) depois
Figura 4.29 – Transformação IHS na imagem Landsat-7

4.2.5 Processamento das imagens Landsat-5
Neste ponto do trabalho, buscou-se avaliar o desempenho do classificador automático
ISOSEG implantado no SPRING, na busca da delimitação de ocupações de caráter
urbano em zona rural ou semi-urbana, considerando o ganho de produtividade que a
utilização do mesmo propiciaria no caso particular das tipologias de ocupação desta área
de estudo. Para ganho de tempo de processamento foi selecionada uma porção
representativa da área de estudo para teste.
Nakamura e Novo (2005) mencionam a diversidade de combinações de bandas do
sensor TM em estudos de delimitação de ocupações urbanas: 5-3-4, 4-5-3, 4-3-2, em
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diferentes áreas de estudo, dentre elas a região metropolitana de São Paulo e da capital
do Acre, Rio Branco. Sem a pretensão de ser exaustivo – haja vista outros produtos a
serem gerados – optou-se neste trabalho testar a combinação 4-5-3, de um período de
seca, de uma região típica de cerrado, do Distrito Federal.
4.2.5.1

Segmentação

A definição dos limiares de similaridade e área é etapa crítica para o sucesso da
segmentação baseada em crescimento de regiões. A partir deles uma quantidade maior
ou menor de pixels serão atribuídos a uma região, ou então pixels que representariam
regiões diferentes poderiam ser erroneamente agrupados.
Pode-se observar diferentes limiares adotados em estudos da delimitação de ocupações
urbanas. Nakamura e Novo (2005), ao estudarem a expansão da mancha urbana do
município de Rio Branco, Acre, utilizando imagens TM, testaram os limiares de
similaridade e área 5 e 400 e 10 e 400 pixels. Gonçalves et al. (2005) testaram os
respectivos limiares de 8 e 10 pixels no mapeamento do perímetro urbano de São José
dos Campo. Conforme Nascimento (1997), a imagem segmentada precisa ser avaliada
para confirmar ou rejeitar o limiar adotado. Testou-se neste trabalho os limiares de
similaridade e área 10 e 20 e 5 e 10, tendo sido escolhido este último por ter separado
melhor as amostras candidatas à classe de solo urbano.. As imagens segmentadas são
apresentadas a seguir.

Limiar de similaridade=10 e área = 20 pixels
Figura 4.30 – Segmentação – Teste 1
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Limiar de similaridade=5 e área = 10 pixels
Figura 4.31 – Segmentação – Teste 2

4.2.5.2

Classificação

Para a geração das classes, é definido um limiar de aceitação que agrupará as regiões
criadas segundo os valores das médias de níveis de cinza. De maneira simplificada,
quanto maior o limite, maior a diferença tolerada entre as médias, e mais regiões
diferentes serão agrupadas, gerando menos classes. O raciocínio é análogo no sentido
inverso: menor a diferença tolerada, mais classes geradas.
Foram testados todos os limiares de aceitação disponíveis no SPRING (75, 90, 95 e
99,9%) e são apresentados a seguir os limares de 95 e 99,9% que geraram
respectivamente 27 e 14 classes.

Limiar de aceitação 95% , 27 classes
Figura 4.32 – Classificação – Teste 1
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Limiar de aceitação 99,9% , 14 classes
Figura 4.33 – Classificação – Teste 2

4.2.5.3

Mapeamento

Nesta etapa, as classes geradas após a classificação, são agrupadas segundo as classes
finais desejadas pelo analista. No presente estudo, dado que não houve trabalho de
campo, desejou-se separar a cobertura do solo em três classes: uso urbano (na cor
ciano), campo antrópico (em verde) e mata (em vermelho). Desta forma, à partir da
observação da imagem, agrupou-se essas classes à partir de critérios tais como forma,
cor, tonalidade e localização. A seguir são apresentados os mapas temáticos gerados.

