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RESUMO

À medida que o tempo passa novas técnicas e tecnologias vão surgindo ou estão

evoluindo, partindo deste princípio uma nova abordagem no mapeamento de aluviões é

apresentada neste trabalho.

O uso de técnicas de sensoriamento Remoto está sendo amplamente sendo

aplicado em várias áreas do conhecimento, com o objetivo de produzir trabalhos de qualidade

e a custos menores, possibilitando assim um ganho maior tanto no tempo empregado para a

realização de um trabalho, como também na eficiência e precisão do mesmo.

Para o mapeamento de aluviões o uso de técnicas de Sensoriamento Remoto e

SIG é muito promissor, pois possibilita de forma rápida e precisa a interpretação de grandes

áreas em uma imagem de satélite. Partindo desta premissa aplicamos as técnicas de

processamento de imagens com o objetivo de mapear os corpos aluvionares em imagens de

satélites.

A técnica usada no mapeamento dos aluviões consiste basicamente em aplicar

uma classificação automática usando vários métodos de classificação. As imagens foram

classificadas com seus valores em DN (Digital Number) com base em amostras coletadas na

própria imagem. Em outra etapa da classificação as imagens foram submetidas a processos de

pré-processamento, com o objetivo de corrigir alguns defeitos ou interferência que geralmente

as imagens de satélite possuem. Entre essas correções, destacamos a eliminação ou a

amenização das interferências atmosféricas. Para a classificação com imagens corrigidas

foram usadas assinaturas espectrais dos alvos coletadas da própria imagem e assinatura do

alvo aluvião registrada em campo com o uso de um espectrorradiômetro (aparelho que

registra a assinatura espectral dos alvos no intervalo de comprimento de onda contínuo entre

350 nm e 1050 nm).  Essas assinaturas são curvas que refletem a resposta espectral dos alvos

e pode ser usadas como parâmetro que possibilita a classificação do uso do solo e neste caso

foram usadas para a classificação dos aluviões. As áreas de estudo correspondem a folha de

Itapiúna e a área da bacia Hidrográfica do Riacho Forquilha localizada no município de

Quixeramobim.

Após várias classificações foram avaliadas as mesmas e escolhidas as melhores

para cada imagem e gerado os mapas de aluviões. Os resultados foram avaliados através de

modelos matemáticos e análise visual possibilitando assim uma boa escolha dos mapas finais.
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ABSTRACT

Remote sensing has being widely applied in various fields of knowledge in order to produce

high quality results with lower costs, computationally and financially speaking.

The main goal of this research is the use remote sensing techniques combined with field

surveys for the semi-automatic identification of alluvium bodies. The proposed methodology

was based on adaptations of current available methodologies employed on other imagery

products. This methodology is very promising since allows the interpretations of large areas

with precision and very fast.

The images were classified with their values in Digital Number (DN) based in samples

collected from these images. In other stage of classification, the images were submitted to a

pre-processing in order to correct possible errors or interferences that usually are present in

these images. Among these corrections, the most important is the elimination or reduction of

atmospheric interference.

For the classification with revised images were used spectral signatures from collected targets

in the images and also the spectral signatures from alluvium targets obtained in the field by

using a spectroradiometer (equipment  that registers the spectral signature  the targets in

wavelengths between 350 nm and 1050 nm ). These signatures are curves of continuum

wavelength between 350 nm and 1050 nm, which corresponds to the spectral answer from a

target. These curves can be used in the classification of land use, or in our case, in the

alluvium identification. The case of study is the ITAPIUNA SUDENE-MAP and the

watershed of Forquilha River located in Quixeramobim. After many classifications,

evaluation of the results was carried out in order to determine the best classification for each

image and then produce the alluvium map for the area of study. The results were obtained

using mathematical models and visual interpretation combined.
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1. INTRODUÇÃO

O estado do Ceará está localizado quase que totalmente no polígono das secas,

sendo o estado caracterizado por um regime pluviométrico anual altamente concentrado em

poucos meses do ano, altas evaporações, solos rasos e um embasamento predominantemente

cristalino, o que contribuem para a intermitência dos rios. Estes fatores contribuem e muito

para a vulnerabilidade do estado a períodos de escassez hídrica.

A constituição geológica do Estado do Ceará com cerca de 75% de rochas

cristalinas em sua parte central e 25% de rochas sedimentares (PERH-CE, 1992), dificulta

bastante o armazenamento de água no subsolo. As rochas cristalinas funcionam como uma

barreira à penetração da água forçando assim o fluxo desta água em direção a rede de

drenagem superficial. Esse fato obriga a construção de grandes reservatórios superficiais para

o armazenamento de água para suprir as necessidades do homem do campo nos períodos de

escassez. Porém, em algumas situações poderá ocorrer o armazenamento de água em rochas

cristalinas, desde que nestas haja fraturas (fendas e falhas na rocha). Mas muitas vezes a água

armazenada em fraturas de rochas cristalinas não é de boa qualidade, contento uma

quantidade muito elevada de sais, tornado assim imprópria para o consumo humano. Esta

água muitas vezes requer processos de dessalinização para que a mesma possa ser utilizada

pela população e a quantidade em muitos poços é extremamente restrita, com vazões

pequenas e muitas vezes inviabilizando sua explotação.

Já os depósitos sedimentares possibilitam o armazenamento de água no subsolo,

evitando assim sua perda por evaporação, e possibilitando a sua posterior utilização. Mas

como visto anteriormente, esse tipo de depósito ocorre no estado do Ceará em pequena

quantidade, principalmente nas fronteiras e costa do Estado (PERH-CE, 1992).

Uma forma de rocha sedimentar não consolidada e com uma ampla distribuição

em todo o Estado são os aluviões, que são depósitos de sedimentos transportados na sua

grande maioria pelos rios e depositados nas suas margens. Proporcionando assim um meio

poroso e com um potencial de armazenamento em muitas situações elevado. Os depósitos

aluvionares estão presentes ao longo dos rios, sua espessura e largura são bastante variáveis e

suas características hidráulicas também sofre uma variação acentuada podendo proporcionar a

existência de um grande deposito de águas subterrânea. O Estado do Ceará possui solos

poucos desenvolvidos, rasos e pedregosos limitando assim a disponibilidade de águas

subterrâneas (Oliveira et al., 2003).
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O mapeamento de aluviões é uma ferramenta fundamental para elaboração de um

plano de uso e gerenciamento destes recursos, que certamente consistem em uma boa

alternativa para a prática da agricultura familiar e abastecimento de pequenas comunidades. A

clara ligação entre as águas superficiais e subterrâneas faz necessário o planejamento do uso e

gerenciamento destes recursos de forma integrada.

O uso de técnicas de sensoriamento remoto, para viabilizar um mapeamento de

aluviões, é uma forma rápida e eficaz de produzir um material de boa qualidade e com custos

baixos que atenda aos objetivos para o qual esse material foi elaborado. O aumento da

resolução espacial das imagens geradas pelos sensores com o desenvolvimento de novas

técnicas e tecnologias para o processamento de imagens de satélite é uma contribuição

extremamente importante para o uso de imagens com o objetivo de mapear a cobertura do

solo. Vários são as informações que podem ser retiradas de uma imagem de satélite, desde as

mais simples como o limite de um copo d´água até mesmo uma análise em alguns casos, de

formações geológicas.

1.1 Principais aqüíferos presentes no Estado do Ceará

No Estado do Ceará existe a ocorrência de alguns tipos de aqüíferos que

possibilita o armazenamento de água e posteriormente sua utilização, entre eles destacamos os

seguintes (PERH-CE , 2005):

Intersticiais: relacionados aos depósitos recentes, pequena espessura e

potencialidade hidrogeológica, os aluviões enquadram-se neste grupo.

Cárstico-fissurais: encontra-se na bacia Potiguar em menor quantidade na Serra

Grande e em Zonas com rochas carbonáticas.

Fissurais: está presente na região do cristalino, sendo formado por rochas

cristalinas ou calcárias fraturadas, abrange 75% da área do Ceará e apresenta baixa

potencialidade hidrogeológica.

O conhecimento hidrogeológico no Estado do Ceará ainda é muito reduzido

(PERH-CE, 2005), limitando assim a capacidade de avaliação do potencial dos aqüíferos e a

adoção de medidas que possibilitam o uso de maneira racional deste recurso. Porém, a bacia

sedimentar do Araripe é uma das exceções, pois nesta bacia foi realizado um estudo e

apresentado um relatório de um projeto sobre a avaliação hidrogeológica pelo Departamento
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Nacional de Produção Mineral (DNPM). As bacias sedimentares localizadas no Estado do

Ceará são (PERH-CE, 2005):

Aqüíferos da Bacia Sedimentar do Araripe: - localizam-se na chapada do Araripe

no Sul do Estado do Ceará e conta com um bom potencial hidrogeológico, com uma vazão

média dos seus poços (664 poços) da ordem de 6,10 m³/h.

Aqüíferos da Bacia Sedimentar do Apodi: formados pela chapada do Apodi,

também conhecida como bacia Potiguar, e localizados a Leste do Estado. É também, nesta

bacia, onde se encontra a explotação de petróleo.

Aqüíferos das bacias Sedimentares Costeiras: encontram-se na região costeira do

Estado, ao Norte, sendo composta pelas formações Barreiras e dunas pelo Grupo Barreiras e

Dunas. Com o objetivo de conhecer melhor esse aqüífero foram produzidos alguns estudos de

algumas áreas, uma dessas áreas foi a região de Itarema a qual foi estudado pelo NUTEC

(1998) e a região onde está localizada a Região Metropolitana de Fortaleza, através do Projeto

de Avaliação Hidrogeológica da Região Metropolitana de Fortaleza, realizado pelo DNPM,

CPRM e Prefeitura Municipal de Fortaleza. A explotação desordenada tem a possibilidade de

salinização deste aqüífero pelo avanço da cunha salina, podendo isso ocorrer se o volume de

água bombeada for maior que a recarga de água doce.

Aqüífero da Bacia Sedimentar Parnaíba: este aqüífero está localizado no grupo da

Serra Grande que forma a Chapada da Ibiapaba, o mesmo está localizado na parte Oeste do

Estado, a Figura 1.1 mostra a localização deste aqüífero.

Aqüífero da Bacia Sedimentar de Iguatu: está localizado em sete manchas em

volta dos açudes Orós, Lima Campos e ao longo do rio dos Bastiões, riacho do Pubo e a Leste

do rio Salgado, próximo à confluência deste com o rio Jaguaribe, esta formação é uma das

poucas que não se encontra nos limites do Estado.

A Figura 1.1 mostra os principais domínios hidrogeológicos presentes no Estado

do Ceará, sendo o Embasamento Cristalino aquele que abrange a maior parte da  área (75%).
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FIGURA 1.1 – Aqüíferos do Estado do Ceará (Fonte: Adaptado PERH-CE, 2005)

Como já mencionado, no cristalino só é possível o armazenamento de água em

falhas nas rochas, porém no domínio do cristalino existem algumas manchas aluvionares ao

longo dos rios que possibilitam o armazenamento de água. Esses depósitos de água são

formados por camadas de sedimentos porosos, aqüíferos intersticiais com uma espessura de

até 40 m e também em escala menor os depósitos cársticos interligados a rochas calcárias

metamórficas (PERH-CE, 2005). Muitos deles apresentam baixas capacidades de infiltração e

de armazenamento de água.

Os aluviões têm material de boa permeabilidade, permitindo que a água seja

armazenada nos períodos de cheia dos rios e possibilitem o seu uso posteriormente. Eles são

constituídos por areias finas a grosseiras, cascalhos, argilas e matéria orgânica, coloração

variando de cinza-claro a tonalidades mais escuras e espessuras bastante variadas (PERH-CE,

1992).



19

Os depósitos aluvionares encontrados no Ceará são pequenos se comparados com

os aqüíferos das bacias sedimentares do Araripe e Apodi, cobrindo uma área da ordem de

2.000 km² e com distribuição bastante dispersa. Os maiores valores de espessura foram

medidos nas escavações da barragem Castanhão, em torno de 30 m de profundidade (PERH-

CE, 2005). A sua heterogeneidade litológica é resultante de um processo de sedimentação

fluvial com uma irregular energia de transporte (PERH-CE, 2005).

Portanto, no Estado do Ceará, particularmente nas margens nos trechos

perenizados dos rios Jaguaribe e Banabuiu, existem as maiores ocorrências de aluviões com

uma largura bastante variável, com um valor máximo em torno de 14 km a Nordeste de

Russas, e com uma espessura média em torno de 15 m (PERH-CE, 2005). Na maioria das

situações, o aqüífero é recarregado pela água liberada de açudes. Já existem estudos no

sentido de determinar o potencial explotável desses aqüíferos mesmo com a recarga fornecida

por esses rios, pois a grande preocupação dos gerenciadores desses sistemas é a exploração

sem controle.

Pelo fato dos Recursos Hídricos serem escassos no Estado do Ceará, isso por si só

justifica a busca por um melhor aproveitamento, e para que seja melhor aproveitado, faz-se

necessário o conhecimento da localização, quantidade e qualidade para promover o

gerenciamento e uso racional.

1.2 Objetivos

Desenvolver uma metodologia baseada no uso de técnicas de sensoriamento

remoto e da resposta espectral de alvos medidos em campo ou coletados na própria imagem,

para mapear na escala de 1:50.000 os aluviões ao longo dos rios na Folha de Itapiúna e na

bacia do riacho Forquilha no município de Quixeramobim.  Os mapas serão produzidos a

partir de classificação de imagens e posteriormente serão vetorizados, gerando assim um

produto final em forma de raster e vetor.

Os objetivos específicos desta Dissertação consistem em desenvolver a

classificação automática a partir das imagens de satélites ASTER e SPOT transformadas para

reflectância na superfície dos aluviões e os principais usos do solo da região para que seja

possível gerar um mapa de aluvião e comparar os vários métodos de classificação automática,

cujo objetivo é desenvolver uma metodologia para a classificação automática a partir de

imagens de satélites usando para isso biblioteca espectrais geradas a partir do uso de um
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espectrorradiômetro e coletadas na própria imagem para complementar aqueles alvos que não

foram possível coletar suas respostas espectrais através do espectrorradiômetro.

A caracterização espectral dos alvos é fundamental para implementar essa

metodologia de classificação automática, portanto o desenvolvimento de estudos para

implementar nas imagens de satélites o uso de biblioteca espectral que são curvas que

possibilitaram a parametrização da classificação de uma imagem de satélite formada por

valores de níveis de cinza é fundamental para alcançar resultados satisfatórios.

1.3 Organização dos capítulos

A introdução deste trabalho descreve algumas características hidrogeológica do

Estado do Ceará, abordando um pouco a situação em que se encontra o mesmo em relação à

disponibilidade de água subterrânea, seu potencial em algumas áreas do Estado e sua

localização. Foram contempladas as formações de aqüíferos e alguns estudos realizados nos

mesmos, suas características e principalmente os depósitos de sedimentos aluvionares.

No Capítulo 2 descreve-se a revisão da literatura onde destacamos alguns

trabalhos realizados com o uso de imagens de satélites desde o pré-processamento, etapa

inicial no processamento de imagens, até os processos mais avançados de classificação

automática. Várias aplicações e trabalhos realizados com o uso de Sensoriamento Remoto em

algumas áreas do conhecimento foram citados neste Capítulo.

A metodologia é apresentada no Capítulo 3, o qual também descreve princípios

básicos de geoprocessamento, fazendo ainda uma descrição dos principais sensores de satélite

existentes e suas características, assim como vários métodos para melhorar a aparência das

imagens e proporcionar um produto de qualidade, seja para a interpretação visual ou

interpretação automática (Classificação).

As etapas dos processos realizadas com as imagens, com o objetivo de obter um

mapeamento dos aluviões, encontram-se no Capítulo 4, onde estão todos os resultados obtidos

a partir da classificação das imagens de  satélites com o uso de assinaturas espectrais dos

alvos. Neste capítulo estão relacionados todos os resultados e avaliações das classificações e

mapas.

A Conclusão, descrita no Capítulo 5, expõe algumas dificuldades e observações

sobre os resultados alcançados perante aos vários métodos usados na classificação dos

aluviões.
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Finalmente, no Capítulo 6 recomendam-se algumas diretrizes para o

aprofundamento deste trabalho e novas linhas de pesquisas relacionadas com este trabalho.

Vários trabalhos foram consultados e referenciados, e encontram-se relacionados

nas referências bibliográficas ao final deste estudo.
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2. REVISÃO DA LITERATURA

2.1 A interpretação de Imagens de satélite e suas aplicações.

A fotointerpretação é vista como uma aplicação do sensoriamento remoto, pois

visa à identificação de objetos ou fenômenos a partir da analise e observação por parte de um

intérprete. A qualidade do produto final dessa técnica exige que sejam usados equipamentos

adequados, sendo a experiência do fotointérprete também indispensável para que se obtenha

um produto de acordo com os objetivos traçados em imagens de satélites.

A identificação e localização do traçado de uma rede de drenagem podem auxiliar

no estudo de solos, geologia de uma área, isso pode ser feito com o uso de imagem de satélite.

A caracterização da rede de drenagem como a declividade média e densidade podem ser

obtidas com o auxilio de imagens de satélites. A forma e o tipo da rede de drenagem, na

maioria dos casos, são facilmente observados.

O estudo da vegetação ou a cobertura vegetal é outra aplicação do processamento

de imagens de satélites, pois é possível avaliar o comportamento da cobertura vegetal de uma

região ao longo do tempo, possibilitando assim o monitoramento, controle e avanço do

desmatamento. Através de uma imagem de satélite é possível localizar e, em muitos casos,

delimitar os vários tipos de vegetação, como mata densa, mata pantanosa, floresta de transição

mata litorânea, mata rasteira entre outras. As regiões de reflorestamento são de fácil

identificação, pois apresentam uma distribuição uniforme com espaçamento geralmente igual

e suas copas são bastante homogêneas em relação a uma floresta natural. (Loch, 2001).

A interpretação automática da vegetação baseia-se nos seguintes passos: 1) decidir

quais as classes de cobertura do solo a serem individualizadas; 2) catalogar características

próprias que viabilizem a discriminação das diferentes classes; 3) estabelecer um método de

decisão para definir a que classe pertence cada elemento analisado. (Loch, 2001).

É possível fazer o inventário florestal de uma floresta a partir de imagens de

satélite. Nesta situação as informações retiradas da análise da imagem para o inventário

florestal são as seguintes: descrição da área florestal, situação geográfica, rede hidrográfica,

geomorfologia, vegetação entre outras. (Loch, 2001).

O aumento da produtividade na agricultura é uma necessidade cada vez maior,

tornando-se cada vez mais freqüente o uso de sensoriamento remoto para o controle de pragas

e monitoramento de grandes áreas agrícolas nas grandes áreas produtivas. O uso de imagens
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de satélites na agricultura faz-se presente desde a escolha do solo apropriado para uma

determinada cultura até as fases posteriores ao plantio, como controle do crescimento,

produtividade, controle de pragas e outros.

Alvarenga et al., (2005) avaliou os classificadores: Isoseg, Battacharyya e o

MAXVER na estimativa de áreas cultivadas com arroz irrigado no município de Santa Vitória

do Palmar – RS. Esse trabalho foi realizado com imagens LANDSAT TM e ETM+ de várias

datas diferentes, mas de uma única órbita/ponto. Para avaliar os resultados da classificação de

imagens LANDSAT o autor aplicou a estatística Kappa.

O uso de técnicas de sensoriamento remoto no mapeamento de áreas infectadas

por pragas em plantios de soja tem uma grande vantagem, em relação aos métodos

tradicionais, que é a possibilidade de cobrir uma vasta área, tornando assim uma alternativa

viável no controle de doenças (Santos Jr. et al., 2001). O uso da espectrorradiometria nas

regiões do visível e do infravermelho próximo, para detecção de infestação de praga na

lavoura de soja mostrou-se bastante eficiente (Santos Jr. et al., 2001).   As medidas feitas da

reflectância com o espectrorradiometro levaram em consideração seis níveis de sintomas de

ataques das pragas. Com essas curvas espectrais foi possível fazer uma comparação entre as

respostas espectrais dos alvos e as respostas espectrais coletadas a partir das imagens.

A devastação de florestas e ecossistemas tem preocupado bastante as autoridades

ambientais, no entanto uma das maneiras de monitorar o problema é através do uso de

imagens de satélites para localizar as regiões devastadas. Outra aplicação é a identificação de

regiões sujeitas à poluição como rios e lagos, a retirada da vegetação das encostas e mata

ciliar, além da exploração de madeira em áreas de preservação. O fato de uma imagem de

satélite cobrir uma vasta área possibilita uma visão geral de toda uma região, e dependendo da

imagem é possível visualizar detalhes de muitas regiões devastadas.

O cadastro de grandes propriedades rurais de difícil acesso pode ser feito com o

auxilio de imagens de satélite desde que a mesma tenha resolução espacial compatível com

esse trabalho (Loch, 2001).

Nas grandes cidades o crescimento é rápido e desordenado, impossibilitando

assim que os órgãos competentes realizem um planejamento adequado para a região. O uso de

imagens pode nortear as diretrizes para o planejamento das grandes áreas urbanas. Iwai

(2003) faz um estudo no município de São Bernardo do Campo, que através de imagens de

satélites mapeou os diversos usos do solo urbanos neste município.
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A produção de mapas temáticos, como por exemplo, o mapeamento

geomorfológico que apresenta as mais variadas formas de relevo e feições interagindo assim

com a vegetação, hidrografia e clima, é uma aplicação muito poderosa de imagens de satélite.

Um mapa contendo as características geomorfológicas tem inúmeras aplicações em Geologia,

Engenharia, Hidrologia e outros ramos do conhecimento (Loch, 2001).

Na Engenharia existem várias aplicações para imagens de satélites no

planejamento e execução de projetos voltados para a infra-estrutura, entre elas podemos citar

algumas: Implantação de rede viária ou estradas, rede elétrica construção e controle de

barragens. Na implantação de uma estrada é muito importante uma visão geral dos locais onde

vai passar a estrada e a imagem possibilita isto. As imagens podem ser usadas na delimitação

da faixa de estudo para a implantação de uma estrada no melhor traçado da mesma de maneira

que a torne viável técnica e economicamente. Já em vias urbanas podem ser usadas para

localizar pontos críticos no tráfego, e nortear soluções para os vários problemas enfrentados

pelo trânsito das grandes cidades. A rede elétrica faz uso de imagens na implantação

principalmente na localização do melhor local para a passagem da rede. No caso de barragem,

pode ser usado para localizar possível boqueirão, delimitar a área alagada pela represa e

localizar as comunidades que serão afetadas (Loch, 2001).

A pesquisa geológica também encontra aplicações para as imagens de satélites

como a identificação de rochas, tipos de estruturas geológicas, indícios de falhas, lineamento

e fraturas em rochas. A Tabela 2.1 apresenta algumas aplicações de imagens de satélites em

diversas áreas do conhecimento.

TABELA 2.1 – Aplicações de imagens de satélite

Área Aplicação

Meteorologia Previsão do tempo a um determinado prazo, mapeamento climático

Geologia Procura de jazidas minerias, estudos de aproveitamento de solos

Agricultura Previsão de safras, estudos de contaminação por pragas

Militar Espionagem, teleguiagem de mísseis, controle de tráfego aéreo e marítimo

Industria Inventário e projeções de recursos hídricos, pesca e salinas

Ecologia Pesquisas sobre o equilíbrio ecológico no planeta

Demografia Inventário e planejamento para controle do aumento demográfico.

Fonte: Morais, 1999
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2.2 Trabalhos realizados com imagens de Satélites

2.2.1 Agricultura

Nos últimos anos com a modernização da agricultura no país, o uso de técnicas de

sensoriamento remoto vem tornando-se cada vez mais comum no planejamento e

acompanhamento das grandes lavouras. Principalmente no estudo de pragas e doenças que

venham a prejudicar a produtividade das lavouras.

Vários trabalhos foram desenvolvidos e publicados envolvendo estudos que

possibilite um uso racional do solo, e que possam maximizar a produtividade e o desempenho

das lavouras em muitas áreas do país. Ganan et al. (2005) mapeou as áreas de soja na região

oeste do Estado do Paraná, usando imagens LANDSAT 5 e classificação supervisionada das

imagens de satélites, comparando-a com as áreas estimadas pela SEAB/DERAL para safra

2003/2004. Esse trabalho buscou uma melhor metodologia para estimativa das áreas de

cultivo de soja com uma menor subjetividade. Os resultados obtidos neste trabalho, segundo

os autores, foram considerados bons, levando-se em consideração o Índice Kappa que avalia a

qualidade da classificação proposta por Landis e Koch (1997) que se encontra-se na Tabela

11.