Classes
uso urbano
campo antrópico
mata

Limiar de aceitação 95%
Figura 4.34 – Mapeamento 1
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Classes
uso urbano
campo antrópico
mata

Limiar de aceitação 99,9%
Figura 4.35 – Mapeamento 2

É fato que neste processo automático, o erro de classificação sempre ocorre, quando se
faz necessária a posterior etapa de edição (matricial ou vetorial) para as devidas
correções. Porém, o mapa temático gerado pelo limiar de 99,9% não se mostrou
adequado pois um limiar tão grande causou um erro muito exagerado, como se pode
constatar a partir da observação da figura 53 a seguir, através do recurso do SPRING
que possibilita a sobreposição (acoplamento) entre duas imagens. Observa-se no detalhe
que existe uma separação clara entre ocupação urbana e o campo antrópico,
representados nas cores ciano e verde na figura 52. O limiar de 95 % permitiu uma
melhor separação, conforme se pode ver na figura 51 mostrada acima.

Limiar de aceitação 99,9%
Figura 4.36 – Avaliação do Mapeamento 2
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4.2.6 Avaliação da Classificação versus Interpretação Visual
Neste momento, uma vez avaliado o resultado da classificação com o algoritmo
ISOSEG, a partir dos limiares apresentados, decidiu-se a respeito da relação custobenefício relativa ao trabalho de edição necessário para corrigir os erros e omissões do
classificador.
Dado que a área de estudo apresenta diferentes tipologias de ocupação, observou-se que
o desempenho foi melhor na ocupação mais adensada (figura 54), sem, no entanto,
dispensar a etapa de edição. Nas ocupações mais rarefeitas, mas nem por isso menos
importantes, o resultado já não foi satisfatório (figura 55), gerando muita confusão entre
as classes. A seguir os detalhes de uma e outra, utilizando-se o recurso de sobreposição
(acoplamento) de duas imagens.

Figura 4.37 – Desempenho do classificador na área mais densa

Figura 4.38 – Desempenho do classificador na área menos densa

59
Assim, entre um trabalho de edição sobre a imagem classificada e a interpretação visual
em tela da imagem Landsat-7 – que apresentou uma grande melhoria no seu aspecto
visual com o aumento da resolução espacial para 5 metros propiciado pela
Transformação IHS – optou-se por esta última, pois sugeria uma melhor separação dos
alvos em questão.
4.2.7 Interpretação visual da imagem Landsat 7
A diversidade de formatos, dimensões e composição dos alvos urbanos se apresentam
como um complicador quando da utilização de imagens de média resolução espacial,
tornando mais difícil o trabalho de interpretação visual ou mesmo de classificação,
como visto anteriormente. A seguir, uma ilustração mostrando essa diversidade de
respostas espectrais.

Figura 4.39 – Respostas espectrais de alvos urbanos
Fonte: Souza e Kux (2005)

As imagens a seguir, antes (pixel 10x10m) e depois da transformação IHS (pixel de
5x5m) foram utilizadas como parâmetro na busca por padrões de ocupação. Pode-se
observar a diversidade de respostas dos alvos da área antropizada, com a presença do
verde intraurbano, denotando uma área ainda pouco adensada. A imagem transformada,
se por um lado permite um ganho através do melhor delineamento da mancha urbana,
por outro traz uma alteração espectral na imagem (Vergara, 1999).
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Figura 4.40 – Detalhe imagem Landsat-7 antes da transformação IHS

(retângulo vermelho ampliado a seguir)
Figura 4.41 – Detalhe imagem Landsat-7 depois da transformação IHS

No detalhe a seguir, as diferentes tonalidades encontradas. Trabalhou-se nas regiões de
limites do verde mais adensado, denotando uma cobertura vegetal preservada, quando
as cores brancas, e os tons de marrom (claro e escuro) foram interpretados como área
urbana. Em certos momentos, houve que se tomar uma decisão quanto aos rumos da
interpretação, pois a transição de tonalidades vai se dando de forma muito suave, sem
uma definição de bordas que permita separá-las.

(retângulo vermelho na figura anterior)
Figura 4.42 – Detalhe da textura da ocupação na imagem Landsat-7
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Simi et al (2003) relatam as possibilidades de se trabalhar com imagens ETM+ na escala
1:20.000, utilizando os processos de restauração e fusão. A seguir é apresentada uma
das manchas urbanas desenhadas (a partir da captura de tela no SPRING), onde se
observa a escala de trabalho aproximada, durante a digitalização.

Figura 4.43 – Interpretação visual e escala de trabalho

Na figura a seguir, mostra-se a busca por de delinear a fronteira da mancha urbana e da
vegetação preservada, respeitando os contornos não regulares.