Segundo o boletim de Pesquisa e Desenvolvimento da Embrapa nº 21 (uso de

imagens digitais na avaliação do crescimento da taxa de cobertura do solo) o processamento

digital de imagens vem sendo a algum tempo utilizado em trabalhos que envolvem estudos de

raízes em perfis de solo (Bassoi et al., 1997; Silva et al., 2001), medições e Índices de área

foliar (Gardingen, 1999; Meir et al., 1999), avaliação do crescimento e da eficiência da

cobertura do solo (Andrade et al., 1999; Damaso et al., 1999; Ferreira et al., 2001), estudos de

biomassa (Smith et al., 1999), análise quantitativa e qualitativa de grãos como os de café

(Cunha et al. 2001), e várias outras aplicações. No trabalho relatado neste boletim consta o

uso de imagens digitais na avaliação da taxa de crescimento e cobertura do solo, sendo o

Software ENVI (versão 3.2) utilizado no tratamento e classificação das imagens digitais, a

cultura avaliada foi o maracujá e para facilitar esse estudo entre as linhas de maracujá foram

usadas plantas capazes de cobrir o solo para evitar processos erosivos.

 Adami et al. (2002) analisaram o desempenho de alguns algoritmos para

classificação em imagens de satélite no mapeamento agrícola. Esse mapeamento buscou

discernir as classes: agricultura, solo exposto, pastagem, mata e corpos d’água em uma área

compreendida entre os municípios de Leópolis, Rancho Alegre e Sertaneja, localizado no
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terceiro planalto paranaense. Os classificadores de imagens utilizados neste trabalho foram:

K-Médios, Isoseg, Máxima Verossimilhança, Distância de Mahanobis e Distância

Bhattocharyya. Esses métodos de classificação foram aplicados em imagens LANDSAT em

DN, e em imagens transformadas através das seguintes técnicas: componentes principais

(CP), Modelo Linear de Mistura Espectral (MLME) e Índice de Vegetação por Diferença

Normalizada (IVDN). Os resultados obtidos mostram que a classificação da imagem em DN

obteve os melhores resultados em relação às imagens classificadas a partir das transformações

citadas acima, sendo recomendação do autor não usar nenhuma transformação antes da

classificação.

Adami et al. (2002) realizaram um estudo sobre alguns métodos de classificação

do uso e cobertura do solo no mapeamento agrícola em três municípios do Estado do Paraná,

com imagens do satélite LANDSAT do sensor ETM+. Este estudo buscou avaliar o

desempenho dos algoritmos de classificação K-Médias, Isoseg, Máxima Verossimilhança,

Distância de Mahalanobis e Distância Bhattacharyya.  Para avaliar a Acurácia da classificação

gerada por esses algoritmos foram utilizados a Matriz de Confusão e o Índice Kappa. E para

verdade terrestre foram consideradas duas classificações feitas por fotointérprete e em seguida

combinadas as duas para produzir um único mapa de verdades terrestre.  O melhor resultado

encontrado neste estudo foi usando os métodos Isoseg e o Bhattacharyya, aplicados nas

imagens com as combinações de bandas 3, 4 e 5 do LANDSAT 7.

Luiz et al. (2003) analisaram as relações existentes entre variáveis agronômicas e

espectrais de interesse para o sensoriamento Remoto nas culturas de soja e feijão. Essa analise

foi realizada a partir de Índice que corresponde a operações entre as respostas espectrais em

uma imagem de satélite, envolvendo as radiações refletidas pela cultura na faixa do vermelho

e infravermellho próximo.

O sensoriamento remoto pode ser aplicado no gerenciamento dos recursos

hídricos. É possível usar imagens de satélite para avaliar as áreas irrigadas, e com isso manter

controle no volume de água destinado aos irrigantes. Nesta situação pode-se comparar a área

declarada pelos irrigantes no ato do pedido de outorga com a calculada a partir da imagem de

satélite (Luna e Pereira, 2003).

2.2.2 Solos e vegetação

Vicente et al. (2005) mapearam a presença de areias, argilas e vegetação na

Estação Ecológica de Itirapina e seus arredores no Estado de São Paulo. O classificador SAM
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(Spectral Angle Mapper) foi usando nas duas primeiras classes com base em assinaturas

espectrais dos alvos, e para cobertura vegetal usou-se um Índice que corresponde a operações

entre as bandas do visível, infravermelho próximo e infravermelho médio. Neste trabalho foi

usado técnicas de processamento de imagens hiperespectral em imagens multiespectral e os

resultados foram obtidos com um bom nível de detalhamento.

Soares et al. (2005) usaram o algoritmo de classificação MAXVER para a análise

comparativa entre imagens dos sensores CCD/CBERS2 e ETM+ na classificação da cobertura

vegetal no semi-árido brasileiro. Os resultados foram analisados através de medidas

quantitativas de Acurácia das classificações (Índice Kappa e Matriz de Confusão). Neste

trabalho constatou-se que o uso das 6 bandas do LANDSAT 7 (visível, infravermelho

próximo e médio) contribuiu com pouca informação para a classificação de regiões de

caatinga no período seco, isto em comparação com a classificação usando as 4 bandas do

visível e infravemelho próximo do mesmo sensor. O resultado da classificação mostrou que o

sensor CCD-CBERS2 é superior em relação ao sensor ETM+ LANDSAT 7 na detecção de

áreas de transição e mata galeria, isso pode ser justificado pelo fato do sensor CCD-CBERS2

ter uma resolução espacial melhor que ETM+ LANDSAT 7 os quais são respectivamente 20

m e 30 m (Soares et al., 2005).

Ribeiro e Centeno (2001) compararam a classificação do uso do solo utilizando

Redes Neurais e o Algoritmo MAXVER (Máxima Verossimilhança), em uma imagem orbital.

A classificação usando redes neurais, segundo os autores, foi bem superior em relação ao

algoritmo MAXVER. Porém, a classificação através do algoritmo MAXVER exige um

número maior de amostras e nesta classificação foi utilizado o mesmo número de amostras,

isto pode ser um fator que tenha afetado o método MAXVER.

Bezerra e Sano (2003) usaram o classificador MAXVER para a elaboração de

mapa de uso da terra – caso da microbacia do córrego lamarão, Distrito Federal. Em seguida,

compararam esse método com a elaboração de mapas por interpretação visual e segmentação,

mostrando-se bastante eficiente o método de classificação automática segundo os autores.

Pereira et al. (1996) compararam entre si, respostas espectrais da cobertura vegetal

na região de Marabá caracterizadas por três tipos de imagens LANDSAT TM, imagem bruta

em DN, imagem transformada para reflectância segundo o método de Markham e Barker

(1987) - obtidas através de equações matemáticas que converte os dados digitais em radiância

e posteriormente em reflectância e imagem em reflectância segundo Roberts (1991) obtidas

através do uso de espectro de elementos puros da superfície medidos no laboratório ou em
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campo em condições controlada. Com base nas respostas espectrais desses elementos geram-

se regressões a fim de ajustar uma equação para fazer a transformação.

Silva e Valeriano (2003) usaram imagem LANDSAT ETM+ para o cálculo do

albedo em uma região que está localizada na serra da Mantiqueira e parte do vale do rio

Paraíba do Sul. A imagem que cobre a região em estudo foi georreferenciada com base em um

mosaico de imagens LANDSAT TM, disponível em um servidor de imagens na internet.

Após esse procedimento, foi necessária a correção atmosférica usando o modelo DOS (Dark

Object Subtraction), visando transformar a resposta espectral do pixel de DN para reflectância

na superfície e em seguida calculado o albedo.  Machado et al. (2003) mostram as variações

nos parâmetros atmosféricos necessários para estes modelos de correção de imagens de

satélites.

 O PRODES (Projeto de Estimativa do Desflorestamento Bruto da Amazônia) é

visto como o maior projeto do mundo em monitoramento de florestas utilizando técnicas de

sensoriamento remoto através de imagens de satélites e apoiado por um sistema de

informações geográficas. O INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) que há algum

tempo faz a interpretação de imagens de satélite, coordena esse projeto (Mello et al, 2003). O

mapeamento de áreas desflorestadas na Amazônia Brasileira é realizado através de

processamento digital de imagens TM/LANDSAT usa técnicas de modelo de mistura Spectral

segmentação e classificação (Mello et al., 2003).

Loebmann et. al (2005) faz uma analise multitemporal de imagens LANDSAT do

uso da terra na bacia do rio Jardim, e chega a conclusão que a classificação por análise de

mistura espectral  que é usada em imagens hiperespectrais é bastante eficiente em imagens

multiespectrais. Neste trabalho usou-se a metodologia de mistura espectral em imagens

LANDSAT TM (multiespectal), para fazer uma classificação de uso do solo com o

Classificador Espectral Spectral Correlation Mapper (SCM).

A caracterização e avaliação da ocupação espacial de quatro projetos de

assentamento no Estado do Rio Grande do Norte na região do semi-árido foram desenvolvidas

com o uso de técnica de Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento. (Francelino e

Fernandes Filho, 2003). Este trabalho usou imagens LANDSAT de 27/11/1994 e 02/06/1999

para avaliar a evolução da cobertura florestal nesse intervalo, e constatou que em alguns

assentamentos o desmatamento foi bem acima do permitido para o uso sustentável do

assentamento, constatando-se uma degradação da cobertura florestal. As áreas mapeadas

foram: mata, capoeira, solo exposto e agricultura. Para mapear a cobertura do solo, o uso da
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classificação digital neste trabalho mostrou-se bastante eficiente. (Francelino e Fernandes

Filho, 2003).

O Departamento de Recursos Ambientais (DERAM) da Fundação Cearense de

Meteorologia e Recursos Hídricos (FUNCEME) realizou vários trabalhos com o uso de

Sensoriamento Remoto, entre esses trabalhos destacamos a caracterização do uso e ocupação

do estuário do Rio Pirangi (CE). Esse estudo foi realizado a partir de imagens LANDSAT e

com o uso de técnicas de processamento digital de imagens de satélites e geoprocessamento,

entre as técnicas utilizadas destacamos a segmentação e a classificação automática através do

SPRING. Além das imagens de satélites foram usados vários planos de informações para

viabilizar a execução deste projeto.

As informações levantadas deste estuário tiveram como base o processamento

digital de imagens de satélite juntamente com os trabalhos e visitas de campo (Carvalho et al.,

2001). A classificação supervisionada foi usada na caracterização do uso do solo no estuário

do Rio Pirangi, porém os resultados dessa classificação necessitaram de ajustes para que a

mesma gerasse um mapa de acordo com o que está em campo (Carvalho et al., 2001).

 Esse estudo identificou as principais atividades desenvolvidas e alguns dos

impactos ambientais na região, sendo o desmatamento caracterizado como um dos impactos

mais danosos ao estuário (Carvalho et al., 2001). Isso pode ser constado a partir de uma

análise desta região, a qual mostrou que essa zona costeira é muito vulnerável à ação

antrópica e está com um nível de intervenção antrópica muito acentuado (Carvalho et al.,

2001).

As áreas degradadas susceptíveis aos processos de desertificação na região do

Médio Jaguaribe – CE foram mapeadas através de imagens LANDSAT e os resultados foram

apresentados em um mapa temático na escala 1:250.000. A identificação e delimitação das

áreas sem cobertura ou com pouca cobertura vegetal foram feitas com base em imagens

LANDSAT 7 e através da classificação automática usando o método MAXVER. O mapa das

áreas degradadas e susceptíveis à desertificação foi obtido a partir da classificação da

imagem, juntamente com uma base cartográfica e várias visitas a campo para identificar as

verdades de campo (Leite, et al., 2003). O resultado deste trabalho foi a confecção de um

mapa final o qual aponta um nível de degradação ambiental relevante no Médio Jaguaribe

(Leite, et al., 2003).

Além do médio Jaguaribe, no município de Caridade (CE) foram mapeadas as

áreas degradas e/ou susceptíveis aos processos de degradação através da interpretação visual
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das imagens do Satélite TM LANDSAT em composição colorida nas bandas 5, 4, 3. Neste

trabalho foram identificado e mapeados a partir de imagens de satélites 4 diferentes níveis de

conservação do ambiente (Oliveira, et al., 2003). Contatou-se que essa área já se encontra

bastante modificada devido ao desmatamento.

2.2.3 Aplicações das imagens ASTER.

As imagens do sensor Áster têm um vasto campo de aplicação, seja na agricultura,

engenharia, ecologia, climatologia, geologia e outras áreas afins. Vários trabalhos já foram

realizados com esse tipo de imagem na agricultura. Através da análise de uma imagem é

possível identificar os vários estágios de uma plantação, e identificar alguns problemas

relacionados ao “stress hídrico”.

A imagem Áster é uma ferramenta poderosa no mapeamento do uso do solo e o

acompanhamento do avanço do desmatamento nas grandes florestas de difícil acesso. Outro

recurso bastante interessante é a possibilidade da geração de um modelo digital do terreno

(MDT), a partir das bandas no nadir (visada do sensor do satélite na vertical) e outra banda no

não-nadir (visada do sensor do satélite não na vertical).

O trabalho desenvolvido por Rojas (2005) faz uso da correção atmosférica em

imagens ASTER, com o programa ACORN que usa o algoritmo MODTRAN 4 e o modelo de

otimização algoritmo genético. Neste trabalho o autor obteve bons resultados em relação às

verdades terrestres.

Perrotta et al. (2005) usou imagens ASTER no mapeamento espectral de intrusões

pegmatíticas relacionadas às mineralizações de lítio, gemas e minerais industriais, uma

aplicação clássica de imagens ASTER em Geologia. Em seu trabalho foi feita a correção

atmosférica e em seguida o mapeamento espectral. Neste trabalho foi feito o uso de

ferramentas destinadas para processamento de dados hiperespectrais em dados multiespectrais

e os resultados foram satisfatórios para imagens ASTER.

O trabalho desenvolvido por Senna e Souza Filho (2005) mostrou que é possível

usar imagens ASTER e espectroscopia de reflectâcia, para mapear um deposito de argila

usada na indústria da cerâmica. Neste estudo conseguiu-se separar os diferentes tipos de

argilas encontrados no depósito. No aluvião estudado, encontravam-se vários tipos de argilas,

as quais foram coletadas várias amostras e em laboratório registradas as assinaturas espectrais

com o uso de um espectrorradiômetro. A biblioteca espectral gerada foi usada no classificador

espectral SAM como parâmetro de entrada para realizar a classificação.
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A aplicação de espectrorradiometria e processamento de imagens ASTER na

identificação de ocorrência de argilas, a partir do espectro infravermelho médio – SWIR das

imagens ASTER e uso de medidas das assinaturas espectrais, foram produzidas por um

espectrorradiômetro no laboratório de Sensoriamento Remoto e espectrorradiometria da

CPRM (Superintendência Regional de Porto Alegre) (Hoff et al., 2005).  O objetivo deste

trabalho foi usar as curvas espectrais no processo de classificação das imagens ASTER no

mapeamento geológico com o uso do classificador MAXVER, porém, nesta publicação ainda

não tinha sido realizada a classificação de imagens, sendo este processamento previsto em

uma etapa posterior.

2.2.4 Mapeamento e Avaliação do potencial de aluviões

 A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (FUNCEME)

através do Departamento de Recursos Hídricos (DEHID) em conjunto com o Departamento

de Engenharia Hidráulica da Universidade Federal do Ceará (DEHA–UFC), realizaram

estudos com o objetivo de modelar geometricamente um trecho aluvionar no Rio Palhano nos

municípios de Morada Nova e Ibicuitinga – CE. Neste estudo foram executados trabalhos em

campo de sondagens a trado manual e sondagens elétricas verticais. As sondagens a trado

foram executadas com o objetivo de parametrizar as sondagens elétricas verticais que

possibilitaram mapeamento do aluvião tridimensionalmente (Leite et al., 1999).

 Neste mesmo aluvião foi realizado um estudo visando o manejo integrado dos

recursos superficiais e subterrâneos, fazendo-se uso de simulações para indicar o

comportamento dos aqüíferos quando submetidos aos vários tipos de bombeamento e

recargas. O objetivo era otimizar o uso da água do reservatório superficial e do aluvião, e com

base neste estudo foram feitas simulações através de modelos computacionais (Castro et al.,

2000).

 Um outro estudo realizado pelo DEHID-FUNCEME foi a estimativa do

potencial hidrogeológico de Barragem Subterrânea, caracterizando o dimensionamento

geométrico e hidráulico do meio poroso, além de ser realizada uma análise do potencial

hídrico da barragem (Möbus  et al., 2001).
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3. METODOLOGIA

3.1 Sensoriamento Remoto

O sensoriamento é caracterizado pelo estudo ou observação de objetos e o

acompanhamento de fenômenos de forma que não ocorra o contato com o objeto estudado,

isso é realizado a partir da radiação refletida ou emitida pelo corpo e captada por um sensor.

O sensoriamento remoto usa como instrumentos para a captação da radiação

sensores, os quais podem ser encontrados em plataformas terrestres, sub-orbitais e orbitais,

sendo que o local e o tipo de sensor dependem dos objetivos e da precisão do estudo ou

observação. Com isso, o sensoriamento remoto pode ser aplicado em várias aéreas do

conhecimento, e com o aumento da resolução espacial dos sensores e o avanço dos softwares

para o processamento de imagens de satélites, seu uso tem se tornado cada vez mais popular.

Contudo, os dados de sensoriamento remoto precisam em geral de pré-processamento para

atenuar as distorções na imagem, como as provenientes do sensor, deformações geométricas e

interferência da atmosfera, entre outras (Rojas, 2005).

O simples ato de tirar uma foto com a família, por exemplo, constitui uma forma

de sensoriamento remoto, ou seja, a obtenção dos dados, informações sobre um alvo qualquer

(sensoriamento) à distância (remoto). Nestes termos podemos dizer que o sensoriamento

remoto já era praticado pelo homem há algum tempo. Essa tecnologia começou a ser usada a

partir da criação da fotografia preto e branco, e ao longo dos tempos tem evoluído com a

invenção de novos equipamentos e pesquisas em várias áreas do conhecimento como: Física,

Química, Biologia, Computação, Meio Ambiente, Engenharia entre outras.

Todo corpo com temperatura acima de 0 K (Kelvin), teoricamente emite radiação

eletromagnética, sendo essa radiação caracterizada por um comprimento de onda e uma

freqüência.

O sol emite uma grande quantidade de energia eletromagnética, mas nem todos os

comprimentos de ondas conseguem atravessar a atmosfera terrestre e atingir à superfície da

Terra. As regiões do espectro eletromagnético em que a atmosfera deixa passar radiação são

conhecidas como janelas atmosféricas, e a maioria dos sensores são construídos para registrar

os comprimentos de ondas eletromagnéticas que conseguem atravessar a atmosfera. A Figura

3.1 mostra o comportamento da transmissividade da atmosfera em função do comprimento de

onda.
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FIGURA 3.1 – Janelas atmosféricas. (Fonte: Adaptada da Engesat, 2005)

O espectro eletromagnético mostrado na Figura 3.2 corresponde a um grupo de

radiação em função do comprimento de onda, nesta figura percebemos as mais diversas ondas

eletromagnéticas como as microondas com um comprimento de onda maior que o

infravermelho e a luz visível que corresponde a uma pequena faixa do espectro

eletromagnético que fica entre o infravermelho e o ultravioleta.

FIGURA 3.2 – Espectro eletromagnético. (Fonte: Moreira, 2003)

3.1.1     Radiação visível

A radiação visível (luz) é a radiação eletromagnética, compreendida entre os

comprimentos de ondas 390 nm a 700 nm (Ver Figura 3.2), que quando incide no sistema

visual humano provoca uma sensação de cor no cérebro.

Ao decompor a luz branca em várias cores, o nosso sistema visual percebe que

existem várias cores, cada cor correspondendo a um intervalo de comprimento de onda
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eletromagnética. Como exemplo, podemos citar a cor azul que é a radiação situada ente 446 a

500 nm. Na Tabela 3.1  encontra-se as cores com os respectivos intervalos de comprimentos

de ondas.

TABELA 3.1 – Relação de cores e faixas espectrais na região do visível

Cor Comp. Onda (nm)
Violeta 400 a 446

Azul 446 a 500
Verde 500 a 578

Amarelo 578 a 592
Laranja 592 a 620

Vermelho 620 a 700

3.1.2     Radiação infravermelha

A radiação infravermelha (IV) corresponde à radiação eletromagnética, com

comprimentos de ondas situados entre 0,70 µm e 1000 µm, e situada entre a luz visível e as

microondas no espectro eletromagnético (Ver Figura 3.2). Essa radiação, por abranger um

intervalo muito grande do espectro em relação à luz visível, é dividida em três parcelas ou

faixas espectrais: IV próximo (0,70 a 1,10 µm), IV médio (1,10 a 3,00 µm) e IV distante ou

Termal (3,00 a 1000 µ m).

3.2 Satélites

Os satélites artificiais são corpos que gravitam em uma órbita em torno da Terra,

sendo a órbita a trajetória que o satélite descreve ao dar uma vota em torno da Terra. Esta

órbita pode ser heliossíncrona ou geoestacionária.

Uma órbita heliossíncrona é caracterizada pelo fato de que o plano da órbita do

satélite forma um ângulo constante com o plano orbital da Terra em volta do Sol. Este tipo de

órbita tem a vantagem para o sensoriamento remoto que para uma mesma latitude, o satélite

sempre passa aproximadamente no mesmo horário local. Desta maneira, os satélites de

observação da Terra, operando no visível e infravermelho, aproveitam geralmente a parte da

manhã antes que as nuvens de convecção comecem a se formar. Essas órbitas são possíveis

entre 300 e 1.500 km de altitude e nunca passam pelos pólos. As órbitas dos satélites

LANDSAT, SPOT e CBERS são deste tipo, sendo chamadas de heliossíncrona quase polar

por passarem perto dos pólos.
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A órbita geoestacionária, por sua vez, ocorre quando o satélite fica

constantemente em cima do mesmo ponto geográfico. Esse tipo de órbita envolve grandes

altitudes, da ordem de 36.000 km. Para o sensoriamento remoto, geralmente essa grande

distância implica em uma baixa resolução espacial (hectométrica ou quilométrica). Órbitas

geoestacionárias são usadas mais frequentemente para satélites de meteorologia, como o

GOES (Geostationary Operational Environmental Satellite) e o METEOSAT, que oferecem a

possibilidade de adquirir dezenas de imagens por dia.

Os satélites que estão a uma altitude relativamente baixa (menos de 1.000 km) são

ligeiramente freados pela rara atmosfera e precisam, portanto, de um sistema de correção da

órbita. Além dos mecanismos de correção de altitude e de órbita, um satélite para o

sensoriamento remoto possui antenas de recepção de dados e de instruções do centro de

operações, antenas de transmissão de dados, painéis solares que o fornecem a energia

suficiente à captura e à transmissão dos dados, sensores e gravadores que permitem a

transmissão em outro momento.

Os satélites são agrupados em categorias, que dependem da sua finalidade e uso.

Esses podem ser de uso militar, científicos, telecomunicações, meteorológicos e os satélites de

recursos naturais.

A maioria desses satélites carrega sensores que registram a radiação refletida por

um alvo na superfície da terra ou na atmosfera. As informações referentes a essa radiação

captada são transmitidas para estações na superfície da terra para serem posteriormente

processadas e gerados produtos finais.

3.2.1 Satélites de Recursos Naturais

Os satélites ambientais são usados para a pesquisa envolvendo os recursos

naturais, transportando sensores capazes de imagear uma área da superfície do nosso planeta.

Esse tipo de satélite tem como objetivo principal o estudo do nosso planeta através de

imagens ou outro tipo de resposta espectral emitida por um alvo na superfície da Terra ou da

atmosfera.

3.2.1.1 Satélite LANDSAT (Sensores TM e ETM+)

No dia 23 de Julho de 1972, a NASA (National Aeronautics and Space

Administration) lançou nos Estados Unidos o primeiro satélite chamado ERTS 1 (Earth
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Resources Technology Satellites), no âmbito do Programa Espacial "Earth Resources

Technology Satellite".

Este Programa Espacial e os satélites que o compõem foram em seguida

rebatizados "LANDSAT", para melhor sugerir o enfoque do seu esforço sobre Sensoriamento

Remoto de Recursos Naturais Terrestres. Foram lançados 7 satélites do Programa LANDSAT

desde 1972. Veja na Tabela 3.2 os satélites da série LANDSAT.

TABELA 3.2 – Série de satélite LANDSAT (Adaptado: EngeSat, 2005)

Landsat 1 23/7/1972 6/1/1978
Landsat 2 22/1/1975 52/02/82
Landsat 3 5/3/1978 31/3/1983
Landsat 4 16/7/1982 - Não imagea
Landsat 5 01/03/84 Ativo
Landsat 6 5/10/1993 Perdido
Landsat 7 15/4/1999 Ativo

Satélite Data de lançamento Data de desativação

O LANDSAT 7 é o mais recente satélite em operação do programa LANDSAT. O

novo satélite foi lançado em abril de 1999, com um novo sensor a bordo denominado ETM+

(Enhanced Thematic Mapper Plus). Uma imagem LANDSAT 7 ETM+ é composta por 8

bandas espectrais que podem ser combinadas em inúmeras possibilidades de composições

coloridas e opções de processamento. Entre as principais melhorias técnicas, se comparado ao

seu antecessor, o satélite LANDSAT 5, destacam-se a adição de uma banda espectral (banda

Pancromática) com resolução espacial de 15 m, perfeitamente registrada com as demais

bandas, melhorias nas características geométricas e radiométricas, e o aumento da resolução

espacial da banda termal para 60 m.

O LANDSAT 7 pode adquirir imagens numa área que se estende desde 81º de

Latitude Norte até 81º de Latitude Sul e obviamente, em todas as longitudes do globo

terrestre. Uma órbita do LANDSAT 7 é realizada em aproximadamente 99 minutos,

permitindo ao satélite dar 14 voltas na Terra por dia, e a cobertura total do nosso planeta

sendo completada em 16 dias. A órbita é descendente, ou seja, de Norte para Sul, e o satélite

cruza a linha do Equador entre 10:00h e 10:15h (hora local) em cada passagem. A órbita do

LANDSAT 7 é "heliosincronizado", assim  sempre passa num mesmo local ao mesmo horário

solar.
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Outro fato importante é que o satélite LANDSAT 7 tem o mesmo período de

revisita que o LANDSAT 5 (16 dias), e a sua órbita é de tal maneira que resultou na mesma

grade de referência do LANDSAT 5 (WRS2) e tem a mesma área imageada (185 x 185 km

por cena).  As imagens LANDSAT 5 e 7 são consultadas através de um mapa-Índice (mapa de

órbita/ponto).

A Tabela 3.3 compara as diferenças de resolução espectral entre o sensor TM do

LANDSAT5 e o sensor ETM+ do LANDSAT 7. Os valores nessa tabela, estão em µm,

representam os limites de comprimentos de onda de sensibilidade das bandas espectrais.

TABELA 3.3 – Bandas dos sensores TM e ETM+, LANDSAT 5 e LANDSAT 7 (Fonte:
EngeSat , 2005).

Sensor Banda
1

Banda
2

Banda
3

Banda
4

Banda
5

Banda
6

Banda
7

Banda
8

TM 0.45
0.52

0.52
0.60

0.63
0.69

0.76
0.90

1.55
1.75

10.4
12.5

2.08
2.35

ETM+ 0.45
0.52

0.53
0.61

0.63
0.69

0.78
0.90

1.55
1.75

10.4
12.5

2.09
2.35

0.52
0.90

Na maioria dos sensores, as correções de sistema são algoritmos de retificação da

imagem bruta, aplicada automaticamente ainda na estação de recepção. Estes algoritmos

fazem uso de parâmetros espaciais contidos nos arquivos descritores da imagem (dados de

posicionamento), que conseguem minimizar as variações espaciais internas presentes na

imagem em seu estado bruto, estas decorrentes do ângulo de curvatura da terra, variações na

velocidade, altura e latitude do satélite, deslocamentos de órbita, entre outros fatores.

3.2.1.2 Satélite EOS AM-1 (Sensor ASTER)

O ASTER (Advanced Spacebone Thermal Emission and Reflection Radiometer) é

um dos Instrumentos a bordo do satélite EOS AM-1 e obtém imagens de alta resolução (15 a

90 m) da Terra nas regiões dos espectros: Visível, Infravermelho Próximo (VNIR),

Infravermelho Médio (SWIR) e Infravermelho Térmico (TIR) (Sulsoft, 2005).

As imagens Áster são registradas pelo sensor no nível 1A (imagens brutas) e a

seguir são georreferenciadas, gerando assim as imagens no nível 1B, que possuem as

calibrações radiométricas e geométrica (Sulsoft, 2005).
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O Instrumento ASTER é constituído de três subsistemas de telescópio distintos:

VNIR, SWIR e TIR. Neste instrumento, as bandas do VNIR são usadas na interpretação

visual de feições na superfície, e as bandas do SWIR podem ser usadas no mapeamento

litológico de uma região (Rojas, 2005). Cada subsistema opera em uma região espectral

diferente, e possui seu próprio telescópio, o qual pode ser verificado na Tabela 4.4. A Figura

3.3 mostra as regiões do espectro eletromagnético, em que o sensor consegue registrar a

radiação refletida na superfície da Terra.

TABELA 3.4 – Características gerais dos três subsistemas Áster (Fonte: Rojas, 2005).

CARACTERÍSTICAS VNIR SWIR TIR
Banda 1 Banda 4 Banda 10

0,52-0,60 µm 1,60-1,70 µm 8,125-8,475 µm
Banda 2 Banda 5 Banda 11

0,63-0,69 µm 2,145-2,185 µm 8,475-8,825 µm
Banda 3N Banda 6 Banda 12

0,76-0,86 µm 2,185-2,225 µm 8,925-9,275 µm
Banda 3B Banda 7 Banda 13

0,76-0,86 µm 2,235-2,285 µm 10,25-10,95 µm
Banda 8 Banda 14

2,295-2,365 µm 10,95-11,65 µm
Banda 9

Faixa espectral

2,360-2,430 µm
Resolução espacial (m) 15 30 90
Largura da cena (km) 60 60 60
Quatização (bits) 8 8 12

FIGURA 3.3 – Bandas espectrais do sensor ASTER. (Fonte: Adaptado de  EngeSat, 2005)
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O formato original das cenas ASTER é HDF (Hierarchical Data Format),

podendo, por exemplo, ser carregada, pré-processada e processada digitalmente utilizando-se

o Software ENVI, gerando assim um produto final. O subsistema VNIR possui uma banda

para a geração de imagens não nadir (quando a imagem é registrada com o sensor com uma

inclinação diferente de 90º em relação ao plano da cena), que são usadas para a geração de

imagens estereocópicas. A Figura 3.4 mostra o funcionamento desse subsistema no registro da

banda 3B (0,76 – 0,86mm).

FIGURA 3.4 – Geometria do VNIR para gerar imagens estéreo. (Fonte: Rojas, 2005)

O sensor ASTER nas faixas do infravermelho médio (SWIR), entre os

comprimentos de onda 2145 a 2430 nm, possui uma resolução espectral maior que o

LANDSAT 7, o qual só tem uma banda cobrindo esse intervalo do espectro eletromagnético.

Já o sensor ASTER, possui as bandas 5, 6, 7, 8 e 9. Por esta razão, em muitos trabalhos

envolvendo classificação com imagens ASTER é recomendado a reamostragem das bandas do

SWIR de 30 m para 15 m para que as mesmas possam ser processadas com as bandas do

visível e infravermelho próximo (VNIR).

3.2.1.3 Satélite SPOT 5

  O satélite SPOT 5 foi lançado em 4 de maio de 2002, a partir de Kourou na

Guiana Francesa, está na sua órbita polar a aproximadamente 832 km de altitude, com uma
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inclinação de 98º em relação ao plano do equador e resolução temporal de 26 dias. A área de

recobrimento de cada cena é 60 por 60 km, com uma precisão absoluta de localização melhor

que 50 m sem uso de pontos de controle. As imagens SPOT 5 possuem um instrumento de

alta resolução óptico usado para gerar imagens pancromáticas e multiespectral, (HGR  High

Geometric Resolution) e suas características encontram-se na Tabela 3.5.

TABELA 3.5 Características do Sensor SPOT 5. (Fonte: Spot imagem, 2005)

Além deste instrumento, existem ainda: 1. o HRS (High-Resolution Stereoscopic

imaging instrument), mostrado pela Figura 3.5, usado para gerar imagens estereoscópicas;  e o

2. Instrumento vegetação 2 (VEGETATION instrument),  um imageador multispectral de 1 km

de resolução espacial, o qual fornece uma visão em pequena escala da Terra, com uma faixa

imageada de 2.250 km de largura. A principal do último instrumento é a investigação da

complexa interação entre a cobertura vegetal do Planeta e o clima global.

FIGURA 3.5 – HRS SPOT 5 para geração de imagens estereoscópicas. (Fonte: Spot Image)

Sensor Espectro eletromagnético Tamanho
do Pixel

Bandas
espectrais

Pancromática 2,5 ou 5 m 0,48 - 0,71 mm
B1: Verde 10 m 0,50 - 0,59  mm

B2: Vermelha 10 m 0,61 - 0,68 mm
B3: Infravermelho próximo 10 m 0,78 - 0,89 mm

SPOT 5

B4: Infravermelho médio 20 m 1,58 - 1,75 mm
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3.3 Sistema de Sensores

Vários equipamentos são utilizados como plataformas para abrigar os sensores,

podendo estes ser terrestres ou aéreas (balões, aviões, aeroplanadores, satélites, helicópteros e

outros). O desenvolvimento tecnológico proporciona um avanço no número e na resolução

espectral e espacial dos sensores terrestres sub-orbitais e orbitais.

A radiação registrada pelos sensores pode ser natural, radiação emitida pelo sol,

sendo neste caso o sensor denominado sensor passivo, enquanto que os sensores que emitem

sua própria radiação são considerados ativos. Temos neste último grupo os radares que

emitem microondas e recebe o sinal de volta.

A radiação proveniente do sol quando atinge a superfície do planeta é absorvida

parcialmente, sendo a parte que interessa ao sensoriamento remoto refletida pelos alvos da

superfície terrestre. Dependendo do alvo, existe uma parcela da radiação que é transmitida

através do mesmo, como, por exemplo, as folhas de uma vegetação em que ocorrem os três

processos: absorção, reflectância e transmitância.

A parte que é refletida pode ser quantificada através de radiômetro, que são

equipamentos usados para medir a radiação eletromagnética refletida. A denominação

radiômetro é uma denominação genérica, pois dependendo da situação o mesmo recebe nome

específico. Os espectrorradiômetros, denominação dada aos radiômetros que operam em

faixas espectrais estreitas ao longo da faixa de atuação, são sensores terrestres que

possibilitam distinguir, dependendo da banda, os vários alvos que refletem a radiação.

Basicamente o que distingue um sensor de outro é a plataforma onde ele é

instalado, sua finalidade, faixa espectral, resolução espectral, resolução espacial ou

geométrica, resolução temporal e radiométrica.

A resolução espectral está ligada às faixas espectrais, pois existem sensores que

operam numa faixa espectral larga e outros operam em uma faixa espectral estreita. Em

situações em que dois alvos reflitam radiação com comprimento de onda muito próximo,

devemos usar um sensor que tenha a sensibilidade em distinguir os dois alvos pesquisados.

No que concerne à resolução espacial, esta está relacionada com a menor área da

superfície da terra que o sensor consegue registrar, ou seja, a área correspondente a um pixel,

ou em outras palavras, a menor unidade da cena que o sensor consegue captar.
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O pixel também representa a menor área da imagem com a mesma característica

radiométrica. Então, a resolução espacial está relacionada ao tamanho do pixel, sendo que

quanto menor o pixel maior a resolução espacial da imagem. O pixel é representado por uma

mistura de alvos que refletem a energia que incide neste de maneira diferente. Os sensores

conseguem registrar a energia referente a essa mistura espectral, em termos de uma média

ponderada dos alvos presentes no pixel.

Uma imagem coletada a partir de um sensor remoto é constituída por uma grade

ou um “grid” chamado de “pixel” (picture element).  O pixel é o menor componente de uma

imagem, sendo localizado por um sistema de coordenadas (x, y) e um número digital (DN)

que representa o nível de cinza do mesmo. Os números digitais são valores médios de energia

refletida na superfície da Terra na região onde está localizado cada pixel, variando de preto a

branco e assumindo um valor no intervalo de 0 a 255, se a imagem for de 8 bits. O zero indica

o preto e o 255 indica o branco, e qualquer tonalidade de cinza encontra-se neste intervalo.

Os sensores de satélites visualizam a imagem através do campo de visada

instantânea (IFOV), que corresponde a uma área vista na superfície do alvo, porém o uso do

pixel torna-se mais prático para imagens de satélites (Moreira, 2003). A Figura 3.6 mostra um

esquema para diferenciar o pixel do IFOV.

PIXEL

IFOV

IFVO=Área da circuferência

FIGURA 3.6 – Esquema para diferenciar IFOV e pixel (Fonte: Moreira, 2003)

Os pixels são representados na grande maioria por números digitais, no entanto,

para Pereira (1996) esses valores não representam quantitativamente valores físicos reais. O

tamanho dos objetos em uma imagem de satélite deve ser pelo menos três vezes maior que o

pixel para que o mesmo possa ser observado (Molenaar, 1998 apud Oliveira, 2005).
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A resolução temporal é o tempo necessário para que o satélite possa passar

novamente em cima da mesma área que ele passou anteriormente. Por exemplo: se um satélite

registrou as informações da radiação de um alvo em uma posição, e ele leva 16 dias para

voltar a registrar a radiação daquela mesma posição, podemos dizer que a resolução temporal

é de 16 dias.

A resolução radiométrica está relacionada à capacidade do sensor em distinguir

dois alvos com respostas espectrais muito próximas. Cada alvo é caracterizado por sua

resposta espectral, sendo essa resposta registrada pelo sensor e associada a um nível de cinza

que vai de escuro (quando os valores estão próximos à zero) a claro, (quando os valores estão

próximo ao máximo). Esses sinais são gravados em bits. Assim, imagens gravadas em 2 bits

têm 4 níveis possíveis de cinza, imagens gravadas em 3 bits têm 8 níveis possíveis de cinza, e,

genericamente, imagens gravadas em n bits têm 2n níveis de cinza possíveis.

Os sensores dos satélites muitas vezes registram a radiação sem esta está

chegando ao sensor, embora este sinal seja associado a um número digital baixo, ou seja, o

sensor produz uma saída maior que zero (Luiz et al., 2003). Em função do que foi

mencionado anteriormente, os sensores não registram um valor zero para o número digital.

Um uso freqüente nos últimos anos de sensoriamento remoto é voltado ao

controle e monitoramento de desmatamento e incêndio na floresta Amazônica. O uso de

sensores transportados por aviões é muito oneroso e esse tipo de sensor cobre uma área

pequena em relação às dimensões da floresta Amazônica. Nem mesmo sensores como o

LANDSAT 7 ETM+ e SPOT conseguem satisfazer todas as exigências do monitoramento,

desta maneira para o mapeamento em escala regional e global o emprego de sistemas de

resolução espacial mais ampla, como é o caso do NOAA/AVHRR e o sensor MODIS (Latorre

et al., 2005) faz-se necessário.

3.3.1 Sistemas sensores utilizados para coleta de dados espectrais em nível terrestre

Esse tipo de sensor é utilizado em levantamentos de campo cujo objetivo é a

coleta das assinaturas espectrais dos alvos para comparar essas assinaturas espectrais dos

alvos com aquelas que já existem em bibliotecas espectrais, também é possível usar essas

assinaturas espectrais em classificação supervisionada para a geração de mapas de uso e

ocupação do solo entre outros.

A medição da radiação em cima e em baixo de um dóssel de uma cultura (parte

superior de uma vegetação) é realizada através de sensores terrestres, que na sua grande



44

maioria são formados por um detector que registra a radiação e transfere os dados para uma

unidade gravadora. Dependendo do equipamento utilizado, essas informações quando chegam

nesta unidade serão apenas gravadas ou podem ser submetidas a algum procedimento antes de

ser gravada.

Com o avanço das pesquisas e o desenvolvimento tecnológico já existem vários

tipos de sensores no mercado que podem ser utilizados em diversas situações. Isso depende

do solo pesquisado da cultura que esteja sendo pesquisada, do grau de precisão nos resultados

e da detecção do problema para o qual está sendo realizado o estudo.

A faixa espectral é uma característica do sensor, pois muitos deles trabalham em

faixas espectrais diferentes ou com amplitudes diferentes. Como exemplo pode-se citar: 1. O

SPECTRON SE-590 trabalha na faixa de 350 a 1100 nm; 2. o LI-190 AS é usado para medir

a radiação fotossinteticamente ativa na região entre 400 e 700 nm, abrangendo assim uma

faixa menor que o sensor anterior; e o 3. ASD (FieldSpec Pro), com os módulos do visível e

Infravermelho próximo, cobrindo o comprimento de ondas entre 350 nm a 1050 nm e a

possibilidade de ampliação para o infravermelho médio.

3.3.2 Sistema de sensores utilizados em nível suborbital

O reconhecimento do terreno através de aeronaves tripuladas e não tripuladas foi e

ainda tem sido um grande recurso na área militar, sendo essa tecnologia também largamente

utilizada em estudos e pesquisas de grandes áreas, sejam estas urbanas ou rurais.

O uso de sensores fotográficos acoplados em aeronaves tripuladas, no

levantamento de grandes áreas facilita bastante a geração de um modelo digital do terreno,

sem falar na economia de tempo em um levantamento de uma grande área.

As câmaras fotográficas usam filmes que são sensíveis à radiação visível (350 a

700 nm) e filmes sensíveis à radiação infravermelha próxima. Os filmes infravermelhos,

também conhecidos por infravermelhos falsa-cor, atribuem cores que não corresponde à cor

do ambiente fotografado, pois os mesmos conseguem registrar a radiação na faixa espectral

do infravermelho próximo.

3.3.3 Sensores utilizados para coleta de dados em nível orbital

Com a construção de propulsores que vencem a força gravitacional e entram em

órbita terrestre, tornou-se possível a colocação em órbita de satélite artificial, nos quais podem

ser incorporados sensores para medição da radiação eletromagnética proveniente do espaço ou
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da superfície da terra. Assim, tornou-se possível adquirir imagens abrangendo uma grande

área.

Os sensores orbitais são divididos basicamente em três categorias: os sensores de

baixa resolução espacial, de alta resolução espacial e os de altíssima resolução espacial. Um

exemplo de sensor orbital é o TM que se encontra no Satélite LANDSAT-5, o qual opera em

sete bandas espectrais, três na região do visível e quatro na região do infravermelho. A

resolução espacial desse sensor TM, na região do visível, infravermelho próximo,

infravermelho médio é 30 m e no infravermelho termal ou distante é 120 m.

Existem, outros sensores com uma resolução espacial maior: os sensores do

satélite QuickBird, que dependendo da latitude podem ter uma resolução espacial 70 cm, e o

sensor do Ikonos cuja resolução espacial na banda pancromática atinge 1 m (Moreira, 2003).

3.3.4 Sensores multiespectrais.

Este tipo de sensor registra a radiação eletromagnética em poucas faixas com

intervalos de comprimento de onda grande, e por esta razão a resolução espectral é muito

baixa. Nesta categoria encontram-se o TM, ETM+, CBERS, ASTER.

3.3.5 Sensores hiperespectrais.

Os sensores hiperespectrais medem a radiação refletida pelos alvos em várias

bandas, o que possibilita a distinção de dois alvos que emitam radiação com comprimento de

ondas muito próximo entre si.

Os sensores hiperespectrais registram a radiação de um determinado alvo através

de imagens cuja largura e comprimento da faixa imageada dependem do sensor utilizado e

altura do vôo. Em um elemento de resolução (pixel) o sensor consegue registrar a radiação

refletida pelo alvo em 200 ou mais bandas ou faixas espectrais (Moreira, 2003). Um exemplo

desse tipo de sensor é o AVIRIS que opera em 224 bandas espectrais entre 380 e 2.500 nm.

3.4 Tecnologia espacial no Brasil

O domínio da tecnologia espacial é fundamental para o desenvolvimento de um

país, principalmente na área de telecomunicações e transmissão de dados.

Para um país com as dimensões territoriais com o Brasil, é extremamente

importante a sua independência em relação ao domínio da tecnologia espacial. Por esta razão
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o Brasil desenvolve programas na área, como o MECB (Missão Espacial Completa Brasileira)

que é coordenado pela Agência Espacial Brasileira, na qual está previsto a construção de

satélites de coleta de dados e sensoriamento remoto.

A finalidade dos satélites de coleta de dados é transmitir informações coletadas

pelas PCD’s (Plataformas de Coletas de Dados) para uma estação de controle em terra. Já os

satélites de sensoriamento remoto têm como objetivo principal o monitoramente ambiental do

país, principalmente na região amazônica.

O Brasil desenvolve outro programa espacial, juntamente com a China, cujo nome

é CBERS (Satélite Sino-brasileiro de Recursos Terrestres ou Naturais). Esse programa tem

como objetivo observar os recursos naturais do planeta.

3.5 Interação da radiação com os vários alvos na superfície terrestre

A radiação solar interage de maneira diferente com os vários alvos da superfície

terrestre, havendo diferença até quando o alvo é o mesmo. Isso depende de uma quantidade

razoável de fatores, no entanto podemos citar alguns como o ângulo de incidência da

radiação, condições de insolação e vários outros que discutiremos nos itens seguintes.

Na curva espectral da energia refletida x comprimento de onda da Figura 3.7,

pode-se perceber que a radiação incidente sobre a água limpa é refletida muito pouco na

região do visível e totalmente absorvida na região do infravermelho. Já a radiação que incide

no dóssel de uma vegetação na região do visível é muito pouco refletida, enquanto que a

radiação que é refletida na região do infravermelho próximo tem uma reflectância muito alta e

picos de reflectância na região do infravermelho médio. Por sua vez, solos têm uma

reflectância mais regular em relação à água e à vegetação. A reflexão em solos na maioria das

vezes aumenta com o comprimento de onda.

Os principais alvos que serão abordados neste estudo são: solo, vegetação e água.

São estes os que mais interagem com a radiação que consegue chegar à superfície terrestre.  A

Figura 3.7 mostra a resposta espectral de alguns alvos na superfície terrestre.
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Comprimento de onda (µm)

FIGURA 3.7 – Comportamento espectral de vários alvos (Fonte: FLORENZANO, 2002)

3.5.1 Interação da radiação solar com o solo

A camada superficial da crosta terrestre, denominada solo, é originada a partir da

desintegração ou decomposição da rocha mãe, através de processos químicos e/ou físicos.

Dependendo do local e das condições ambientais uma mesma rocha dá origem a solos

diferentes, podendo esses serem identificados através de técnicas de sensoriamento remoto. O

conhecimento da textura do horizonte que se encontra na superfície é extremamente

importante, pois a radiação interage com os constituintes do solo em maior ou menor

intensidade, isso depende também da granulométrica do solo (Moreira, 2003).

A resposta espectral dos solos depende dos tipos e quantidades de componentes

químicos, físicos e mineralógicos presentes nos mesmos. Em determinados intervalos de

comprimento de onda ocorrem feições características que podem ser correlacionadas com os

componentes dos solos estudados (Formaggio, 2001). Por exemplo, solos arenosos têm uma

capacidade de reflectância muito grande e quando registrada por algum sensor, apresenta uma

tonalidade bastante clara em relação a solos argilosos.

Através da assinatura espectral é possível identificar algumas características dos

solos, como a presença de diferentes óxidos de ferro e em quantidades diferentes. Geralmente

os óxidos de ferro absorvem muito a radiação eletromagnética no infravermelho próximo

(com pico de absorção em torno de 900 nm), e a quantidade de energia absorvida depende da

quantidade de óxido presente no solo (Moreira, 2003).
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A presença de matéria orgânica no solo é fundamental para a sobrevivência das

plantas, porém um percentual pequeno em torno de 2% influencia bastante a reflectância do

solo (Moreira, 2003). Quanto maior a presença de matéria orgânica no solo, menor será a

reflectância no intervalo de comprimento de onda de 400 a 2500 nm.

Outro fator que influência a reflectância dos solos é a rugosidade, em muitos

casos as práticas agrícolas exigem a aração dos solos, esse processo quebra o solo e deixa a

sua superfície mais irregular aumentando de 15 a 20% sua reflectância em relação àqueles

com estrutura bem definida (Obukov e Orlov, 1964 apud MOREIRA, 2003).