Figura 4.44 – Contornos irregulares da ocupação
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A seguir, é apresentado esse resultado (linhas amarelas) sobreposto a uma ortofoto de
1997 (única verdade terrestre disponível), e também `as poligonais do programa
SANEAR (linhas em cor ciano), produzido pela Companhia de Saneamento do DF –
CAESB, em 1999. Como o objetivo é avaliar a contribuição do sensoriamento remoto
em projetos de governo daquela natureza, utilizou-se uma imagem orbital daquele ano.
Importante mencionar também que a CAESB cita de forma genérica a obtenção das
poligonais, como sendo uma compilação do material junto aos órgãos de governo, sem
detalhar a metodologia em que as mesmas foram produzidas.

Interpretação visual (linhas amarelas) e Poligonais SANEAR (linhas na cor ciano)
sobre ortofoto (escala 1:2.000, ano1997)
Figura 4.45 – Sobreposição do resultado à base existente (1)

Neste ponto, cabe uma ressalva importante. Ao passo das diferenças entre as poligonais
do programa SANEAR e as ortofotos, ou mesmo entre elas e a interpretação visual aqui
produzida, vale mencionar o grande valor daquele projeto, dada a quantidade e
qualidade de dados tabulares gerados, em intensivo trabalho de campo, com
informações estratégicas para as políticas de saneamento.
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Figura 4.46 – Sobreposição do resultado à base existente (2)

Serão apresentados a seguir, os resultados obtidos na tentativa do mapeamento de
ocupações de diferentes adensamentos, na porção norte da área de estudo.

Figura 4.47 – Digitalização de diferentes adensamentos
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Figura 4.48 – Sobreposição do resultado à base existente (3)

A seguir, os detalhes são novamente apresentados utilizando-se o recurso de
sobreposição (acoplamento) de duas imagens. Considerando dois anos entre uma
imagem e outra pode-se observar o adensamento ao longo das vias anteriormente
abertas

Figura 4.49 – Sobreposição do resultado à base existente (4)
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A seguir, é apresentado o resultado da interpretação visual desta região (linhas
amarelas) junto `as poligonais do programa SANEAR (linhas em cor ciano),
sobrepostos a uma ortofoto de 1997.

Figura 4.50 – Sobreposição do resultado à base existente (5)

Será apresentado a seguir o resultado da interpretação na porção mais desfavorável da
cena, onde a mistura das respostas espectrais e a inexperiência do analista prejudicou o
melhor desempenho. São mostrados os detalhes das cenas ETM+ e as interpretações
correspondentes. Interessante observar que o resultado melhora no caso de uma área
edificada, quando cercada por vegetação mais preservada.

Figura 4.51 – Textura da ocupação menos adensada
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A figura abaixo mostra o resultado da interpretação da textura acima e, no detalhe, o
resultado para uma ocupação isolada.

Figura 4.52 – Textura e interpretação de uma ocupação isolada (1)

Figura 4.53 – Textura e interpretação de uma ocupação isolada (2)

A seguir é apresentada uma visão geral da interpretação (linhas amarelas), com os
polígonos do programa SANEAR (linhas em azul), sobre a imagem Landsat-7. O estudo
ficou restrito às ocupações apresentadas, haja vista não se ter a pretensão de um
levantamento exaustivo, mas sim do teste da aplicação da metodologia.
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Figura 4.54 – Visão geral do resultado

Pode-se sugerir que o mapeamento apresentado pelo Programa SANEAR refere-se, em
sua maioria, a limites cartoriais das glebas parceladas para fins de ocupação urbana.
Assim, uma vetorização deste tipo, pode contribuir para avaliar a taxa de ocupação das
mesmas, na busca por um retrato mais fiel da ocupação efetiva.
Obviamente que não se pode comparar uma imagem reamostrada para o pixel de 5 x 5m
com uma ortofoto de resolução 0,20 x 0,20 m. Esta última foi utilizada por ser a única
verdade terrestre disponível e, ao passo das discrepâncias, verificou-se resultados muito
bons, sobretudo se for considerada a escala 1:50.000, ou mesmo 1:20.000 proposta por
Simi et al (2003).
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CAPÍTULO 5
RECOMENDAÇÕES
Inúmeras são as possibilidades de investigação quando se trata de processamento de
imagens de sensoriamento remoto. A seguir, algumas recomendações para o futuro,
baseadas na impossibilidade de terem sido executadas, seja por falta tempo, de
condições operacionais, ou por terem sido descobertas na literatura às vésperas do prazo
de conclusão do presente trabalho.
¾ Estudo 1
•

Aplicar a técnica de ortorretificação através do modelo polinomial
racional em uma cena com topografia mais acidentada, para melhor
avaliar os efeitos desta técnica, assim como realizar a coleta de pontos de
controle com equipamentos compatíveis com a escala de trabalho
desejada.