A umidade dos solos tem um papel importante na resposta espectral, uma vez que

a presença da água interfere bastante na radiação refletida. Os solos molhados têm uma

aparência escura visto em uma imagem, isto se deve absorção da radiação pela água e em

conseqüência uma baixa reflexão na região do espectro do visível e infravermelho próximo

(Moreira, 2003). Por essa razão um sensor pode registrar diferentes níveis de radiações para

um mesmo solo, dependendo da estação do ano. Contudo, não é só a umidade que influência a

reflectância ao longo do ano, existem outros fatores como vegetação, nuvens, aerossóis, vapor

de água, condições atmosféricas entre outros. A distribuição do tamanho e forma das

partículas também influência a radiação refletida em solos com a mesma composição.

Portanto as interferências na radiação refletida por um solo não são ocasionadas

por um único fator, e sim por um conjunto de fatores ou características que com uma maior ou

menor intensidade tem sua participação na quantidade de radiação refletida. Porém alguns

fatores se sobrepõem a outros, ocasionados pela sua maior presença no solo ou sua maior

influência.

3.5.2 Interação da radiação solar com a vegetação

A radiação solar que consegue atravessar a atmosfera terrestre e atingir a

vegetação gera três processos diferentes: 1) absorção que corresponde à parte da energia que a

planta usa em suas reações fotoquímicas, essa parcela da energia é vital para a sobrevivência

da planta; 2) reflexão que é a parcela que volta para o espaço e é registrada pelos sensores

passivos que são usados no sensoriamento remoto; e, 3) a transmissão, parcela de radiação

que consegue passar através das camadas das folhas. Essas três parcelas da radiação

obedecem à lei da conservação da energia, pois a soma das três é igual à radiação incidente.

(Moreira, 2003).
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A quantidade de energia absorvida, refletida e transmitida varia em função do tipo

de vegetação, estágio em que se encontra a plantação, espaçamento entre elas, tipo de dossel,

comprimento de onda e principalmente se as plantas estão sadias ou não.

Na agricultura a parte mais importante da radiação que incide é a absorvida pela

planta, porém essa parcela não é quantificada de maneira direta pelos sensores a nível sub-

orbital e orbital. Essa parcela é quantificada a partir da parcela que é refletida e registrada

pelos sensores.

Para o sensoriamento remoto a parcela da energia mais importante é a refletida

pelos alvos, por esta razão a maioria dos sensores orbitais consegue registrar a radiação que

está em faixas do espectro refletido pelos alvos.

São três os principais mecanismos que influenciam a quantidade de energia

eletromagnética refletida pelas folhas: pigmentos, espaços ocupados pela água e pelo ar e

estruturas celulares com dimensões do comprimento de onda da radiação incidente (Gates et

al., 1965 apud Moreira, 2003). Além desses fatores existem outros que afetam a reflexão,

como a quantidade de água presente nas folhas, idade das folhas e condições de iluminação.

A Figura 3.8 mostra o comportamento do espectro de reflectância de uma folha de

vegetação verde sadia com pequenos intervalos de absorção alta da radiação em torno dos

comprimentos de ondas 1,40 µm e 1,95 µm, ocasionados pela presença de água nas folhas.

FIGURA 3.8 – Espectro de reflectância de uma folha de vegetação verde e sadia. (Fonte:

adaptada de Hoffer, 1978)
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Na realidade a radiação refletida por uma vegetação não é somente aquela

refletida pelas folhas, também existe a parte refletida pelos galhos, solos (no caso da

vegetação não cobrir totalmente o solo) e outros objetos que se encontram no local.

3.5.3 Interação da radiação solar com a água

A água está presente tanto no solo como na vegetação e a sua presença pode

influencia de maneira significativa a resposta espectral nestes alvos. Com isso a presença da

água em um solo modifica a assinatura espectral deste em comparação com o mesmo solo,

mas no estado seco. Dependendo do estado em que se encontra a água, a mesma tem resposta

espectral bastante diferente. Isso pode ser visualizado na Figura 3.9.

FIGURA 3.9 – Curvas de reflectância da água nos estados líquido, gasoso e sólido (Fonte:

adaptado de Bowker et al., 1985).

A água no estado líquido e sem a presença de sedimentos em quantidades

significativas absorve quase toda a radiação com comprimento de onda abaixo de 380 nm e

acima de 700 nm, e, mesmo no intervalo de 380 a 700 nm, a reflectância é muito baixa. Já no

estado gasoso, ou vapor d´água, a reflectância é bastante elevada no intervalo de 400 nm, a

2.500 nm, porém observa-se algumas faixas do espectro em que a absorção é um pouco maior

em relação a outras regiões do espectro. E no estado sólido seu comportamento é bastante

diferente em relação aos estados líquido e gasoso.
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3.6 Interação da radiação com a atmosfera

O sol é uma grande fonte de energia que viabiliza a existência da vida no planeta

Terra, sendo a energia solar para o sensoriamento remoto a base de todos os princípios em que

se fundamenta essa tecnologia.

A atmosfera terrestre funciona como um filtro para a radiação emitida pelo sol,

tendo a capacidade de absorver ou refletir radiações em alguns comprimentos de onda. A

radiação eletromagnética absorvida pela atmosfera, em alguns casos não totalmente, é a

ultravioleta, os raios X entre outras.

A existência na atmosfera de gases (vapor de água, oxigênio e dióxido de

carbono) e também de aerossóis refletem, refratam, absorvem e espalham a radiação emitida

pelo sol e que chega à atmosfera desde o momento em que atinge a atmosfera até quando essa

radiação é refletida para o espaço, depois de ter sofrido reflexão pela superfície do planeta

(Machado et al., 2003).

Uma atmosfera que apresenta aerossóis é uma atmosfera carregada ou suja, e é

formada por um longo período de estiagem. Já uma atmosfera limpa é composta por uma

menor concentração de aerossóis, o que pode ser devido à passagem de uma frente fria e

ocorrência de precipitações (Machado et al., 2003).

A radiação sofre absorção ou espalhamento ao interagir com a atmosfera, porém

na absorção as moléculas da atmosfera em grande parte são as responsáveis, enquanto que o

espalhamento da radiação pode ser ocasionado de duas maneiras, pelas moléculas

(espalhamento Rayleigh) e pelos aerossóis (espalhamento Mie). (Deschamps et al., 1983 apud

Antunes et. al, 2003). A Figura 3.10 mostra a interação da radiação com a atmosfera e um

alvo na superfície até chegar ao sensor de um satélite. Esse esquema simplifica de maneira

clara e objetiva a interação que ocorre entre atmosfera e radiação solar (Antunes et al., 2003).

Na mesma figura pode-se observar que uma parcela da radiação eletromagnética é refletida e

volta para a atmosfera, e, dependendo do alvo, poderá existir outra parcela que é transmitida e

a terceira parcela é absorvida pelo corpo. Os percentuais correspondentes à reflexão, absorção

e transmissão dependem das características do alvo, condição de iluminação entre outros

fatores.
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FIGURA 3.10 – Componentes dos efeitos atmosféricos na radiância solar. (Fonte: Antunes et

al. , 2003)

No processo de absorção ocorre a subtração da radiação do feixe, enquanto no

espalhamento pode ocorrer tanto a subtração da radiação do feixe como também a adição da

radiação. Esses dois processos podem ocorrer em menor ou maior intensidade. (Antunes et al.,

2003).

Para o sensoriamento remoto que na maioria dos sensores usa a radiação refletida

por um alvo na superfície terrestre, seria interessante construir sensores que não fossem

sensíveis à radiação absorvida pela atmosfera.  As nuvens são as maiores barreiras à radiação

solar, do ponto de vista do sensoriamento remoto, porque elas impedem a passagem da

radiação solar na porção reflectiva do espectro eletromagnético, onde operam a maioria dos

sistemas de sensores (Moreira, 2003).

3.7 Ruído em imagens de satélites

A mesma radiação que o sensor consegue registrar está sujeita a ruídos de várias

natureza, muitos deles ocasionados pela atmosfera, outros gerados por alguma falha do

sensor. Esses ruídos são passiveis de correções através de modelos que possibilitem uma

aproximação bem satisfatória da radiação que aquele pixel refleteria se não estivesse ocorrido

o ruído. Alguns métodos de correção se baseiam em pixels vizinhos para corrigir a imagem.

O ruído é ocasionado pelo sensor quando o mesmo não está recebendo energia

significativa e mesmo assim consegue gerar algum tipo de sinal e registrar. Nesta situação o
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responsável pelo sensor fornecerá a imagem corrigida ou disponibilizará parâmetros que seja

necessário e suficiente para a correção destes ruídos.

3.8 Processamento digital de imagens

Com o avanço tecnológico surge cada vez mais sensores para coleta de dados

através de satélite cuja resolução espacial, espectral e radiométrica têm passado por um

intenso aperfeiçoamento e melhoria na qualidade dos programas de processamento de

imagens. Isso ocorreu ao longo dos anos desde os primeiros satélites com sensores para coleta

de dados da Terra. As imagens coletadas por sensores remotos possuem algumas

características especiais, entre elas estão sua estrutura e sua resolução (Crósta, 1992).

3.8.1 Histograma

Pelo fato de uma imagem digital ter uma natureza discreta dos vários níveis de

cinza, é possível organizar os pixels com seus respectíveis níveis de cinza através de um

histograma onde podemos observar a distribuição dos mesmos em um gráfico.

3.8.1.1 Histograma unidimensional

O histograma unidimensional é composto de um eixo x que representa os níveis

de cinza (em geral variando de 0 a 255, para uma resolução radiométrica de 8 bits), e um eixo

y que representa a freqüência ou número de pixel. Neste histograma, pode-se observar a

distribuição dos pixels, ou a forma desta distribuição.  Esses parâmetros possibilitam

identificar algumas propriedades das imagens, como o contraste, pois quanto maior o

espalhamento no histograma maior o contraste na imagem. A partir de observações no

histograma de uma banda, é possível aplicar as funções de realce ou aumentar o contraste.

3.8.1.2  Histograma multidimensional

As imagens multiespectrais podem ser representadas por histogramas

multidimensionais, no entanto o bidimensional é o mais simples deles, esse tipo de

histograma é plotado com os pixels de duas bandas, mostrando assim a correlação entre as

duas bandas. Quando acrescentamos mais uma banda em um bidimensional se obtém o

histograma tridimensional, e assim sucessivamente.

Os histogramas “scattergramas” são muito utilizados na avaliação do grau de

correlação que existe entre pares de imagens e na escolha do tipo de técnica de aumento de
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contraste a ser aplicado em imagens multiespectrais. No entanto esses histogramas podem ser

descritos estatisticamente e podem ser usados no processo de classificação (Crósta, 1992).

3.8.2 Aumento do contraste

Em uma imagem de satélite registrada por um sensor, com uma resolução

radiométrica de 8 bits (256 níveis de cinza), e sem o aumento de contraste, dificilmente

valores que representam os níveis de cinza conseguem ser distribuídos em todo o intervalo de

0-255, o que ocorre na realidade é a concentração em uma faixa como mostra em detalhes a

Figura 3.11 .

FIGURA 3.11 – Freqüência de DN´s. (Fonte: ENVI, 2005)

O principal motivo disso é que os sistemas de sensores são concebidos para

registrar toda uma gama possível de valores de reflectância, originada por todos os tipos de

materiais e sob as mais diversas condições de iluminação (Crósta, 1992).

O aumento de contraste (realce) consiste em espalhar os níveis de cinza de uma

imagem de maneira que possam abranger todo o intervalo entre 0 a 255 ou um sub-intervalo

deste. Ao aplicar o aumento de contraste em um pré-processamento temos que tomar alguns

cuidados, pois poderá ocorrer a modificação no nível de cinza de cada pixel, e a conseqüência

disso é prejudicar algumas operações de processamento com a imagem. O realce não deve ser

aplicado em um conjunto de imagens em sua plenitude, pois pode levar a perda de

informações nas imagens (Santos e Oliveira, 2003).
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As imagens podem ser mosaicadas logo após o realce, lembrando sempre que o

aumento de contraste não revela novas informações presentes na imagem, somente torna mais

visíveis ao olho humano as informações que até então não estavam. Uma aplicação do

aumento do contraste é na preparação de composições coloridas usando 3 bandas para formar

uma imagem colorida.

Para alterar o contraste de uma imagem é necessário o uso de uma função de

transferência de contraste, a qual transforma o nível de cinza original em outro. Quando todos

os pixels são submetidos a esse processo temos uma nova imagem com um novo contraste de

acordo com a função de transferência de contraste. A Figura 3.12 mostra um exemplo da

aplicação de uma função desse tipo, no qual a reta com inclinação mostra a função de

transferência. Outra constatação é que o aumento de contraste é um processo pontual, ou seja,

é realizado pixel a pixel, o que pode ser visualizado na Figura 3.12.

FIGURA 3.12 – Função Transferência de Contraste. (Fonte: Crósta, 1992)

Quando a inclinação da reta é 45º a imagem não sofre nenhuma modificação, mas

quando esse ângulo é maior que 45º o contraste na nova imagem aumenta e se o ângulo é
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menor que 45º o contraste diminui, pois os pixels na nova imagem ficam num intervalo mais

comprimido.

A função transferência de contraste apresentada aqui é uma reta partindo da

origem, porém essa função pode partir de qualquer lugar desde que seja coerente, e pode

assumir qualquer forma de acordo com os objetivos do contraste.

O aumento linear de contraste é definido por dois parâmetros que determinam a

reta, a inclinação da reta e o ponto de interseção com o eixo x. Esta função a qual é a mais

simples para este fim, gerando um histograma de saída com a mesma forma do original,

porém com espaçamento diferente (Crósta, 1992).

Uma outra maneira de aumentar o contraste é com o aumento bilinear, neste caso

pode aumentar o contraste em um intervalo próximo ao preto e em outro próximo ao branco,

deixando o intervalo do meio sem contraste. Existe ainda o aumento não-linear de contraste,

que usa função de transferência não linear.

A técnica do realce visa melhorar a aparência entre imagens e pode ser usada em

imagens que serão mosaicadas, para amenizar as diferenças entre elas. As técnicas de

contraste apenas alteram a distância entre os níveis de DN originais, mas não criam novos

valores (Luiz et al., 2003).

3.8.3 Cores

A capacidade dos seres humanos em distinguir tons de cinza e milhares de cores

diferentes é uma ferramenta essencial para a interpretação de imagens, pois mesmo com

certas limitações em distinguir vários tons de cinza o ser humano é capaz de identificar vários

objetos ou feições em uma imagem monocromática.

Ao projetar luz através de filtros: vermelho, azul e verde no sentido de produzir

círculos superpostos, vários efeitos são obtidos. Onde os três círculos coincidem, luz branca é

produzida. Onde qualquer duas cores coincidem, outras cores são produzidas (Thomas

Young, 1773-1829 apud Crósta, 1992), esse fato pode ser comprovado na Figura 3.13.
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FIGURA 3.13 – Composição de cores. (Fonte: Apresentação, 2005)

Por meio de uma equação matemática é possível representar qualquer cor através

das três componentes RGB e seus coeficientes. Essa equação pode ser plotada em um

conjunto de eixos tridimensionais usando os coeficientes de mistura (r,g,b), onde cada eixo

representa uma cor (RGB). Matematicamente, uma cor qualquer C é dada por:

bBgGrRC ++=

(3.1)

onde R,G,B são as três cores primárias e r,g,b são os coeficientes de mistura, os

quais são geralmente limitados ao intervalo 0<r,g,b<1. (Crósta, 1992).

A Figura 3.14 mostra o cubo RGB que representa as cores primárias e todas as

demais cores que podem ser produzidas pela combinação destas. Os monitores dos

computadores usam a composição RGB para representar algum objeto em sua tela.
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FIGURA 3.14 – Cubo RGB (Fonte: Apresentação, 2005)

3.8.4 Filtragem de freqüências espaciais

Uma imagem de satélite monocromática é caracterizada pelos níveis de cinza, que

por sua vez variam com a distância na imagem de acordo com os objetos representados na

imagem. Quando ocorre uma variação muito grande dos níveis de cinza em uma distância

pequena na imagem é caracterizada as feições de alta freqüência e quando essas variações são

uniformes e gradativas temos feições de baixas freqüências. (Sulsoft, 2004).

As altas freqüências caracterizam as bordas ou a passagem de um uso do solo para

outro em que ocorre uma diferença acentuada nos DNs (Número digital) que representam os

níveis de cinza. Já as baixas freqüências caracterizam uma grande plantação em um terreno

plano em que as variações nos níveis de cinza dos pixels são uniformes e de maneira

gradativa. (Crosta, 1992).

A enorme mistura de freqüências em uma imagem dificulta bastante a

interpretação de feições com freqüências especificas. Para contornar esse problema e

melhorar a aparência da distribuição espacial das informações são utilizadas técnicas de

filtragem espacial das freqüências. (Crósta, 1992).

As técnicas de filtragem utilizadas em processamento de imagem são

implementadas por dois processos: a convolução e a análise de Fourier (Crósta 1992). Pelo

fato do processo de convolução operar no domínio espacial de uma imagem, torna-se mais
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simples sua aplicação em relação à analise de Fourier que opera no domínio das freqüências

que constituem a imagem. (Crosta, 1992).

Os filtros de convolução dividem-se basicamente em três: 1) passa-baixas, 2)

passa-altas, e 3) direcionais. Existem outros que são muito pouco utilizados.

Um conceito fundamental na aplicação de filtro de convolução é a máscara que

funciona da seguinte maneira: 1) escolhe-se um tipo de mascara, por exemplo, 3x3, ou seja,

com as dimensões de 3 pixels por 3 pixels, cada um com um determinado valor; 2)  coloca-se

essa máscara em cima da imagem original no canto superior esquerdo e multiplica-se cada

valor DN do píxel da imagem pelo valor correspondente na máscara; 3) em seguida os 9

valores são somados; 4) no caso dessa máscara, o valor  que é a soma dos 9 valores é

colocado na posição do pixel central referente à máscara, e em seguida desloca-se essa

máscara um pixel para a direita e o processo de cálculo repete-se até chegar ao final da

imagem. Esse procedimento gera uma outra imagem, na qual as bordas da imagem de saída

não recebem nenhum valor.

O fato das bordas da imagem de saída ficarem com valor zero é uma característica

das máscaras, porém se a máscara é 3x3 o contorno da imagem fica com largura de 1 pixel e

valor zero, se for uma máscara 5x5 o contorno é de largura de 2 pixels e também valor zero.

Portanto, a escolha do tamanho da máscara deve ser estudada para cada caso, pois a dimensão

da máscara influência no resultado final. Assim, recomenda-se que se usem máscaras de

dimensões pequenas, pois quanto maior a dimensão da máscara maior o número de cálculos

efetuados no processo.

Os filtros passa-baixas deixam passar as freqüências baixas e não permitem a

passagem das freqüências altas, eliminando assim as mesmas. A maior utilização dos filtros

passa baixas é na remoção de ruídos eletrônicos, comuns em imagens de Sensoriamento

Remoto (Crósta 1992). Esse tipo de filtro pode tirar o foco da imagem, perdendo-se assim

alguns detalhes na imagem. Os filtros passa-altas caracterizam-se por deixarem passar as altas

freqüências e impedir que as freqüências baixas passem. Esse tipo de filtro é indicado para

realçar bordas ou limites entre dois tipos de uso do solo, como, por exemplo, o limite entre

um corpo hídrico e a vegetação que se encontra em torno do corpo hídrico. De uma maneira

geral os filtros passas altas destacam o limite de áreas com diferentes valores de DN.

Os vários tipos de filtros passa-baixas ou passas altas são definidos pelas

características das máscaras, logo, dependendo da aplicação, devemos escolher aquele que
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melhor se enquadra no trabalho de maneira a obter um produto final compatível com as

nossas necessidades.

Os ruídos em uma imagem são geralmente atribuídos a pequenos deslocamentos

do satélite em relação a sua órbita, imperfeições nos sensores, interferências atmosféricas e

outros fatores. Isso muitas vezes gera algum problema na imagem que prejudica a aplicação

de técnicas de processamento digital. O mais recomendado é a retirada desse tipo de

imperfeição, que em muitos casos é realizada através de filtragem. A remoção do ruído gera

um novo valor DN para aquele pixel com defeito, porém esse valor não é verdadeiro e sim

uma aproximação.

3.8.5 Operações aritméticas de imagens

Em muitos casos ocorre a necessidade da realização de algumas operações

aritméticas entre imagens de uma mesma área, sendo que as mesmas foram retiradas em datas

diferentes. Essa operação é realizada pixel a pixel, o que exige que as imagens estejam

registradas, ou seja, cada pixel correspondente nas imagens cobrem a mesma área. O resultado

destas operações entre os DNs  das imagens resulta em uma imagem com os valores dos DNs

modificados de acordo com a operação utilizada.

Em muitos casos usamos as operações aritméticas para reduzir o número de

bandas em uma imagem. Esse processo reduz o número de bandas, mas também ocorre a

perda de informações, pelo fato de estarmos, por exemplo, juntando duas bandas em uma só.

As operações aritméticas geralmente resultam em valores dos DNs fora do intervalo 0-255,

havendo assim a necessidade do redimensionamento para esse intervalo. (Crosta, 1992).

As operações aritméticas em imagens são as seguintes: Adição, subtração,

multiplicação e divisão. Pode-se dizer que a adição e a multiplicação são para realçar

similaridades espectrais entre bandas em diferentes imagens, ao passo que a subtração e a

divisão servem para realçar diferenças espectrais. (Crósta, 1992).

A adição caracteriza-se pela soma dos valores de DN nos pixels correspondentes

nas imagens, o que pode resultar em valores fora do intervalo 0-255. Para que possamos

visualizar em um monitor de vídeo com 8 bits, é preciso dividir cada resultado referente aos

pixels pelo número de imagens usadas na operação. A adição é aplicada muitas vezes para a

retirada de ruídos, pois essa operação é uma média aritmética entre os valores de DNs das

bandas adicionadas.
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A operação de subtração pode ser feita entre bandas de uma mesma imagem ou na

mesma banda da imagem do mesmo lugar em imagens de épocas diferentes. A subtração

serve para realçar pequenas diferenças espectrais, sendo usada para identificar diferentes tipos

de cobertura vegetal. (Crósta, 1992).

Uma aplicação da subtração é no realce de área com cobertura vegetal, tipo de

solo, uso do solo e outras feições que são identificadas a partir de imagens retiradas da mesma

área em diferentes épocas. Nesse sentido é possível avaliar o avanço das queimadas, o

desmatamento de uma floresta e a presença de alguns minerais no solo.

A multiplicação consiste em multiplicar os valores dos DNs correspondentes, em

bandas diferentes em uma mesma imagem gerando assim um novo valor que no caso está fora

do intervalo 0-255. Esse tipo de operação é não-linear e há a necessidade de se fazer uma

compressão dos resultados para que os mesmos possam ser vistos em um monitor de

computador. Uma das principais características dessa operação é realçar as informações

comuns em ambas as imagens do mesmo local em épocas diferentes.

A divisão também é realizada com os valores dos DNs em uma imagem de

satélite, ou seja, a resposta espectral de um pixel em uma banda é divida pela resposta do

mesmo pixel só que em outra banda. A divisão de imagens é bastante utilizada na

determinação dos chamados Índices de biomassa, ou de vegetação, e também na identificação

de zonas de alteração hidrotermal relacionadas a concentrações de minerais (Crosta, 1992).  A

divisão serve também para realçar intensamente as diferenças espectrais de um par de bandas,

sendo que os extremos branco e preto da distribuição de níveis de cinza representam as

maiores diferenças em reflectância entre as duas bandas consideradas. Nesta operação há a

necessidade de fazer o redimensionamento dos valores para que os mesmos fiquem no

intervalo 0-255. Quando o numerador é menor que o denominador, tem-se um resultado

menor que 1 e um pixel escuro ou preto, ocorrendo o contrário, quando o numerador for maior

que o denominador, tem-se um pixel mais claro, próximo ao branco.

3.8.6 Tratamento de imagens

O processo de tratamento de imagem consiste em uma melhoria na visualização e

correção de alguns defeitos na imagem gerados pelo sensor. O pré-processamento é

fundamental para a remoção de algumas interferências na imagem não provenientes dos alvos,

mas sim dos sensores (ruídos), efeito atmosféricos e outras distorções que possam de alguma

maneira interferir em um processamento posterior (Rojas, 2005).
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Os sensores de um modo geral produzem imagens que tem uma série de

distorções espaciais, não possuindo precisão cartográfica com relação à posição dos objetos

na imagem. As distorções têm várias origens, sendo algumas delas ocasionadas pela rotação

da Terra, erros nos instrumentos que registram a imagem, variações de velocidade da

plataforma, variações da altimetria, campo de visada (Richards, 1995 apud Rojas, 2005).

Podem ainda influenciar, a curvatura da Terra, o movimento do espelho de imageamento, a

distorção de panorama e a distorção topográfica (Sulsoft , 2004).

As técnicas usadas em tratamento de imagens, com o objetivo de fazer a correção

geométrica, correção atmosférica e radiométrica são utilizadas respectivamente para ajustar as

linhas e colunas das imagens; para amenizar os efeitos de interferência atmosférica e para

normalizar a radiometria das imagens (Silva et al., 2003).

Recomenda-se que a seqüência do processo de tratamento de imagens

multitemporal seja: correção geométrica, correção atmosférica e em seguida a correção

radiométrica ou normalização. É claro que a correção radiométrica pode ser feita sem a

correção atmosférica, porém em uma série temporal de imagens, só há a necessidade de

corrigir atmosfericamente apenas uma imagem, pois a normalização garante o ajuste

radiométrico entre as imagens (Silva et al., 2003).

3.8.6.1 Correção geométrica e registro de imagens

O registro é um tipo de transformação da imagem no espaço de forma que duas

imagens em épocas diferentes sejam coincidentes no espaço (Rojas, 2005), sendo que uma é a

imagem de referência e a outra é a imagem a ser registrada. Para tal operação é usada uma

função de mapeamento polinomial, sendo de primeira, segunda ou terceira ordem. Os

coeficientes desta função são estimados em função de um conjunto de pontos na imagem e em

um mapa. Esses pontos são considerados como sendo pontos de controle e podem ser algum

objeto facilmente identificável na imagem, como o cruzamento de duas vias, encontro de dois

rios e outras feições.

3.8.6.2 Correção atmosférica

Entre os efeitos ocasionados pela presença da atmosfera no registro das imagens

estão a diminuição da faixa de valores digitais possíveis registrados pelo sensor, a diminuição

do contraste entre superfícies adjacentes e a alteração do brilho de cada ponto na imagem

(Zullo Jr. et al., 2006). Os gases (vapor d´água, oxigênio, ozônio e dióxido de carbono) e os
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aerossóis (pequenas partículas materiais, diferentes da água e do gelo, em suspensão com raio

variando de 0,10 µm a 10 µm) absorvem e espalham a radiação solar (Zullo Jr. et al., 2006).

Em muitas situações ocorre a necessidade de estudar o comportamento espectral

dos alvos, na superfície o que faz necessária a transformação da imagem que está em DN para

reflectância na superfície. Isto é preciso para tornar possível a comparação de imagens de

diferentes sensores em diferentes datas ou épocas do ano, ou ainda, o uso de biblioteca

espectral para comparar a resposta espectral dos pixels com a biblioteca, entre outros motivos.

Na transformação de DN´s para reflectância na superfície, é necessário usar algum modelo de

correção atmosférica que geralmente usa parâmetros relacionados ao sensor, local, data, hora,

altura média da cena, entre outros parâmetros característicos do modelo. Esses parâmetros na

maioria dos casos acompanham as imagens.

A radiância é a quantidade de energia refletida pelo alvo expressa, em geral, em

unidades de W/Esterradiano/m²/µm. Já a reflectância aparente é um valor adimensional que

representa a relação entre o fluxo que é refletido e  chega ao sensor e o fluxo que incide no

alvo. Quando essa radiação chega ao sensor, ela tem sofrido interferência da atmosfera

ocasionada pelos aerossóis, partículas pequenas em suspensão e moléculas de vapor de água

na atmosfera. Para calcular a reflectância na superfície é necessário usar um modelo de

correção atmosférica para remover as interferências atmosféricas e calcular a radiação que

realmente o alvo reflete. Após a correção atmosférica, é possível comparar a resposta

espectral de um pixel da imagem com a resposta espectral de um alvo registrada através de

um espectrorradiômetro. Este aparelho é usado para registrar a assinatura espectral de um alvo

qualquer, isto é, a quantidade de energia refletida pelo alvo. Esse valor pode ser expresso em

forma de gráfico em que o eixo Y representa a reflexão, variando entre 0 e 1, e o eixo X o

comprimento de onda.

Os modelos de correção atmosférica são aplicados para amenizar a interferência

da atmosférica em todo o trajeto da radiação que atravessa a atmosfera até o sensor do satélite.

Para tanto, existem vários modelos que são usados na correção atmosférica de imagens

multiespectral.

As imagens de satélites multiespectral geralmente encontram-se com a resposta

espectral em DN (Digital Number). Esse valor é referente a um número que o sensor do

satélite associa a cada nível de energia, a qual é refletida pelo alvo na superfície da Terra e

chega ao sensor. Para imagens com uma resolução radiométrica de 8 bits, este número varia

entre 0 e 255.  No entanto, a radiação solar que chega ao sensor de um satélite em órbita sofre
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a interferência da atmosfera, tanto na passagem em direção ao alvo na superfície, quanto no

retorno em direção ao sensor.

As imagens multiespectrais são submetidas a correções atmosféricas que, para tal,

podem ser utilizados modelos complexos que utilizam códigos de transferência radiativa, ou

modelos mais simples, baseados na presença de objetos escuros na cena (Chavez, 1988 apud

Silva et al., 2003). Esses dois tipos de modelos estimam as condições atmosféricas e de

iluminação no momento da passagem do satélite (Silva et al., 2003).

As correções atmosféricas podem ser feitas através de modelos de transferência

radiativa ou através de métodos empíricos (Mather, 1999 apud Antunes et al., 2003). Um dos

métodos empíricos mais utilizados é a subtração do valor do pixel mais escuro (Chavez, 1988

apud Antunes 2003) ou o método DOS (Dark Object Subtraction). Esse último estima a

correção a partir da imagem onde a interferência em cada banda espectral é estimada, e, em

seguida, é realizada a transformação de DN para valores em radiância e depois para

reflectância (Gürtler et. al, 2005).  É possível ver mais detalhes sobre correção atmosfera no

trabalho de Gürtler et al. (2005), o qual faz um desenvolvimento teórico da aplicação dos

métodos DOS, e aplica o mesmo em imagens LANDSAT TM e ETM+. Para utilizar esta

planilha faz-se necessário fornecer os parâmetros referentes a cada sensor para que a mesma

possa fazer a correção atmosférica.

A correção atmosférica altera bastante os valores de reflectância em algumas

bandas (Fonseca, 2005), pois os efeitos de absorção e espalhamento atuam em menor ou

maior escala, e este fato depende do comprimento de onda ou das bandas em que o sensor

registra a imagem.

O trabalho de Antunes et. al (2003) mostra a correção atmosférica usando o

modelo 6S para uma imagem LANDSAT 5 TM e outra imagem LANDSAT 7 ETM+, ambas

da mesma região, só que em épocas diferentes. Neste trabalho foi realizada a coleta de

amostras de vários alvos da imagem, água do mar, água represada a uma altitude de 430 m,

vegetação a uma altitude de 20 m, vegetação a uma altitude de 1540 m e área urbana. Em

seguida, a imagem foi corrigida e comparada com a reflectância dos pixels sem correção com

aqueles corrigidos. Observou-se que a interferência é bem significativa, o que pode ser visto

na Figura 3.24. Nesta mesma figura observa-se a comparação entre a reflectância corrigida e

sem correção da vegetação a uma altitude de 20m. Para comprimentos de ondas menores ou

bandas baixas, isto é, na região do visível, verificamos uma adição na radiação da reflectância

sem correção. Porém, em banda com comprimentos de onda maiores, na região do
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infravermelho próximo e médio, verificamos uma absorção da radiação, sendo que a imagem

após a correção adquiriu uma reflectância maior em relação à imagem sem a correção.  Isto é

uma característica desse alvo, porém para cada alvo existem bandas em que a reflectância

aumenta ou diminui, ou até mesmo, alvos em que só acontece aumento ou diminuição. Isso

pode ser comprovado após a correção atmosférica.

Os demais resultados encontram-se no trabalho de Antunes et. al (2003), esse

trabalho mostra a importância da correção atmosférica, pois em muitos casos a atmosfera

mascara bastante a resposta espectral dos alvos.

FIGURA 3.15 – Reflectância da vegetação a uma altitude de 20 m sem correção e corrigida

pelo modelo 6S, sensor TM.  Média de 25 pixels. (Fonte: Antunes et al., 2003).

Para a correção atmosférica existem vários modelos, alguns com algumas

limitações em relação à disponibilidade de dados de entrada. Entre esses modelos pode-se

citar: MODTRAN4, 6S, 5S e Subratação de pixel escuro. O modelo 6S é livre e pode ser

encontrado na internet, porém modelos mais sofisticados necessitam de licença para a sua

utilização.

Os modelos de transferência radiativa mais usados, segundo Gürler et. al (2005),

são conhecidos como o 5S (Simulation of the Satellite Signal in the Solar Spectrum) e o 6S

(Second Simulation of the Satellite Signal in the Solar Spectrum; Vermote, 1997).
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Os modelos de transferência radiativa são mais eficientes que o DOS, pois os

mesmos realizam a correção atmosférica da imagem de satélite baseada em parâmetros da

atmosfera, sendo estes relacionados à data e horário em que o sensor registrou a imagem,

parâmetros relacionados à visibilidade da atmosfera, e o local onde foi registrada a imagem.

Por estas razões esses modelos permitem um embasamento físico melhor (Antunes et al.,

2003).

Para modelos de correção atmosférica como o 6S e MODTRAN4 (Moderate

Atmospheric Radiance and Transmittance), é difícil estimar os parâmetros atmosféricos que

estão atuando na imagem, sendo assim feito simplificações e uso de modelos padrões de

atmosfera (Silva e Valfriano 2003). Essa é a alternativa utilizada no programa FLAASH que

funciona com o programa ENVI.

Para a reflectância na superfície, a precisão do método de transferência radiativa e

o modelo atmosférico têm uma influência significativa (Rojas, 2005). Avaliações feitas com o

uso de imagens LANDSAT-TM demonstram que as imagens sem correção atmosférica

subestimam o valor do Índice de vegetação (NDVI) de superfícies com vegetação em até 0.2,

podendo isto ocasionar erros nas estimativas de biomassa da ordem de 140%. (Rojas, 2005).

Para a transformação de uma imagem de DN para radiância assume que a relação

entre radiância e DN é linear (Luiz et al., 2003) e a transformação de DN para reflectância

possibilita a análise de imagens de uma mesma área registrada pelo sensor do satélite em

épocas diferentes. (Loebmann 2005).

O modelo MODTRAN usa modelos atmosféricos e modelos de aerossóis que

visam a avaliação de alguns parâmetros referentes às condições atmosféricas no momento da

retirada da imagem.  O módulo FLAASH 4.2 (Fast Line-of-sight Atmospheric Analysis of

Spectral Hypercubes), integrado ao programa ENVI, usa o modelo de correção atmosférica

MODTRAN (MODerate resolution atmospheric TRANsmittance and radiance code; Stamnes

et al., 1999). Esse módulo pode tratar tanto imagens multiespectrais quanto hiperespectrais na

correção do efeito atmosférico, incluindo vapor d'água, oxigênio, dióxido de carbono, metano,

ozônio, espalhamento de aerossol e outros efeitos adjacentes.

A escolha do tipo de atmosfera é de acordo com a temperatura da área na

superfície, que, caso não seja possível adquirir esse parâmetro, a escolha faz-se através da

latitude onde se encontra a imagem (Manual do FLAASSH, 2005). A Tabela 3.6 mostra as

várias latitudes a serem usadas para a escolha do modelo atmosférico, sendo que para uma

mesma latitude esse modelo pode sofre algumas mudanças, dependendo da época do ano.
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TABELA 3.6 – Seleção do Modelo Atmosférico baseado na Latitude/Mês do ano dependendo
da temperatura da superfície (Fonte: Manual do FLAASH, 2005).

A Tabela 3.7 apresenta as quantidades de vapor de água e temperatura na

superfície para o modelo atmosférico a ser adotado pelo MODTRAN.

TABELA 3.7 – Vapor de água e temperatura na superfície (Fonte: Manual do FLAASH,
2005).

Modelo atmosférico Vapor de água
(std atm - cm)

Vapor de água
(g/cm²)

Temperatura
superficial

atmosférica

Inverno sub-ártico (SAW) 518 0.42 -16 º C ou 3º F

Inverno média latitude (MLW) 1060 0.85 -1º C ou 30º F

Padrão U.S (US) 1762 1.42 15 º C ou 59º F

Verão sub-ártico 2589 2.08 14 º C ou 57º F

Verão média latitude (MLS) 3636 2.92 21 º C ou 70º F

Tropical (T) 5119 4.11 27 º C ou 80º F

O modelo de aerossol está relacionado com a visibilidade horizontal no momento

em que o sensor registra a imagem, no entanto a diferença entre esses modelos está vinculada
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à quantidade de aerossóis existente para as diversas situações. Essa visibilidade é

caracterizada por uma distância na horizontal a qual depende da quantidade de aerossóis. O

conceito de visibilidade está associado à distância horizontal em que se consegue visualizar

um objeto a olho nu. Os vários modelos usados no FLAASH são:

• Rural – representa áreas onde os aerossóis encontrados não são afetados fortemente

por zonas urbanas e fonte industrial;

• Urbana – uma mistura de 80% de aerossol rural com 20% de áreas urbanas de alta

densidade e com presença de áreas industriais;

• Marítimo – representado pela camada limitada pelos oceanos ou costas litorâneas que

recebem diretamente o vento proveniente do oceano;

• Troposférico – usado em situações de boa visibilidade em que se consegue uma

visibilidade em torno de 40 km sobre a superfície.

Os modelos Rural, Urbano e marítimo são caracterizados pela presença de

aerossóis em massas de ar que estão situadas nestas regiões. Já o modelo troposférico é

caracterizado por uma visibilidade muito elevada em relação aos demais, existindo a

possibilidade de não usar os modelos de aerossóis desde que se opte por esta situação.

3.8.6.3 Retificação Radiométrica.

Quando há necessidade de comparar imagens de sensores diferentes ou imagens

registradas em datas diferentes é necessário fazer a retificação radiométrica. Essa técnica

consiste em usar uma imagem de referência para que a outra seja retificada, ou seja, simular

as mesmas condições atmosféricas da imagem de referencia para a imagem a ser retificada. É

como se a imagem retificada tivesse sido registrada na mesma data e hora da imagem de

referência (Hall et al., 1991 apud Rojas, 2005), eliminando-se, assim, as diferenças

atmosféricas em datas diferentes, como a iluminação, permanecendo as variações referentes

às respostas espectrais dos alvos (Silva et al., 2003).

Dessa maneira, a retificação radiométrica altera as condições atmosféricas e de

iluminação de uma imagem qualquer para aquela usada como referência (Hill e Sturn, 1991

apud Rojas 2005). A retificação é vista como um processo para minimizar degradação de

detectores, ângulos solares e efeitos atmosféricos, garantindo que as variações detectadas

sejam apenas do alvo estudado (Hall et al., 1991 apud Fonseca e Gleriani 2005). A sua
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aplicação não é muito comum, sendo somente recomendada em estudos da trajetória espectral

de alvos terrestres em diferentes datas de passagem do satélite (Moreira, 2003).

Em imagens multitemporais a normalização atmosférica é utilizada para amenizar

os defeitos e distorções radiométricas, técnica que independe do conhecimento de

propriedades atmosféricas e de calibração do sensor (Hall et al., 1991 apud Silva et al., 2003).

3.8.7 Mosaico

O mosaico é formado de fotografias aéreas ou imagens de satélites que juntas

proporcionam uma melhor visualização da área completa aonde vai se desenvolver algum tipo

de trabalho.

Os programas de computadores já dispõem de ferramentas automáticas para a

mosaicagem de imagens de satélites.  Os mosaicos com fotografias aéreas têm um problema

maior que os mosaicos de imagens de satélites, devido ao relevo que provoca um

deslocamento de feições da cena (Anjos et al., 2005). Para corrigir esse problema é necessário

usar o processo de retificação ou ortorretificação, porém no caso das imagens de satélites de

média e baixa resolução espacial esse problema é insignificante (Anjos et al., 2005).

Existem no mercado vários programas (ENVI e ERDAS) que fazem o mosaico de

imagens de satélites, os mesmos dispõem de recursos para suavizar as junções entre duas

imagens, balanceamento de cores entre outros recursos que tornem o mosaico com uma

aparência mais uniforme.

3.8.8 Fusão de imagens

Em alguns sensores multiespectrais há uma banda pancromática (Pan) que tem

uma resolução espacial maior que as demais bandas que cobrem a mesma faixa espectral. No

entanto, é possível associar a boa resolução espacial da banda Pan às outras bandas, de

maneira que se adquira uma nova imagem com as mesmas bandas da imagem original, mas

com uma resolução espacial maior. Esse processo é denominado de fusão de imagens. Um

bom método de fusão de imagem é aquele que consegue preservar as cores da imagem

original e transfere a resolução espacial e detalhes da banda pancromática para a imagem final

ou imagem híbrida (Leonardi et al., 2005).

Leonardi et al. (2005) avaliou os métodos de fusão de imagem, e o que se mostrou

melhor foi o baseado em componentes principais. Vale salientar que essa conclusão foi
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apenas com base em resultados parciais e usando imagens SPOT, CBERS, QuickBird e

LANDSAT 7.

3.8.9 Método de reamostragem

Para a reamostragem de imagens existem vários métodos, entre estes o vizinho

mais próximo (nearest neighbor), o qual tem como vantagens a preservação dos níveis de

cinza dos pixels, a fácil implementação em programas de processamento de imagens e o seu

rápido processamento. Os pixels na imagem registrada recebem o nível de cinza do pixel mais

próximo da imagem original (Sulsoft, 2004). Para um melhor esclarecimento deste método,

considere um pixel X que será atribuído o mesmo nível de cinza do pixel que se encontra mais

próximo de X na imagem original. A Figura 3.16 mostra como é feito este tipo de

reamostragem.

FIGURA 3.16 – Reamostragem através do vizinho mais próximo. (Fonte: Imagem, 2006)

Já a interpolação bilinear modifica o nível de cinza do pixel, recebendo o pixel na

imagem registrada o valor médio dos quatros pixels que estão mais próximo na imagem

original (Sulsoft, 2004). Por esta razão esse tipo de reamostragem não é indicado quando se

pretende fazer algum processamento posterior com a imagem.

A convolução cúbica (cubic convolution) envolve um número maior de pixels,

também ocorrendo modificação no nível de cinza, podendo deixar a imagem com uma boa

aparência.

Esses dois últimos métodos são indicados para os casos em que não se pretende

fazer nenhum processamento envolvendo os níveis de cinza, quando se pretende obter um

produto acabado e recomendável a aplicação de um desses dois métodos.
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3.8.10 Da imagem ao Mapa

Antes do uso de sensoriamento remoto, a elaboração de mapas era feita a partir do

conhecimento obtido em campo através de várias viagens para o reconhecimento da área a ser

mapeada: um trabalho demorado e cansativo. Com o advento do sensoriamento remoto e o

avanço da tecnologia aero-espacial, a confecção de mapas mudou radicalmente. Hoje, podem-

se usar imagens de satélite, fotografias de avião e outros recursos para a elaboração de mapas

em várias escalas, dependendo dos objetivos do estudo.

A partir de uma imagem de satélite e usando um Sistema de Informações

Geográficas (SIG) é possível produzir vários tipos de mapas e em escalas diferentes. Os

mapas podem ser: mapas de relevo, uso e ocupação do solo, vegetação, geologia, entre outros

mais específicos. Também existe a possibilidade de visualizar a imagem em 3D usando um

estereoscópio que permite uma visualização em 3D do relevo na região.

A escala utilizada nos mapas é função dos objetivos do mapa e do nível de detalhe

para o qual o estudo está sendo concebido.

3.8.11 Interpretação de Imagens

A interpretação de imagens digitais conta hoje com ferramentas computacionais

bastante poderosas e necessárias, pois muitas vezes o ser humano não tem a sensibilidade de

distinguir várias tonalidades de cinza como o computador tem. Contudo, é extremamente

importante o senso crítico do ser humano no processo, pois muitas vezes o computador

fornece resultados incompletos, ou até mesmo errados.

Para a interpretação de imagens é importante saber a data em que foi retirada a

imagem, o horário da passagem do satélite e de preferência algumas informações da região, já

existentes, ou até mesmo o conhecimento da região através de viagens a campo.

Para a interpretação de imagens, destacam-se alguns elementos que merece uma

atenção maior, entre eles destacamos: a tonalidade ou cor, textura, tamanho, forma, sombra e

localização. A tonalidade refere-se aos tons de cinza, a cor é a representação da imagem

colorida, a textura refere-se ao aspecto liso ou rugoso, e o tamanho está relacionado com a

escala em que estão representados os objetos (Florenzano, 2002).
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3.8.12 Classificação

Os métodos de classificação consistem em agrupar os pixels que representam o

mesmo alvo na superfície da Terra ou mesmo uso do solo. Como exemplo pode-se citar: água,

vegetação, solo exposto culturas entre outros. O agrupamento desses pixels gera um mapa

digital temático dos vários usos do solo.

Plotando em um histograma bidimensional (Figura 3.16) os pixels de duas bandas,

definimos o espaço de atributos onde temos nos eixos X e Y a distribuição dos pixels

correspondentes a estas bandas, sendo possível assim identificar pixels de diferentes materiais.

Os pixels são organizados de acordo com os valores de DN, variando de 0-255.

Nesse histograma, um pixel de um material “B” tem em uma banda um DN igual a 200 e em

outra banda um DN igual a 100. Essa resposta espectral possibilita a sua classificação, porém

se diferentes materiais têm a mesma resposta espectral em duas bandas, distingui-se os

materiais através de outra banda onde esses materiais tenham respostas diferentes.

Na prática a classificação de um determinado uso do solo é feita com base em

uma amostra contendo as respostas espectrais desse uso. Isso é necessário, pois ocorrem

variações na energia refletida por diferentes pixels do mesmo alvo, variação essa atribuída à

mistura dos materiais, iluminação da cena no momento da passagem do satélite, ruídos e

outras imperfeições que prejudicam a qualidade de alguns pixels. A Figura 3.17 mostra os

valores de DN´s de três pixel em duas bandas diferentes.

FIGURA 3.17– Características de três tipos diferentes de pixel  (Fonte: Crósta, 1992).
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Quando analisamos as respostas espectrais de dois materiais diferentes, poderá

ocorrer a sobreposição das respostas espectrais em duas bandas, impossibilitando assim a

separação dos mesmos com base nessas duas bandas. Isto faz necessária a introdução de uma

nova banda para garantir a possibilidade de classificação. Portanto, quanto maior o número de

bandas maior será a precisão na classificação.

Algumas regras básicas no processo de classificação são citadas por Crósta

(1992): 1. assume-se que um conjunto de classes foi previamente determinado antes de se

iniciar a classificação, e que essas classes possuem propriedades bem conhecidas; 2. assume-

se que qualquer pixel na imagem teoricamente pertence necessariamente a uma dessas classes;

3. as classes podem ser definidas usando algumas propriedades observáveis na cena e não

apenas valores de reflectância.

Um dos problemas da classificação é a grande complexidade dos materiais, com

isso nem sempre é possível classificar todos os usos do solo, por isso é essencial uma

verificação após a classificação. Essa verificação é feita com o máximo de informações

possíveis das classes, podendo estas informações serem obtidas em campo, mapas ou estudos

anteriores.

A grande maioria das técnicas de classificação baseia-se no agrupamento de

valores de intensidade espectral, porém as informações de uma imagem baseiam tanto na

intensidade de cada pixel, como também na textura e forma como está o arranjo dos pixels

espacialmente.

A classificação baseada na resposta espectral divide-se em dois grandes grupos:

não supervisionada e supervisionada. Na classificação não supervisionada não há a

necessidade da definição de áreas de treinamento ou amostras, o modelo usado se encarrega

de definir as classe e agrupar os pixels nas classes com uma maior afinidade.

Já na Classificação Supervisionada, o operador define a quantidade de classes e as

amostras que serão usadas no processo de classificação. Essa classificação na maioria das

vezes faz uso de testes estatísticos para decidir a qual classe pertence cada pixel da imagem.