•

Trabalho de campo para determinar a qualidade cartográfica da
digitalização, segundo os parâmetros do padrão de exatidão cartográfico.

¾ Estudo 2
•

Dado que o sensor ETM+ apresentou anomalias a partir de 31-05-2003
inviabilizando a utilização de suas cenas, sugere-se prosseguir os estudos de
melhoria da resolução espacial através da Transformação IHS utilizando-se para
tanto a fusão da imagem pancromática de outros sensores, tais como o SPOT,
com as bandas multiespectrais Landsat/TM. Vergara (1999) apresenta vários
estudos desta natureza. Recomenda-se também, a fusão utilizando as cenas
CBERS.

•

Dada a variabilidade da resposta espectral do solo urbano, recomenda-se avaliar
o desempenho tanto da classificação automática como da interpretação visual
utilizando imagens de uma época do ano mais úmida, haja vista a severa seca
característica do DF no período outono-inverno, podendo propiciar um ganho na
separatibilidade do solo urbano em relação ao seu entorno, sobretudo nas
ocupações de menor adensamento e impermeabilização do solo. A chance de se
obter uma cena com poucas nuvens nesse período diminui mas não é impossível.

•

Avaliar o desempenho de outros classificadores, com apoio de trabalho de
campo na coleta de amostras, assim como outras fontes de verdade terrestre mais
recentes.

•

Testar outras combinações de bandas dos sensores TM através do critério de
distância J-M na busca por uma combinação de bandas mais descorrelacionadas,
com menor probabilidade de erro de classificação (Nascimento, 1997), assim
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como incorporar as cenas do satélite CBERS, como fomento à pesquisa
envolvendo seus produtos.
•

Testar a utilização de normalização de médias ou outros filtros antes de aplicar
as bandas ao processo de segmentação. Nascimento (1997) elenca uma série de
possibilidades a serem testadas, tais como filtro passa-baixa ou filtro não-linear
de mediana.
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CAPÍTULO 6
CONCLUSÃO
Considera-se que o objetivo do trabalho, em ambos os estudos, foi alcançado. Longe de
ser uma análise exaustiva sobre a diversidade de procedimentos empregados, permitiu
avaliar a potencialidade das técnicas na geração de informação sobre a ocupação
territorial que servirá de subsídio ao planejamento urbano.
No que toca ao Estudo 1, ficou demonstrada a possibilidade de geração de cadastro
multifinalitário a partir de imagens de alta resolução. O procedimento empregado para a
construção de uma base de lotes residenciais urbanos pode ser estendido às demais
entidades que compõem a infraestrutura urbana tais como redes de abastecimento (água,
energia, telefonia, etc), equipamentos públicos, transporte e tantos quantos se fizerem
necessários, a um baixo custo quando integrados no ambiente SIG do SPRING, o qual
por sua vez, permite a exportação dos dados em diferentes formatos.
Bias (2003) ao mencionar Davis Jr. (1996 p.21) lembra que “...alguns dos objetivos do
GIS municipal podem não ser alcançados sem um conjunto razoável de informações
cartográficas atualizadas, contudo muitos dos objetivos do GIS municipal poderiam ser
alcançados com a construção de bases mais simples e cartograficamente menos
precisas..”
Com respeito ao Estudo 2, ficou demonstrado o potencial das imagens de média
resolução espacial – sobretudo quando submetidas a técnicas de processamento digital
de imagens – na delimitação das manchas de ocupação urbana, guardadas as limitações
de escala de trabalho em consonância ao padrão da ocupação e da sua relação com o
entorno. A primeira incursão do autor deste trabalho como fotointérprete deve ser
levada em consideração, haja vista que este trabalho demanda sensibilidade e
experiência. É sempre oportuno lembrar para este produto não houve trabalho de campo
e a verdade terrestre disponível foi um imagem pancromática com dois anos de
defasagem, numa de área de taxa de ocupação moderada a alta, haja vista os inúmeros
condomínios irregulares que estão implantados no Distrito Federal.
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