Mesmo assim vários pixels ficam sem classificação, obrigando assim o operador a redefinir

suas amostras e os parâmetros de classificação.
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3.8.12.1 Classificação não supervisionada

Neste tipo de classificação, o algoritmo faz o trabalho de escolher as áreas de

treinamento e em seguida classifica todos os pixels da imagem. Nesta metodologia são

analisados todos os pixels na imagem e verifica em quais DNs ocorre uma concentração maior

do número de pixels. Com essa análise, as classes são definidas e, em seguida, um método

qualquer de classificação supervisionada é empregado, sendo o mais usado o da Máxima

verossimilhança (Crósta, 1992).

O método faz um agrupamento de pixels e a partir da analise de agrupamento e

com os parâmetros fornecidos pelo operador, o computador executa a classificação. Esse

agrupamento consiste em agrupar pixels que tem resposta espectral próxima.

A Figura 3.18 mostra o resultado de um agrupamento usando duas bandas. Nesta

Figura podemos perceber em algumas regiões a concentração do número de pixel que é visto

através das isolinhas.

255

255

0 BANDA 1

BANDA 2

FIGURA 3.18 – Espaço de atributos com densidade de todos os pixels (Fonte: Crósta, 1992).

De maneira prática o operador fornece ao computador o número de classes, ou um

intervalo, e o algoritmo faz o resto da classificação, escolhendo as áreas de treinamento. Outra

maneira é limitar uma concentração mínima de pixels em que concentrações superiores a um

determinado valor o computador considera como uma nova classe, e concentrações menores a

esse valor são agregadas às classes existentes. Neste último método, o computador define o
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número de classes a partir da quantidade de pixels que se encontram acima de um

determinado valor pré-estabelecido.

3.8.12.2 Classificação supervisionada

Na classificação supervisionada existe a interferência do operador na escolha das

áreas de treinamento ou amostras que representam cada classe. Para obter bons resultados é

necessário que o operador tenha de preferência algum conhecimento da região onde foi

registrada a imagem. Esse conhecimento ajuda bastante na escolha das áreas que representam

as áreas de treinamento.

Essa metodologia consiste em comparar pixels das áreas de treinamento com DNs

conhecidos da imagem, a fim de classificar cada pixel da imagem de acordo com as áreas de

treinamento. O produto final dessa classificação é um mapa temático em que são definidas as

áreas pertencentes a cada classe, porém em muitos casos, dependendo do método de

classificação supervisionada, ainda restam muitos pixels sem classificação. Logo, faz-se

necessária uma nova classificação redimensionando os parâmetros da classificação. Na

realidade esse mapa temático é uma imagem, sendo atribuído a cada pixel da imagem uma

classe que é apresentada no monitor do computador em cores ou em tons de cinza. Os

principais métodos de classificação supervisionada são: Métodos do Paralelepípedo, Método

da Distancia Mínima, Método da Máxima Verossimilhança (MAXVER) e O Spectral Angle

Mapper (SAM).

O método do paralelepípedo consiste em uma área no espaço de atributos,

definido pelas bandas em forma de um paralelepípedo, onde se encontram nos limites pixels

com DNs máximo e mínimo para a referida classe. Neste método os pixels que estiverem

dentro desse paralelepípedo pertencerão a essa classe. A Figura 3.19 ilustra esse método

graficamente.
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Fonte: Crósta (1992)
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FIGURA 3.19 – Diagrama do espaço de atributo das classes A, B, e C (Fonte: Crósta, 1992).

A distribuição dos pixels no espaço de atributos encontra-se geralmente ao longo

de um eixo de 45º, portanto quando definimos um paralelepípedo poderá ocorrer que pixels

sejam classificados erroneamente, ou seja, pixels que não pertence à classe a qual ele foi

classificado, no entanto muitos pixels deixarão de ser classificados, pois eles estão fora do

paralelepípedo que defini a classe.

Após a escolha das amostras para representarem as classes e usando duas bandas,

sendo os valores dos DNs de uma colocadas no eixo X e os valores correspondentes da outra

no eixo Y, pode-se supor que as regiões pertencentes a cada área de treinamento comportam-

se como fosse  uma nuvem de pixels em forma de uma elipse. Com essa nuvem de pixels

calcula-se algumas estatísticas e uma delas é a média que fica próximo ao centro da elipse.

O método das distancias mínimas, compara a distância de cada pixel desconhecido

ao ponto onde fica a médias das classes, a que tiver a menor distancia é a classe a qual será

classificada o pixel desconhecido.

A Figura 3.20 ilustra o método. O pixel de número 1 desconhecido encontra-se

mais próximo da classe A e, portanto, é classificado como pertencente à classe A, já o pixel 2

é atribuído à classe B pela mesma razão.
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FIGURA 3.20 – Espaço de atributos mostrando a posição das médias de cada classe (Fonte:

Crósta, 1992).

Em uma situação em que o pixel encontra-se a mesma distância da média de duas

classes é lógico que ele pertença à classe de maior tamanho, porém nesse método não é

possível resolver essa questão. Isso só é possível em métodos que possa ponderar o peso de

cada classe.

 A questão levantada anteriormente pode ser resolvida através do método

supervisionado Máxima Verossimilhança (MAXVER). Esse método usa parâmetros

estatísticos para ponderar as distâncias médias das classes, com isso os cálculos se tornaram

mais complexos e o tempo de processamento computacional é bem maior. O MAXVER tem

como vantagem o fato de que o usuário pode interferir no processo classificatório,

aumentando a qualidade da classificação (Campbell, 1997 apud Gamba, 2005).

Esse método exige um número maior de pixels para as áreas de treinamento na

qual serão calculados parâmetros estatísticos, e por essa razão fica difícil visualizar em duas

bandas como no método anterior os pixels no espaço de atributos. Portanto a melhor

representação é através de isolinhas ou curvas que representam a densidade de pixels da área

de treinamento para cada região.

O método MAXVER é um dos mais utilizado em sensoriamento remoto dentro da

abordagem estatística. É um método considerado paramétrico, pois envolve parâmetros (vetor

média e matriz de covariância) da distribuição gaussiana. Calculando estes parâmetros através
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das amostras de treinamento que são escolhidas e fornecidas a esse classificador, o mesmo

estima os parâmetros necessários à classificação.

Este método considera a ponderação das distâncias entre os pixels a serem

classificados e as médias dos níveis digitais das classes utilizando parâmetros estatísticos. A

distribuição de valores de reflectância em uma área de treinamento é descrita por uma função

de densidade de probabilidade, desenvolvida com base na estatística Bayesiana. Também

pode ser visto como sendo uma distribuição de probabilidade do tipo gaussiana e

multivariada, que tem a capacidade de distribuir as classes em um espaço de atributos (Shiba

et al., 2005).  Este classificador avalia a probabilidade de um determinado pixel pertencer a

uma classe a qual ele tem maior probabilidade de associação. É baseado no princípio de que a

classificação errada de um pixel particular não tem mais significado do que a classificação

incorreta de qualquer outro pixel na imagem (Richards, 1993). O processo MAXVER leva em

consideração a probabilidade absoluta de um pixel pertencer ou não a uma classe (Gamba,

2005).

No processo de classificação usando o MAXVER será atribuído um peso de

aceitação que o algoritmo deve assumir em relação aos pixels que não se enquadram dentro

das amostras usadas na classificação (Sulsoft. 2004). O método MAXVER deve ser aplicado

quando o analista conhece bem a imagem para que possa dessa maneira escolher regiões de

treinamento representativas (Crosta, 1992).

Shiba (2005) usou o algoritmo MAXVER para uma classificação de uma imagem

LANDSAT 7 e em seguida usou a mesma imagem para classificação usando a técnica de

aprendizagem por árvore de decisão.

A Figura 3.21 representa um exemplo em duas dimensões, porém pode ser

estendida para três ou mais, dependendo do número de bandas envolvidas no processo. Nessa

figura pode-se verificar que foi usado um ajuste com base em distribuições normais, ou seja, a

curva que representa esses pixels se ajusta a uma distribuição do tipo Gaussiana.
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Fonte: Crósta (1992)
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FIGURA 3..21 – Espaço de atributos mostrado na forma de contorno (Fonte: Crósta, 1992).

Os contornos ao redor de cada classe podem ser entendidos como a probabilidade

de existir um pixel naquele conjunto de treinamento com uma determinada combinação de

DNs (Crósta, 1992).  Os mesmos contornos podem ser vistos como a probabilidade de

qualquer pixel desconhecido pertencer a uma determinada classe na qual ele for plotado.

A Figura 3.22 mostra como se distribuem as probabilidades de cada pixel

pertencer a uma determinada classe. Para isso verifica-se onde ele é plotado e observa-se em

qual classe ele tem a maior probabilidade de pertencer.
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FIGURA 3.22 – Espaço de atributo com os limites de decisão (Fonte: Crósta, 1992).

O pixel 1 tem 1% de probabilidade de pertencer à classe A e 0% de pertencer à

classe B. Já o pixel 2, embora esteja mais próximo do valor médio da classe B, tem uma

probabilidade maior de pertencer à classe A. O pixel 3, por sua vez, encontra-se dentro de dois

contornos de duas classes, mas ele tem uma maior probabilidade de pertencer à classe C.

Em duas ou mais classes continuas existem um limite entre as classes que são

definidas pelo encontro de duas curvas que representam a mesma probabilidade de um pixel

pertencer a uma ou outra classe.

Normalmente trabalha-se em mais de duas dimensões e geralmente ocorre

recobrimento entre a área de treinamento, isto é vários pixels poderão pertencer a mais de uma

classe. Isto pode ser solucionado com o método da Máxima Verossimilhança que determina

um limite entre as classes. Esse mesmo conceito pode ser visto na Figura 3.23, a qual

apresenta funções de distribuição de probabilidades dos DN´s de duas classes. No gráfico

ocorre uma área comum às duas curvas, sendo os pixels dessa área classificados como

pertencente à classe 1.
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FIGURA 3.23 – Distribuições normais representando duas áreas de treinamento (Fonte:
Crósta, 1992).

Os métodos de classificação muitas vezes não conseguem classificar todos os

pixels, porém recomenda-se uma classificação não supervisionada preliminarmente, e, a partir

desta e do conhecimento da região por parte do interprete, é que se definem as áreas de

treinamento para a classificação.

O Spectral Angle Mapper (SAM), uma técnica de classificação supervisionada,

consiste de uma comparação entre espectros coletados de amostras de campo (biblioteca

espectral) com os espectros dos pixels da imagem (Senna e Filho, 2005). A similaridade entre

espectros é medida através de um ângulo existente entre os vetores que serão maiores quanto

menor for o ângulo (Loebmanm, 2005).

  A classificação usando o SAM considera o conjunto de pixels conhecidos como

membros extremos, detectando-os como vetores e traçando ângulos em relação aos pixels

desconhecidos. Quanto menor o ângulo entre os vetores, maior é a correlação entre o

conhecido e o desconhecido (Kruse F. A. et al., 1993 apud Vicente, 2005).  A classificação de

imagens usando o SAM usa o ângulo entre as amostras de treinamento no espaço n-

dimensional para identificar os pixels de uma determinada classe (Sulsoft, 2004). Esse método

aceita usar como dados de entrada da classificação arquivos em formato ASCII, curvas

espectrais de biblioteca espectral e regiões de interesse. No processo de classificação usando o

SAM, ângulos menores indicam uma relação muito próxima ao espectro de referência, no
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entanto quando algum pixel estiver fora do ângulo máximo definido esses não serão

classificados (Sulsoft, 2004). Essa situação é ilustrada na Figura 3.24 .

FIGURA 3.24 – Exemplo de SAM bidimensional.(Fonte: Sulsoft, 2004)

3.8.13 Pós-classificação

Após uma classificação supervisionada ou não-supervisionada, surgem vários

pixels soltos envolvidos por vários pixels de outra classe. Para resolver esse problema e juntar

esses pixels às classes mais prováveis que os mesmos venham a pertencer, existem algumas

técnicas para fazer esse refino na classificação. Pode ser usado um algoritmo de agrupamento

até mesmo um filtro, com isso consegue-se eliminar grande parte daqueles pixels que ficam

espalhados dentro do domínio de algumas classes.

3.8.14 Avaliação da classificação

Geralmente recomenda-se a aplicação de algum processo de avaliação da exatidão

da classificação. Independentemente da aplicação ou não de algum processo de agrupamento

ou filtros para melhorar a classificação, é necessário avaliar os resultados da classificação

para medir a eficácia do método de classificação usado. Isto pode ser feito com o uso da

Matriz de Confusão ou através da estimativa de erros. A Matriz de Confusão é composta por

elementos na diagonal principal que expressam a quantidade de pixels que foram classificados

corretamente, e elementos fora da diagonal que expressam tanto a quantidade de pixels que

foram incluídos erroneamente em uma classe (erro de inclusão), assim como a quantidade de

pixels que foram excluídos erroneamente de uma classe (erro de omissão). Essa matriz mostra

o quanto o classificador de imagens confunde uma classe com outra. A partir dos dados desta
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matriz é possível calcular dois Índices: Acurácia Global e o Índice Kappa. A Acurácia Global

corresponde à soma dos pixels bem classificados, ou seja, a diagonal principal na Matriz de

Confusão dividida pelo número total de pixels. Esse Índice só leva em consideração os pixels

bem classificados.

Para medir a eficiência da classificação, ou em outras palavras validar a

classificação, é necessário o uso de verdades de campo (áreas testes definidas para avaliar a

classificação) que consiste em coletar em campo, ou através de outro artifício que tenha a

mesma finalidade, dados referentes às regiões classificadas que posteriormente possam ser

comparados com os resultados da classificação. São várias as técnicas para avaliar a exatidão

da classificação, entre elas podemos citar: as técnicas baseadas em Matriz de Confusão,

técnicas Fuzzy, características operador-receptor, entre outras técnicas (Moreira, 2001).

A Acurácia de uma classificação é determinada pela seleção de uma amostra de

pixel do mapa temático (classificação) e checado então com as classes de referência

(Richards, 1993). Os resultados de uma classificação, independentemente do método usado,

só podem ser avaliados após a análise da Acurácia dos resultados. Portanto, podem ser

comparados os vários métodos usados em uma classificação a partir do nível de acerto de

cada método (Rojas, 2005).

Um subproduto da Matriz de Confusão, que auxilia na avaliação do classificador,

é o Índice Kappa (k). Uma das vantagens alegadas para uso do Kappa é de que ele também

incorpora a informação dos pixels mal classificados, e não apenas dos bem classificados como

faz a Acurácia Global. O Índice Kappa é um método usado para avaliar a concordância entre a

verdade terrestre e o mapa temático (Iwai, 2003).

O Índice Kappa é um dos parâmetros mais eficiente para se quantificar a exatidão

de uma classificação de uso da terra (Ganain et al., 2005). A estatística Kappa inclui todos os

pixels da imagem, sejam aqueles classificados corretamente, ou aqueles classificados

erroneamente (Moreira, 2001  apud Iwai, 2003).

Esse Índice pode ser calculado através da formulação matemática seguinte:
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Onde r é o número de linhas na tabela de classificação; Xii é o número de

combinações ao longo da diagonal; Xi+ é o número total de observações na linha i;  X+i é  o
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número total de observações na coluna i; N é o número total de células; e  +  representa o

somatório de cada linha e coluna. Dividindo-se o numerador e o denominador por N².
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Após o cálculo da estatística Kappa utilizando as fórmulas acima, enquadra-se o

valor obtido nas faixas de variação do referido Índice conforme a Tabela 3.8, avaliando-se

assim a qualidade da classificação. Isto permite fazer uma comparação entre os métodos de

classificação.

TABELA 3.8 – Qualidade da classificação associada aos valores da estatística

Kappa (Fonte: Iwai, 2001 apud  Landis e Koch, 1977).

Valor de Kappa Qualidade do mapa temático
<0,00 Péssimo

0,00 - 0,20 Ruim
0,20 - 0,40 Razoável
0,40 - 0,60 Boa
0,60 -  0,80 Muito boa
0,80 - 1,00 Excelente

Gamba (2005) usou Matriz de Confusão para avaliar as classificações

desenvolvidas através do método de classificação supervisionado Fuzzy.

Foram citadas várias técnicas para a avaliação da classificação, mas neste trabalho

só iremos explorar a Matriz de Confusão, e com informações desta matriz calcular o Índice

Kappa e a Acurácia Global. Este dois Índices, Kappa e Acurácia Global, são parâmetros

fundamentais para avaliar o grau de precisão da classificação. Também usando os dados da

mesma matriz calcula-se outro Índice, a Acurácia Global, a qual leva em consideração

somente os pixels bem classificados.
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O fluxograma da Figura 3.25 estabelece uma seqüência de trabalho para o pré-

processamento e o processamento das imagens ASTER e SPOT. No processamento estão a

classificação automática e o tratamento de pós-classificação que é um procedimento

necessário para melhorar e agrupar os pixels de maneira mais homogênea.

30

IMAGENS ASTER

Correção geométrica

Correção do cross-talk

Compatibilização da resolução
VINR e SWIR

Correção atmosférica (Modtran4)
(Radiância Reflectância)

Coleta das amostras das classes

Definição da biblioteca espectral

Classificação supervisionada

Avaliação (Verdades de campo)

Pós-classificação

Geração do mapa final (Mosaico)

IMAGENS SPOT

Fusão (Cena: XS-021002)

Correção atmosférica (Modtran4)
(Transformação para radiância)

(Transformação para reflectância)

Ajustar os valores de reflectância

Coleta das amostras das classes

Definição da biblioteca espectral

Classificação supervisionada

Avaliação (Verdades de campo)

Pós-classificação

Geração do mapa final

FIGURA 3.15 – Fluxograma representativo da metodologia aplicada nas imagens ASTER e

SPOT
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Classificação com imagens em DN´s sem correção atmosférica.

Nesta etapa foi realizado o levantamento dos dados existentes da região, entre eles

destacamos a base cartográfica, mapas de geologia, rede de drenagem, rede viária e outros

materiais necessários à montagem de um banco de dados que possibilitasse o início dos

trabalhos. Essa etapa foi muito útil na identificação de alguns pontos para viabilizar a primeira

visita a campo, visando a obtenção do melhor resultado possível no menor espaço de tempo e

com a otimização dos custos de deslocamentos.

Após a primeira visita a campo foi possível produzir um mapa preliminar de

aluviões com base nas informações de campo: registro fotográfico, coleta de coordenadas de

pontos com o uso do GPS para posterior localização de aluviões na imagem de satélite e

análise visual de regiões que possuem características de aluvião.

4.1.1 Material utilizado

Nesta etapa foram usadas: 1. imagens do sensor ASTER (CENA e-420b5b45-

dd969d-0-1 - 2000-08-15 = 0033, CENA e-420b5c6b-de02ac-0-1 - 2000-07-05=0034 e

CENA e-4219e2c0-eca17d-0-1 - 2001-08-18=1326). Esses códigos de identificação foram

retirados dos arquivos de imagens fornecidas pela Empresa que comercializa as imagens no

Brasil; 2. imagens LANDSAT 7 ETM+ cenas 216-63 e 217-63; 3. máquina fotográfica

digital; 4. GPS (Global Positioning System); 5. programas para processamento de imagens de

satélite; 6. a Folha SB. 24-X-A-IV/Itapiúna – Ceará (SDN/MI, 1972), de coordenadas 4°30’ S

/ 39° 00 W e 5° 00 S / 38° 30’ W; e, 7. veículo para o deslocamento até a área de estudo que

fica  aproximadamente a 100 km de Fortaleza-Ce. Todo esse material foi disponibilizado pela

FUNCEME (Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos), através do

Departamento de Recursos Hídricos (DEHID).

 A Figura 4.1 mostra um mosaico com a área de estudo que corresponde à carta de

Itapiúna, montada a partir de cenas Áster. A imagem que está na Figura 4.1 foi montada a

partir das cenas ASTER (1326, 0033 e 0034), formando assim um mosaico com as três

imagens recortadas, cobrindo toda a área da folha de Itapiúna.
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FIGURA 4.1 – Mosaico das imagens do sensor ASTER (0033, 0034 e 1326).

4.1.2 Reconhecimento de campo

A partir de uma analise visual das imagens LANDSAT 7 e ASTER foi possível à

identificação de alguns aluviões, o que posteriormente foram localizados na Folha de Itapiúna

para identificar as possíveis vias de acesso. Um dos critérios adotados para a escolha dos

pontos que foram visitados, foram aluviões de grande, médio e pequeno porte que tivessem

via de acesso e que fossem representativos de toda a área em estudo.

Nesta visita a campo foi possível a identificação de características que

possibilitassem a identificação dos aluviões através das imagens de satélites. Foram coletadas
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coordenadas dos pontos através de GPS (Global Positioning System) que posteriormente

foram usadas para definição das áreas de treinamento para aplicação dos métodos de

classificação supervisionada.

Essa primeira campanha de campo gerou informações que possibilitaram fornecer

parâmetros ao sistema de classificação para que o mesmo pudesse gerar a primeira

classificação. O objetivo desta primeira classificação é a identificação de áreas que podem ser

caracterizadas como sendo depósitos aluvionares ou não.

Na Foto 4.1 pode ser observado um aluvião no Rio Choró. Esse tipo de aluvião é

um exemplo clássico de aluvião de médio a grande porte para a região, e sua localização a

partir das imagens de satélites depende apenas de uma análise visual, pois as feições do

mesmo são de fácil localização na imagem.

FOTO 4.1 – Aluvião localizado no Rio Choró.

Encontra-se na Tabela 4.1 todas as coordenadas dos pontos visitados na primeira

visita a campo, enquanto na Figura 4.2 temos um mapa da localização destes pontos que

correspondem a aluviões que possivelmente serão classificados como aluviões de pequeno,

médio e grande porte. Uma observação na Figura 4.2 mostra que os pontos para a visita foram
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escolhidos de maneira a cobrir ao máximo possível toda a área de estudo, pois, em muitos

casos, aluviões não têm acesso que viabilizasse uma visita aos mesmos.

TABELA 4.1 – Coordenadas dos aluviões referente à primeira visita a campo.

LESTE NORTE ALUVIÃO
510,464 9,499,753 A02
513,245 9,499,353 A02'
514,059 9,498,905 A02''
514,880 9,496,823 A02'''
516,513 9,495,202 A03
519,265 9,494,436 A04
519,415 9,497,604 A04'
517,386 9,501,370 A04''
518,336 9,501,228 A04'''
516,317 9,501,684 A04''''
515,471 9,502,820 A04'''''
508,089 9,489,877 A08
502,508 9,483,920 A09
519,406 9,468,421 A07
525,660 9,472,720 A01-a
526,607 9,473,524 A01-b
527,223 9,474,050 A01-c
534,904 9,472,976 R.Macacos
544,294 9,470,434 D.Prego
545,581 9,471,648 R.Gado
547,651 9,473,653 N.Vida
540,833 9,491,163 A05
533,351 9,498,663 A10
549,373 9,450,419 A13
536,935 9,450,904 A12
526,459 9,454,442 A11
541,870 9,480,790 A06



90

FIGURA 4.2 – Locais referentes à primeira visita de campo (Fonte: SUDENE, Folha de

Itapiúna)

4.1.3 Classificação a partir de imagens com a resposta espectral em DN

O objetivo dessa classificação é identificar, através de classificação não

supervisionada e supervisionada, as manchas de aluvião a partir de imagens com resposta

espectral em DN, não sendo usado nenhum pré-processamento que pudesse afetar a resposta

espectral dos pixels. A classificação não supervisionada foi usada apenas para auxiliar na

identificação das classes a serem usada no processo de classificação supervisionada.
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Para desenvolver essa classificação, usamos as coordenadas dos pontos coletados

por GPS onde estão os aluviões. Esses pontos foram localizados na imagem e em seguida foi

delimitada uma área em torno desses pontos, com características espectrais semelhantes, para

representar a classe aluvião. Essas áreas foram usadas como parâmetros de entrada no

classificador, o que possibilitou o processo de classificação. Essas áreas recebem o nome de

áreas de treinamentos ou regiões de interesse. O mesmo foi feito para as áreas que

representavam as classes: água, vegetação rala, vegetação densa e solo exposto, só que neste

caso através de análise visual na imagem e na classificação não supervisionada.

Essas áreas foram guardadas e serão posteriormente usadas nos métodos de

classificação supervisionada. A classificação foi realizada com o software ENVI usando seus

classificadores supervisionados: Paralelepípedo, Distância Mínima, Distância Mahalanobis,

Máxima Verossimilhança e Spectral Angle Mapper. Os métodos foram comparados entre si

visando a escolha daquele que melhor se ajusta aos dados fornecidos ao sistema de

processamento de imagens.

Para esta classificação foram usadas imagens Áster e LANDSAT 7, porém os

resultados não foram muito eficientes para as imagens Landasat 7, pois essas imagens tinham

uma intensa cobertura de nuvens, o que atrapalhou muito a classificação. Um dos motivos

pelo qual uma imagem com grande cobertura de nuvem não se consegue uma boa

classificação é o fato das sombras das nuvens terem resposta espectral semelhantes à da água,

ocasionando uma confusão dos pixels da classe sombra com os pixels da classe água. A

resposta espectral da sombra de nuvens, no intervalo espectral em que se encontram as bandas

do sensor LANDSAT7 (visível e infravermelho próximo) é muito próxima à resposta

espectral da água. Por esta razão as imagens ASTER com uma menor cobertura de nuvens,

mostraram-se mais eficiente na classificação, apesar das duas terem a mesma resolução

espacial, no entanto as imagens LANDSAT 7 foram geradas a partir de uma “fusão” da banda

Pancromática (banda 8) com as bandas do visível e infravermelho próximo.

Basicamente o processo de classificação supervisionado com a coleta de amostras

na imagem para representar as classes, segue os seguintes passos:

Ø A identificação das classes de cobertura do solo presentes na imagem;

Ø Seleção de amostras representativas de cada classe da cobertura do solo a partir de

mapas temáticos existentes, levantamento de campo, análise visual na imagem,

entre outros recursos;
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Ø Gerar a classificação usando um classificador supervisionado, entre eles o

MAXVER;

Ø Refino da classificação em um processo de agrupamento dos diversos pixels que

estão soltos na classificação, sendo esse tipo de processo denominado de pós-

classificação;

Ø Avaliação dos resultados da classificação com base em Matriz de Confusão e

Índice Kappa.

O resultado de uma classificação é a rotulação de cada pixel da imagem a uma

classe, a qual o pixel tem uma maior afinidade de pertencer.

Nesta classificação estão presentes várias classes de uso e ocupação do solo: água,

vegetação rala, vegetação densa, solo exposto e aluvião. Isso pode ser identificado na Figura

4.3 que representa uma classificação obtida com esse processo.
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FIGURA 4.3 – Classificação usando o método MAXVER

Um mosaico das imagens ASTER somente com a classe aluvião pode ser visto na

Figura 4.5. Neste caso foi aplicado na classificação um procedimento de pós-classificação

denominado “clump” (agrupamento). Após o procedimento de pós-classificação, ainda assim

ficou uma quantidade muito grande de pixels isolados. Para solucionar este problema foi

vetorizada a classe aluvião e exportado em forma de vetor e em seguida, usando programa
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apropriado, foi realizada uma limpeza das áreas classificada erradas. Com isso a imagem

tornou-se mais coerente e com uma melhor definição das áreas de aluvião.

FIGURA 4.4 – Classificação (MAXVER) dos aluviões imagens.

O método de classificação supervisionado do paralelepípedo foi o único que se

mostrou inviável para a imagem ASTER 1326, pois não foi possível obter uma classificação

satisfatória usando esse método. Os demais métodos usados proporcionaram uma

classificação satisfatória. Essa conclusão foi tirada a partir da aplicação da Matriz de

Confusão, Índice Kappa e o Índice de Acurácia Global.
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Segue logo abaixo as Tabelas com os resultados da matriz confusão, Índice Kappa

e Acurácia Global referentes às imagens ASTER (0033, 0034 e 1326). Para a imagem 0033 o

único método que se mostrou mais eficiente no processo de classificação foi o MAXVER, já

para imagem 0034 os dois que se mostraram melhores foram MAXVER e Distância

Mahalanobis. E por último, para a imagem 1326 foram os métodos MAXVER, Distância

mínima e Spectral Angle mapper (SAM). Vários outros métodos foram usados, mas os

resultados foram inferiores aos métodos citados acima. Observou-se tanto pelo critério da

Acurácia Global como pelo Índice Kappa, o método MAXVER mostrou-se melhor para todas

as imagens classificadas. Esse fato pode ser explicado pelo grande número de pixel usado nas

áreas de treinamento, e o fato do classificador MAXVER levar em consideração no seu

modelo, o cálculo da matriz de covariância.

Os resultados da avaliação das classificações estão nas Tabelas 4.2 a 4.7 com os

respectivos Índices que possibilitaram a comparação entre os métodos e a escolha do método

mais eficiente para a classificação. Um resumo pode também ser verificado na Tabela 4.8.

TABELA 4.2 – Resultados da classificação - imagem ASTER 0033 -MAXVER

Água 3,14 3,32 96,68
Aluvião 84,96 39,34 60,66
Veg rala 15,93 20,56 79,44
Veg densa 27,98 25,75 74,25
Solo exposto 1,90 15,80 84,20
Acurácia global 81,64%
Acurácia aluvião 60,66%
Índice kappa 0,75

Pixels bem
class (%)

Resumo da Matriz de confusão
Erro  inclusão

(%)Classe Erro
omissão(%)

TABELA 4.3 – Resultados da classificação – imagem  ASTER 0034 – MAXVER

Água 1,87 1,57 98,43
Veg rala 38,61 27,82 72,18
Solo exposto 6,71 3,83 96,17
Aluvião 53,97 66,34 33,66
Veg densa 39,58 39,30 60,70
Acurácia global 75,58%
Acurácia aluvião 33,66%
Índice kappa 0,69

Resumo da Matriz de confusão

Classe Erro  inclusão
(%)

Erro
omissão(%)

Pixels bem
class (%)
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TABELA 4.4 – Resultados da classificação – imagem ASTER 0034 – Distância Mahalanobis

Agua 5,57 0,13 99,87
Veg rala 46,71 51,67 48,33
Solo exposto 1,20 6,44 93,56
Aluvião 55,14 72,15 27,85
Veg densa 48,15 28,56 71,44
Acurácia global 72,07%
Acurácia aluvião 27,85%
Índice kappa 0,65

Resumo da Matriz de confusão

Classe
Erro  inclusão

(%)
Erro

omissão(%)
Pixels bem
class (%)

TABELA 4.5 – Resultados da classificação – imagem ASTER 1326 – MAXVER.

Aluvião 60,45 35,86 64,14
Veg densa 18,13 37,66 62,34
Água 0,00 0,19 99,81
Solo exposto 0,74 12,14 87,86
Veg rala 10,59 5,42 94,58
Acurácia global 87,57%
Acurácia aluvião 64,14%
Índice kappa 0,84

Resumo da Matriz de confusão

Classe
Erro  inclusão

(%)
Erro

omissão(%)
Pixels bem
class (%)

TABELA 4.6 – Resultados da classificação – imagem ASTER 1326 – SAM

Aluvião 78,89 39,98 60,02
Veg_densa 25,06 60,13 39,87
Água 0,00 1,52 98,48
Solo exposto 0,03 13,45 86,55
Veg rala 21,94 41,55 58,45
Acurácia global 73,63%
Acurácia aluvião 60,02%
Índice kappa 0,67

Resumo da Matriz de confusão

Classee
Erro  inclusão

(%)
Erro

omissão(%)
Pixels bem
Classe (%)
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TABELA 4.7 – Resultados da classificação – imagem ASTER 1326 – Distância mínima

Aluvião 56,94 45,97 54,03
Veg_densa 22,10 34,07 65,93
Água 0,00 0,32 99,68
Solo exposto 1,35 14,78 85,22
Veg rala 16,68 7,75 92,25
Acurácia global 85,74%
Acurácia aluvião 54,03%
Índice kappa 0,81

Classee Erro  inclusão
(%)

Erro
omissão(%)

Pixels bem
Classe (%)

Resumo da Matriz de confusão

TABELA 4.8 – Resumo dos resultados da classificação.

Imagens/Classificador Acurácia Global Kappa Acurácia Aluvião
0033_maxver 81,64% 0,75 60,66%
0034_maxver 75,58% 0,69 33,66%
0034_dist_mahalanobis 72,07% 0,65 27,85%
1326_maxver 87,57% 0,84 64,14%
1326_sam 73,62% 0,67 60,02%
1326_dist_mínima 85,74% 0,81 54,03%

Entre os métodos usados e comparados entre si, constatou-se que o método que

obteve uma melhor classificação a partir da análise dos resultados da Acurácia Global e

Índice Kappa foi o MAXVER. O uso deste resultou em uma melhor definição da delimitação

da classe aluvião e uma menor “confusão” entre as classes. Porém em todos os métodos,

inclusive no MAXVER, existe uma “confusão” muito grande entre os pixels em algumas

áreas da imagem, como pode ser observada na Figura 4.3 que representa a classificada

referente à folha de Itapiúna a partir de imagens ASTER. Isto pode ser justificado pelo fato de

alvos em diferentes locais terem características espectrais muito próximas. Como exemplo,

pode-se citar a classe aluvião, na qual pode ocorrer uma confusão entre pixels que realmente

pertence a essa classe com outros pixels de outras classes. Adicionalmente, muitas vezes a

vegetação está cobrindo o aluvião e a resposta espectral registrada pelo sensor é uma mistura

da resposta espectral da vegetação que cobre o aluvião e do solo que representa o aluvião,

dificultando, assim, a delimitação entre essas duas classes.

4.2 Coleta de assinaturas espectrais, transformação de DN para reflectância na

superfície e classificação de imagens ASTER.

Os resultados gerados a partir da primeira classificação para alguns classificadores

são satisfatórios com base em análise visual e Índice Kappa, considerando que nesta etapa as
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informações disponíveis para processar uma classificação eram um pouco limitadas. Por esta

razão foi necessária a coleta de mais informações em campo para parametrizar os algoritmos

de classificação, a saber: levantamento de assinaturas espectrais de alvos em campo, a partir

do uso do espectrorradiômetro.

4.2.1 Material usado

Nesta fase do trabalho foi usado na visita a campo, mapa referente à primeira

classificação das imagens ASTER sobreposto à Folha SB 24-X-A-IV-Itapiúna – Ceará

(SDN/MI, 1972), GPS (Global Positioning System), programas para processamento de

imagens de satélite, espectrorradiômetro ASD (FieldSpec Pro), máquina fotográfica digital,

um computador portátil e Imagens ASTER. Para a coleta de mais dados em campo foi

utilizado um espectrorradiômetro para registrar as assinaturas espectrais dos alvos de interesse

(Aluvião) e montar uma biblioteca espectral que será usada como parâmetro de entrada no

classificador.

4.2.2 Procedimento e resultados da coleta das assinaturas espectrais.

Com base no mapa produzido na primeira etapa de classificação e informações

existentes de vários pontos da folha, foi possível escolher os locais de visita para fazer

medições representativas da assinatura espectral dos alvos da área em estudo, os quais darão

suporte a fase do processamento de imagens.

A resposta espectral dos aluviões foi medida considerando as mudanças nas

características do alvo. Logo, foram considerados: aluviões sem cobertura vegetal, aluvião

com cobertura vegetal, (nesta situação separou-se aluviões com cobertura vegetal densa e

rala), leito dos rios (areia seca, areia úmida, cascalho, grama ou vegetação de pequeno porte e

afloramento rochoso em algumas situações) e pontos que chamamos de borda do aluvião, ou

seja, um suposto limite entre aluvião e o cristalino. Essa delimitação foi feita através de

observações de bio-indicadores, como vegetação e textura do solo, solo exposto nas margens

dos rios e regiões próximas ao aluvião que caracterizam o cristalino, ou seja, essa delimitação

foi feita através de análise visual com base em alguns critério técnicos.

O local corresponde a região onde foram realizadas as leituras, neste caso o

aluvião, e em cada local foi realizado várias leituras que são os pontos ou alvos de coleta de

informações. Para registrar a resposta espectral, o espectrorradiômetro foi calibrado para cada

local onde foram feitas as leituras dos alvos, através de um corpo de referência, neste caso um
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corpo branco fornecido pelo fabricante. Em seguida foi realizada a leitura dos alvos

abrangendo uma área em torno de 1 m², sempre observando a presença intensa da radiação

solar, pois todas as medições foram feitas no período do dia em que a radiação é mais intensa

(10h00min às 15h30min). Outro fato considerado foi a presença da cobertura de nuvens que

possa interferir de alguma maneira na qualidade da resposta espectral dos alvos de interesse,

sendo as leituras foram registradas sem a presença de nuvens.

Após a leitura e armazenamento dos dados coletados em um microcomputador,

foram registradas as coordenadas dos pontos em um GPS de navegação e feito o registro

fotográfico, sempre com duas fotos para um ponto de medição (uma foto geral mostrando o

ponto e uma foto bem próxima do alvo mostrando detalhes do ponto) e quando houve a

necessidade foi retirada uma foto panorâmica de todo o aluvião. A escolha dos pontos a serem

registrados foram de forma a obter uma melhor representação das características espectrais do

aluvião como um todo. E para que isso fosse possível, foram registrados pontos formando

varias seções transversais no aluvião, desde uma borda até a outra borda na outra margem do

rio. Segue logo abaixo algumas fotos dos pontos e os gráficos referentes às respostas

espectrais dos correspondentes pontos visitados em um aluvião no Rio Pirangi dentro da

Folha de Itapiúna.

Os pontos característicos do aluvião do Rio Pirangi, conforme sua cobertura, são

apresentados nas Fotos 4.1 a 4.5 representando pontos do aluvião com as seguintes

coberturas, respectivamente: borda do aluvião (vegetação já típica do cristalino), próximo ao

leito (vegetação rasteira), leito do rio (areia), leito do rio (cascalho) e na margem do rio

(vegetação arbustiva). As Figuras 4.5 a 4.9 apresentam as curvas espectrais levantadas em

campos nos, já mencionados, pontos característicos do aluvião do Rio Pirangi (Fotos 4.1 a

4.5, respectivamente). A Figura 4.5 apresenta todas as respostas espectrais correspondentes a

estes pontos característicos, o que possibilita a comparação entre estas curvas.
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FOTO 4.1 – Borda do aluvião na margem esquerda do Rio Pirangi e sua cobertura vegetal em

detalhe.

FIGURA 4.5 – Assinatura espectral da borda do aluvião na margem esquerda do Rio Pirangi.
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FOTO 4.2 – Aluvião próximo ao leito do Rio Pirangi e sua cobertura vegetal em detalhe.

FIGURA 4.6 – Assinatura espectral do aluvião próximo ao leito do Rio Pirangi
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FOTO 4.3 – Aluvião no leito do Rio Pirangi.

FIGURA 4.7 – Assinatura espectral do aluvião no leito do Rio Pirangi.
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FOTO 4.4 – Aluvião ao longo do leito do Rio Pirangi e sua cobertura em detalhe.

FIGURA 4.8 – Assinatura espectral do leito formado por cascalho.
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FOTO 4.5 – Aluvião na margem direita do Rio Pirangi.

FIGURA 4.9 – Assinatura espectral do aluvião na margem direita do Rio Pirangi.
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FIGURA 4.10 – Assinaturas espectrais dos pontos característicos do aluvião do Rio Pirangi.

Após plotar todas as curvas na Figura 4.10, constatou-se que as curvas que tem a

presença de vegetação apresentam uma resposta espectral bem característica da resposta

espectral da vegetação encontrada em bibliotecas espectrais. Nestas curvas observar-se um

aumento significativo no valor da reflectância na região do infravermelho próximo, ou seja, a

partir de comprimento de onda 700 nm e até aproximadamente 800 nm. Para comprimento de

onda entre 400nm e 700nm a reflectância é baixa, pois nesta região do espectro a absorção da

energia pela planta é maior para que a mesma possa realizar a fotossíntese. No entanto, a

curva referente à vegetação arbustiva encontra-se logo abaixo da curva referente à vegetação

rala, isso pode ser explicado pela presença maior de pigmentos nas folhas da vegetação

arbusto que são responsáveis pela absorção maior, e, em conseqüência, uma reflexão menor.

Vários são os fatores que influenciam na radiação refletida pelos solos, entre eles

pode-se citar a umidade, a matéria orgânica, a granulometria, a mineralogia da argila e o

material de origem. Nas curvas referentes à resposta espectral da mistura contendo uma

proporção maior de solo exposto, verifica-se que estas estão de acordo com as curvas

encontradas em bibliotecas espectrais. Algumas propriedades espectrais dos solos são vistas

nas curvas referentes ao cristalino com vegetação, cascalho e areia, pois nestas curvas podem-
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se observar um aumento gradual e continuo da reflectância em função do comprimento de

onda, sendo que o comprimento de onda analisado foi de 400 a 1050 aproximadamente. Na

curva espectral do cascalho observamos uma reflectância baixa em relação às demais, o que é

justificado pela presença de umidade. A curva da areia apresentou uma reflectância mais

elevada tendo em vista a falta de umidade que influenciam de forma significativa no nível de

reflectância da mesma. Isso pode ser observado na Figura 4.17.

A Figura 4.11 mostra a assinatura espectral retirada de uma biblioteca espectral do

software ENVI, correspondente à resposta espectral da copa de uma árvore (Pinheiro), a qual

representa o comportamento espectral típico de uma vegetação.

FIGURA 4.11 – Resposta espectral do Pinheiro – Biblioteca espectral (Fonte: Sulsoft, 2004)

A Foto 4.6 mostra outro aluvião bem característico da região, onde foram

realizadas várias medições nos alvos que representam esse aluvião, com isso obtemos

algumas curvas características/representativas deste aluvião.



107

Ø

FOTO 4.6 – Aluvião do Riacho Bonito.

FIGURA 4.12 – Assinaturas espectrais do aluvião no Riacho Bonito.
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As curvas da Figura 4.12 representam a resposta espectral de vários pontos

característicos do aluvião do Riacho Bonito. As curvas representam aluvião com cobertura

característica de vegetação verde e vegetação seca, sendo a resposta destas últimas

diferenciada das anteriores devido à falta de pigmentos fotossintetizantes presentes na

vegetação.

A Tabela 4.9 apresenta os DNs das três primeiras bandas da imagem ASTER

“1326”, Bandas 1, 2 e 3N, dos pixels correspondentes à localização dos pontos de amostragem

em campo da resposta espectral do alvo com o espectroradiômetro.

TABELA 4.9 – DN´s dos pixels registrado pelo espectrorradiômetro

206 207 208 209 210 211 212
R Banda 2 68 58 51 46 46 58 90
G Banda 3N 87 93 87 79 79 79 79
B Banda 1 81 76 72 69 69 75 99

Canais Bandas Pontos (DN)

Os pontos 209 e 210 pertencem ao mesmo pixel na imagem, porém para os

comprimentos de onda de 400 a 700 nm houve uma diferença na resposta espectral, isso pode

ser justificado pelo fato que em um mesmo pixel há uma mistura espectral dos vários alvos

que representam o DN do pixel na imagem. O Valor do DN corresponde a uma média da

energia refletida por um pixel, sendo o pixel dessa imagem de 15x15 m e a área do alvo

registrada pelo sensor do espectrorradiômetro nesta situação de aproximadamente 1 m².

Porém, para comprimento de onda entre 700 nm e 1050 nm, as duas curvas praticamente se

sobrepõem uma à outra, neste ponto podemos supor, a princípio, que para os alvos em estudo

nesta região do espectro a resposta é praticamente a mesma.

4.2.3 Pré-processamento das imagens ASTER

As imagens ASTER adquiridas no nível 1B de processamento já foram

submetidas às correções geométricas e radiométricas, porém essas imagens ainda assim

necessitam de pré-processamento. Isto para que seja possível aplicar algum método de

classificação automática através de bibliotecas espectrais. Em virtude disto descrevemos o

pré-processamento desenvolvido neste trabalho.

4.2.3.1 Correção do “cross-talk” nas bandas do sensor ASTER (subsistema SWIR).

O cross-talk em sensoriamento remoto refere-se ao fenômeno em que o sinal

elétrico ou óptico de uma banda interfere em outra banda do sensor. A imagem ASTER tem
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esse problema nas bandas do SWIR que é ocasionado pelo espalhamento da luz incidente no

sensor que registra a radiação da banda 4 e causa interferência nas bandas 5, 6, 7, 8 e 9. Esse

problema pode ser corrigido através de um software desenvolvido pela ERSDAC 2001,

“Crosstalk3”.

É possível encontrar mais detalhes sobre esse problema em ASTER GDS (2006).

Nesta página encontram-se explicações como ocorre a interferência nas bandas e os

parâmetros a ser usados no programa de correção.

4.2.3.2 Combinação das bandas VNIR e SWIR para a mesma resolução espacial

Como mencionado anteriormente, as imagens ASTER são compostas de três sub-

sistemas: visível e infravermelho próximo (VNIR), infravermelho médio (SWIR) e

infravermelho termal (TIR). As bandas do SWIR estão com uma resolução espacial de 30 m.

Como essas bandas pertencem a um subsistema diferente do VNIR não é possível fazer uma

combinação desses dois subsistemas com o objetivo de gerar uma imagem multiespectral sem

antes reamostrar para a mesma resolução espacial. Para que isso ocorra é necessário fazer uma

reamostragem das bandas do SWIR para uma resolução espacial de 15 m, a mesma resolução

espacial das bandas do VNIR. Essa reamostragem transforma um pixel de 30 m para um de 15

m.

Nesse processo foi adotado o vizinho mais próximo para reamostrar os valores

digitais de cada pixel. Dessa maneira é possível integrar ou juntar as 3 bandas do VNIR com

as 6 bandas do SWIR, formando assim 9 bandas com a mesma resolução espacial. Nesta

situação é possível combinar essas 9 bandas nos canais RGB, sendo que só é possível carregar

simultaneamente cada grupo de 3 bandas para obtermos as mais variadas tonalidades de cores

das feições e realçar alguma feição de interesse.

Portanto, uma gama maior de informações, que muitas vezes somente com as

bandas VNIR não seria possível identificar, podem agora serem identificadas com essa nova

composição, possibilitando assim uma resolução espectral bem maior a ser usada no

processamento de imagens.

 A Figura 4.13 mostra as etapas para reamostrar as bandas do SWIR para uma

resolução espacial de 15 m e depois juntar com as bandas do VNIR.
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FIGURA 4.13 – Compatibilização de resoluções espaciais entre imagens VNIR e SWIR do

sensor ASTER. Fonte: (Rojas, 2005)

4.2.3.3 Correção atmosférica das imagens ASTER.

As imagens ASTER, no formato HDF, quando são carregadas no ENVI 4.2 são

transformadas automaticamente para radiância, portanto não é necessário fazer a

transformação de DN para radiância, apenas é necessário aplicar um fator de escala para

ajustar a unidade em radiância e transformar o arquivo para o formato ‘bil”. Após esses

ajustes as imagens ASTER estão prontas para ser processada a correção atmosférica no

FLAASH. A Figura 4.14 mostra uma janela do FLAASH e os parâmetros usados na correção

atmosférica, sendo produto de saída do FLAASH, após a transformação, uma imagem que

será escalonada através de matemática de bandas para que a mesma esteja com valores de

reflectância no intervalo entre 0 e 1. Esse módulo de processamento juntamente com o ENVI

e os demais programas usados nesta dissertação foram fornecidos pela FUNCEME.
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FIGURA 4.14 – Janela do Módulo FLAASH para correção atmosférica.

Após a correção atmosférica, a imagem está pronta para o processamento digital e

poderão ser usadas como parâmetros da classificação, assinaturas espectrais geradas a partir

de um espectrorradiômetro, bibliotecas espectrais existentes ou assinaturas espectrais geradas

da própria imagem.

4.2.4 Classificação com o uso de bibliotecas espectrais.

Com o uso de biblioteca espectral foram realizados dois tipos de classificação dos

aluviões em imagens ASTER com base em: 1. curvas espectrais coletadas dos alvos na

própria imagem com o uso de ROI´s (regiões de treinamento) e acrescentando as estas, as

curvas espectrais registradas através do espectrorradiômetro dos aluviões; e, 2. apenas curvas

espectrais geradas da própria imagem para todos os alvos.

A primeira classificação para esse tipo de imagem foi usada somente nas bandas

1, 2 e 3 do sensor ASTER, pois somente essas bandas cobrem a faixa espectral do

espectrorradiômetro. Após esse processo, foi realizada uma análise visual com a classificação

gerada em cima da imagem e o resultado não foi satisfatório. Nesta classificação não foi

possível separar aluvião de solo exposto e vegetação rala com um nível de definição

satisfatório. A classificação gerou uma confusão muito grande de pixels de aluvião com solo
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exposto e vegetação. Alguns dos motivos para o baixo desempenho da classificação com

assinaturas espectrais geradas pelo espectrorradiômetro podem ser as resoluções espacial e

espectral da imagem, pois para usar as assinaturas espectrais reduzimos a resolução espectral

da imagem de 9 bandas para 3 bandas, cobrindo assim apenas as regiões do visível e

infravermelho próximo. Ao usar uma curva espectral do espectrorradiômetro essa é

reamostrada para a resolução espectral do sensor o qual foi gerado a imagem, ou seja, a curva

do espectrorradiômetro é continua e quando esta é reamostrada adquiri a resolução espectral

da imagem. A resolução espacial do sensor ASTER é baixa para os propósitos da

classificação supervisionada usando biblioteca espectral. Esses dois tipos de resolução em

conjunto contribuíram de forma significativa para o baixo desempenho.

A segunda classificação foi desenvolvida apenas com base em assinaturas

espectrais coletada na imagem, usando as 9 bandas do sensor ASTER nas faixas espectrais do

visível, infravermelho próximo e infravermelho médio. Nesta fase da classificação foram

testados dois classificadores, o SAM e a Distância Mínima, uma vez que o MAXVER não

pode ser usado com curvas espectrais, pois não é possível calcular a matriz de covariância que

é usada neste classificador. Os resultados adquiridos nesta classificação foram melhores que a

classificação anterior, porém ainda assim deixa um pouco a desejar para o mapeamento dos

aluviões. Ainda ocorreu uma grande confusão entre as classes aluviões e solo exposto. O

resultado desta classificação pode ser visto na Figura 4.15, em que foi gerado um mosaico

com as três classificações geradas, cobrindo-se assim toda a folha de Itapiúna. Em algumas

áreas, como em serra, ocorreu uma confusão dos pixels.
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FIGURA 4.15 – Classificação de imagens ASTER – a partir de 9 bandas espectrais.

As Figuras 4.16 e 4.17 mostram detalhes dos aluviões no Rio Choró e Rio Pirangi,

respectivamente. Nestes dois casos verificamos uma boa definição dos corpos aluvionares,

apesar de ocorrer ainda em pontos isolados de misturas de pixels.

DETALHE 2

 DETALHE 1
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FIGURA 4.16 – Detalhe 1 do aluvião no Rio Choró

FIGURA 4.17 – Detalhe 2 do aluvião no Rio Pirangi
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A avaliação desta classificação usando como critérios de performance a Matriz de

Confusão e outros Índices de avaliação (Kappa e Acurácia Aluvião) mostra que a imagem

1326 obteve um maior desempenho da classe aluvião. O resumo deste resultado da avaliação

encontra-se na Tabela 4.10. As imagens 0033 e 0034 são imagens do período úmido em que a

vegetação cobria de maneira uniforme praticamente toda a área da imagem, ocasionado assim

uma mistura entre os pixels presentes nos aluviões e no cristalino. Neste caso, a resposta

espectral dos aluviões foi semelhante à resposta dos pixels presentes no cristalino.

TABELA 4.10 – Resumo da avaliação da classificação de aluviões em imagem ASTER.

Imagens/Classificador Acurácia Global Kappa Acur. Aluvião
0033/SAM 86,36% 0,83 50,57%
0034/SAM 87,44% 0,83 59,07%
1326/SAM 90,52% 0,88 67,59%

4.3 O mosaico das imagens ASTER

A Folha de Itapiúna em estudo abrange três imagens de satélite do sensor ASTER,

embora duas delas representem uma pequena área em relação à outra. Assim, é necessário

fazer o mosaico das três imagens e em seguida recortar somente a área de interesse com base

nas coordenadas do canto superior esquerdo e canto inferior direito da Folha de Itapiúna. O

método usado na reamostragem foi o vizinho mais próximo, embora o mosaico das imagens

não fosse usado no processo de classificação. Foi através do mosaico que foi possível montar

um produto final juntando as três classificações e avaliar de forma visual os resultados da

classificação.

A  “mosaicagem” foi desenvolvida pelo ENVI, e o balanceamento de cores foi

feito com base na imagem que possuem a maior área dentro da Folha de Itapiúna, com isso foi

possível obter uma imagem com um ajuste melhor das cores representativas dos alvos, o que

pode ser visto na Figura 4.18.
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FIGURA 4.18 – Mosaico com as imagens ASTER e a classificação dos aluviões.

4.4 Classificação a partir das imagens SPOT5

A metodologia usada na classificação dos aluviões a partir de imagens ASTER

usando assinaturas espectrais registradas no espectrorradiômetro, usada na classificação das

imagens SPOT5 (XS-170703 e XS-021002) pois essas imagens têm uma resolução espacial

maior que as imagens ASTER. As imagens SPOT usadas neste trabalho foram adquiridas

através do Programa ISIS (Incentivo ao Uso Cientifico de Imagens Spot) do CNES (Centro

Nacional de Estudos Espaciais da França), dentro do projeto de cooperação bilateral franco-

brasileiro CAPES-COFECUB n° 474-04).
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A cena XS-170703 possui uma resolução espacial de 10 m, registrada pelo sensor

em 17/07/2003, logo após a estação de chuvas, e a cena XS-021002 possui mesma

órbita/ponto e foi registrada em 02/10/2002 no período seco, com a fusão da banda Pan com

as bandas multiespectrais, gerando assim uma nova imagem com uma resolução espacial de 5

m. As duas imagens têm a mesma resolução espectral, sendo que, na classificação usando

biblioteca espectral, foram usadas apenas as bandas 1, 2 e 3 do sensor SPOT5 que cobre a

faixa espectral do espectrorradiômetro. A área escolhida para esse estudo está localizada no

Município de Quixeramobim – CE e corresponde à bacia hidrográfica do Riacho Forquilha

com uma área do retângulo envolvente desta bacia de aproximadamente de 734 km² e área da

bacia é 216 km², o que pode ser visualizado na Figura 4.19. Vários trabalhos de pesquisa

estão em andamento nesta bacia, entre estes pode-se citar Burte (2006). Esta bacia

experimental está sendo monitorada pelo grupo de hidrologia da FUNCEME e está sendo

utilizada como laboratório de experimentos em hidrologia no semi-árido.

FIGURA 4.19 –  Bacia hidrográfica do Riacho Forquilha .

 Para realizar esse trabalho foi desenvolvida uma metodologia para a coleta das

assinaturas espectrais, a qual consiste em levantar esses dados dos diversos alvos que cobrem
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os aluviões. Os alvos levantados são apresentados na Tabela 4.11. Para cada alvo foi

registrada várias assinaturas espectrais ao longo das seções transversais do riacho, sempre

contemplando aluviões representativos da região. Esse levantamento, ou o registro das

assinaturas espectrais, foi realizado em 20/04/2006 das 13h00min h às 15h00min h, horários

com pouca cobertura de nuvens.

FIGURA 4.20 – Imagem da bacia do Rio Forquilha.

Após a coleta das informações em campo, foram processadas as assinaturas

espectrais ou curvas, sendo gerada uma nova e única curva com as curvas de cada alvo, esta

correspondente à média das curvas dos alvos que estão cobrindo o aluvião. A Tabela 11
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mostra os alvos dos quais foram calculados as médias, sendo o alvo número 10 na verdade a

média de todos os alvos que cobrem o aluvião. Essas curvas foram usadas posteriormente

como parâmetros para a classificação dos aluviões. Essa Tabela mostra os principais alvos em

que foram coletadas as assinaturas espectrais.

TABELA 4.11 – Assinaturas espectrais registradas na imagem SPOT

Nº Alvo Cobertura
1 Aluvião Vegetação
2 Aluvião Grama
3 Aluvião Capim
4 Aluvião Tomate mais mato
5 Cristalino Solo exposto
6 Aluvião Feijão
7 Aluvião Milho
8 Aluvião Solo exposto
9 Aluvião Solo exposto mais capim

10 Aluvião Médias das coberturas

As imagens SPOT5 nos formatos “TIF” e “DIMAP” estão com as respostas

espectrais em Digital Number (DN) e foram transformadas para radiância. Posteriormente

usando o módulo FLAASH do ENVI, foram transformadas para reflectância na superfície do

alvo.

4.4.1 Pré-processamento das imagens SPOT

O registro das duas cenas foi realizado a partir das imagens Geocover

(LANDSAT), porém a imagem XS-021002 multiespectral com tamanho do pixel 10 m foi

submetida à fusão de imagens juntamente com a banda pancromática de 5 m, gerando assim

uma nova imagem multiespectral com uma resolução espacial de 5 m. Em seguida foi feito o

registro com os pontos de controle da imagem XS-170703, já que as duas imagens pertencem

à mesma órbita/ponto.

As duas imagens foram então transformadas para radiância usando matemática de

bandas do ENVI, e para tal, foram usados os coeficientes de calibração no modelo

matemático. Os coeficientes de calibração do modelo acompanham a imagem e a formulação

matemática encontra-se logo abaixo. A formulação matemática para converter imagens SPOT

de DN para radiância segue a expressão abaixo
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B
A
XL +=

onde  L = Valor em radiância: Unidade 







msrm

W
µ**2 ;  X = Valor do DN (0 a

255); A = “gain”, calibração absoluta, para cada banda espectral; e, B = “offset”, calibração

absoluta, para cada banda espectral.

O resultado desta transformação são bandas separadas por arquivos, ou seja, cada

banda corresponde a um arquivo independente. Essas bandas necessitam serem agrupadas em

um único arquivo para que possam ser usadas no FLAASH. Após a junção das bandas, ainda

há a necessidade de ajustar as unidades de radiância e transformar para o formato “BIL”. Com

isso as imagens estão prontas para serem carregadas e processadas no módulo FLAASH para

correção atmosférica. Como produto de saída obtem-se uma nova imagem com a resposta

espectral em reflectância na superfície. Após essa correção, ainda existem a necessidade de

outro ajuste usando matemática de bandas para que a resposta espectral dos alvos esteja no

intervalo entre 0 e 1.

4.4.2 Processamento das imagens SPOT

Para melhorar o desempenho computacional na classificação foi recortada

somente a área envolvente da bacia e reamostrada a nova imagem apenas para as bandas 1, 2

e 3. Na parametrização da classificação foram coletadas assinaturas espectrais na imagem dos

alvos que não foram coletas em campo com o espectrorradiômetro. Entre esses alvos

destacamos: Vegetação rala, água e solo exposto. Para o aluvião foi utilizado as assinaturas

espectrais relacionados na Tabela 11, sendo que cada cobertura do aluvião correspondeu a

uma classificação, gerando assim um mapa temático com as classes: aluvião, água, vegetação

rala e solo exposto. Na classificação supervisionada, dos classificadores testados, dois foram

escolhidos para classificar as duas imagens: Distância Mínima e “Spectral Angle Mapper”

(SAM), sendo que o método Distância Mínima obteve um melhor desempenho para a cena

XS-170703. Esta conclusão baseou-se em análise visual a partir da sobreposição da

classificação na imagem que gerou a classificação. Das 10 classificações utilizando o

classificador escolhido, a que se mostrou com uma melhor definição dos corpos aluvionares

foi aquela referente ao aluvião com cobertura de grama e a partir das verdades de campo foi

calculada a Matriz de Confusão, Acurácia Global, Índice Kappa e Acurácia do Aluvião.
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Com a escolha feita da classificação, podemos melhorar o mapa temático da

classificação através de processos de pós-classificação. Para obtenção desse mapa “corrigido”

foi usado o agrupamento de pixels soltos no mapa, sendo que aqueles pixels que se

encontravam espalhados no mapa temático, foram agrupados em outra classe com uma maior

afinidade devido a sua localização. Em seguida, foi editada a classificação manualmente para

remover alguns pixels que se misturaram com outras classes ao longo da bacia, com isso

gerou-se um mapa temático com uma boa definição dos aluviões que se encontra na Figura

4.21. Um detalhe do aluvião mapeado encontra-se na Figura 4.22, onde percebemos em

alguns trechos um avanço do domínio da classe vegetação no aluvião. Isso pode ser

justificado pela presença, na época em que foi registrada a imagem, da mesma vegetação

cobrindo a área do aluvião e do cristalino. Uma análise visual a partir da Figura  4.23 revela

em alguns trechos um super-dimensionamento dos corpos aluvionares, o que pode ser

justificado pelo fato da imagem que gerou a classificação ter sido registrada pelo sensor no

período úmido, levando a uma mistura de pixels com as respostas espectrais semelhantes em

áreas com a presença de aluvião e pixels que estão presentes no cristalino.
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FIGURA 4.21 – Mapa temático da bacia do Riacho Forquilha.
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FIGURA 4.22 – Detalhe 1 do aluvião do Riacho Forquilha
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FIGURA 4.23 – Detalhe 2 do aluvião do Riacho Forquilha.
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TABELA 4.12 – Resultados da classificação - imagem SPOT5 10 m - Distância mínima.

Classe agua soloexposto veg rala Aluvião Total
não class 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Água 100,00 0,00 0,00 0,00 22,96
Soloexposto 0,00 99,18 0,00 0,42 25,08
Veg rala 0,00 0,08 98,56 17,20 31,13
Aluvião 0,00 0,74 1,44 82,38 20,83
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Água 0,000 0,000 100,000
Soloexposto 0,410 0,820 99,180
Veg rala 13,650 1,440 98,560
Aluvião 2,770 17,620 82,380

Matriz de confusão, acurácia global e índice kappa

classe
Erro de
inclusão

(%)

Erro de
omissão (%)

Pixels bem
class (%)

TABELA 4.13 – Resultados da avaliação da classificação.

95,07%
0,93

82,38%Acurácia do aluvião

Cena: XS-170703
Classificador: Distância mínima
Acurácia global
índice kappa

Os parâmetros de avaliação desta classificação encontra-se na Tabela 12, O

cálculo da Matriz de Confusão foi realizado com o objetivo de avalizar a classificação como

um todo e a classificação dos aluviões. No entanto essa matriz também foi usada para avaliar

o classificador, por esta razão não foi aplicado nenhum procedimento de pós-classificação

antes de ser calculado a Matriz de Confusão.

Em virtude do super-dimensionamento de alguns trechos de aluvião foi testado a

cena XS-021002 com uma resolução espacial de 5 m, utilizando a mesma metodologia da

cena XS-170703 para o pré-processamento e processamento da cena XS-021002. A única

diferença foi a fusão da banda pancromática (5 m) com as outras banda multiespectrais (10 m)

desta imagem para gerar outra imagem com resolução espacial melhor. Para essa imagem

foram usados os dois métodos de classificação usados na imagem anterior, porém o método

de classificação que se mostrou mais eficiente foi o da Distância mínima e para a classificação

foi utilizada a mesma metodologia da classificação da cena XS-170703. Nos processos de

pós-classificação foi utilizado o agrupamento dos pixels e, em alguns locais, uma

reclassificação para ajustar melhor algumas áreas que não foram bem classificadas. A Figura
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4.24 mostra a classificação gerada a partir da imagem XS-021002. Nela podemos observar a

identificação dos aluviões apenas nas áreas próximas à drenagem, sendo que a mistura de

pixels nesta classificação foi relativamente baixa e é possível visualizar em alguns trechos

aluviões de pequeno porte sem muita expressão.  Porém, como os corpos aluvionares

geralmente têm uma largura pequena em relação a sua extensão e às dimensões da bacia,

muitos aluviões não são possíveis de serem visualizados em detalhes com um mapa deste

tamanho, necessitando de visualizar pequenas áreas, mas com um nível de detalhamento

melhor.
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FIGURA 4.24 – Classificação imagem SPOT5 (5 m)
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A Figura 4.25 mostra um detalhe de dois aluviões que estão a jusante de dois

reservatórios nesta figura. Podemos perceber uma boa delimitação dos aluviões e sempre o

corpo aluvionar acompanhando a drenagem. Um nível de detalhe maior deste mesmo local

pode ser visto na Figura 4.26 em que observamos os dois reservatórios citados anteriormente

e o mapeamento dos aluviões desta região.

FIGURA 4.25. – Detalhe 1
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FIGURA 4.26 – Detalhe 2

A presença de grandes áreas de solo exposto é em virtude da época em que foi

registrada a imagem, pois nesta época a vegetação rasteira (pasto) praticamente já

desapareceu ou está seca, e em muitos casos a vegetação já foi removida para o plantio da

nova sagra.

Para a avaliação da classificação destes aluviões foi usada a mesma metodologia

já utilizada nas classificações anteriores, a Matriz de Confusão, a Acurácia Global, Índice

Kappa e Acurácia do Aluvião, Para o cálculo desta matriz usaram-se verdades de campo,

amostras coletadas na própria imagem a partir de análise visual deste alvo, porém para o
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aluvião foram escolhidas as amostras com base no mapa de aluvião traçado por Burte (2006).

Os resultados podem ser consultados na Tabela 4.14. Analisando o Índice Kappa, verificamos

uma excelente classificação de todos os usos do solo considerados, porém para a classe

especifica aluvião o valor de 88,37 dos pixels bem classificados ficou um pouco abaixo da

Acurácia Global que foi de 97,48%.

TABELA 4.14 – Resultados da classificação - imagem SPOT5 5 m - Distância mínima.

Classe agua soloexposto nuvem vegrala aluvião
não class 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
água 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
solo exposto  0.00 99.95 0.00 0.39 10.81
nuvem 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00
veg rala [Gre 0.00 0.01 0.00 99.61 0.82
aluvião 0.00 0.04 0.00 0.00 88.37
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

água 0.00 0.00 100.00
solo exposto  7.81 0.05 99.95
nuvem 0.00 0.00 100.00
veg rala 0.60 0.39 99.61
aluvião 0.07 11.63 88.37

Matriz de confusão, acurácia global e índice kappa

Classe Erro  inclusão
(%)

Erro
omissão(%)

Pixels bem
class (%)

97,48%
0,97

88.37Acurácia do aluvião

Cena: XS-021002
Classificador: Distância mínima
Acurácia global
índice kappa
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FIGURA 4.27  – Mapa dos aluviões em 3D da Bacia do Riacho Forquilha

Uma visão tridimensional da bacia do Riacho Forquilha junto com o mapa de

aluviões gerados a partir da imagem SPOT, Modelo Digital do Terreno (MDT) e da

classificação automática do aluviões vetorizada são apresentados na Figura 4.27.
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5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

5.1 Conclusões

O mapeamento de aluviões com o uso de classificação automática precisa superar

algumas dificuldades, entre elas a grande variabilidade da resposta espectral dos aluviões,

uma vez que existem vários tipos de cobertura (vegetação rala, vários tipos de culturas, solo

exposto, vegetação de porte médio  entre outros) nos aluviões. Esses tipos de coberturas, em

muitos casos, têm uma resposta espectral próxima entre si e em muitos casos a mesma

cobertura que está no aluvião  pode está presente no cristalino ou em outras regiões que não

caracterizam um aluvião. Esse fato exige que sejam feitas várias tentativas de classificação,

usando vários classificadores, para a obtenção de um resultado satisfatório.

A classificação das imagens ASTER para a delimitação dos aluviões da Folha de

Itapiúna, a partir do uso de  assinaturas espectrais coletadas pelo espectrorradiômetro,

mostrou-se insatisfatória. Uma das causas desse baixo desempenho pode ter sido a resolução

espacial da imagem, pois a assinatura espectral coletada pelo espectrorradiômetro corresponde

a uma área de aproximadamente 1 m², enquanto que o tamanho do pixel na imagem é de 225

m². Essa diferença na escala espacial pode gerar erros elevados, além de outros fatores como a

grande mistura espectral em pixels de aluviões devido à existência de outras classes e, ainda, o

fato das imagens terem sido obtidas em épocas diferentes da coleta das assinaturas espectrais

em campo.

A classificação das imagens ASTER com a coleta das assinaturas espectrais dos

aluviões da própria imagem mostrou-se mais eficiente e os resultados foram, de certa forma,

satisfatórios e relação aos resultados obtidos com o uso de assinaturas espectrais registradas

pelo espectrorradiômetro. Como resultado a confusão de pixels entre as classes diminuiu

bastante, no entanto, ainda ocorreu a confusão de pixels entre classes para aluviões de

pequeno porte. Isso pode ser justificado pelo fato de, em alguns trechos do aluvião, sua

largura é muito pequena ao ponto de ser representada por poucos pixels, dificultando assim a

rotulação destes pixels para a classe aluvião.

A classificação das imagens SPOT com o uso de assinaturas espectrais geradas

pelo espectrorradiômetro alcançou bons resultados, porém a área usada para a coleta das

assinaturas e para a classificação foi bem inferior em relação à área usada na classificação das

imagens ASTER. Com isso, a variabilidade espectral dos alvos foi um pouco menor gerando

assim classificações dos aluviões com uma mistura dos pixels pequena. Nestas imagens
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também foi testada a classificação somente com assinaturas dos aluviões coletadas da própria

imagem, e os resultados foram inferiores em relação à classificação anterior.

Essa metodologia usada em imagens ASTER e SPOT, cujos resultados foram

apresentados neste trabalho, pode ser usada em outras imagens de outros sensores. Um

exemplo foi o uso desta mesma metodologia em imagens LANDSAT ETM+, porém os

resultados não foram apresentados neste trabalho pelo fato das imagens terem uma grande

cobertura de nuvens, inviabilizando assim a classificação. A mesma metodologia pode ser

usada em sensores de altíssima resolução espacial (Quickbird, Ikonos), o que provavelmente

resultará em melhores resultados.

As duas imagens SPOT usadas neste trabalho geraram classificações diferentes

para algumas classes, isto devido estas imagens serem registradas em épocas diferentes. A

dinâmica da umidade do solo, cobertura do solo e a ação antrópica justifica essa diferença,

ocorrendo diferenças até mesmo no aluvião. As assinaturas espectrais registradas foram no

período úmido em que a vegetação estava bem verde e homogênea. Essas assinaturas foram

usadas tanto na imagem do período úmido como na imagem do período seco, o que explica o

fato do mapa de aluvião gerado da cena XS-021002 (seco) apresentar em muitos trechos uma

largura menor em relação ao mapa produzido a partir da cena XS-170703 (úmido). A

campanha de campo para a coleta destas assinaturas ocorreu em um período úmido, com isso

a maioria das assinaturas da cobertura dos aluviões tinha as características da vegetação que

cobria a maior parte do aluvião e, em alguns casos, a faixa de transição entre o cristalino e o

aluvião. Esta vegetação está presente na cena do período úmido. Já a cena do período seco

tem esse tipo de cobertura, apenas ao longo do riacho e em trechos de suas margens, gerando

assim um mapa de aluviões mais estreito em alguns pontos.

Por esta razão para o uso do espectrorradiômetro no processo de classificação

recomenda-se a coleta das assinaturas espectrais de preferência no mesmo período do ano,

embora em anos diferentes de registro da imagem do satélite. Também devem ser observadas

se as condições da cobertura do solo na época das assinaturas são semelhantes na imagem.

5.2  Recomendações para trabalhos futuros

Ainda existe um amplo espaço para o aprofundamento deste trabalho, a coleta de

assinaturas no período seco na bacia do Riacho Forquilha pode ser realizada com o objetivo

de gerar uma nova classificação da imagem XS-021002.
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O emprego de técnicas para imagens de sensores hiperespectrais em sensores

multiespectrais pode ser avaliado e comparado a metodologia aplicada neste trabalho.

Adicionalmente pode ser usada técnica de mistura espectral (mapeamento com assistente de

classificação espectral) e Índice de pixel puro com o objetivo de gerar uma nova classificação.

A classificação de imagens pela aprendizagem por árvore de decisão pode ser

desenvolvida não só para aluvião, mas também para vários outros usos do solo nestas

imagens. A segmentação no processo de classificação pode ser testada e avaliada, permitindo

assim um recurso a mais no processo.

Outra técnica que pode ser usada é o uso de Redes Neurais Artificiais para a

classificação com uma concepção diferente dos métodos citados anteriormente, mas com um

grande potencial na classificação de imagens. Certamente uma das desvantagens desta técnica

é o tempo computacional necessário a sua aplicação, o que pode não mais ser uma restrição

diante aos computadores cada vez mais potentes.

A metodologia aplicada neste trabalho pode perfeitamente ser aplicada a outras

classes, gerando assim não só mapas de aluviões, mas também mapa de outros usos do solo.

Para áreas homogêneas a escolha da assinatura espectral que realmente representa esta área

torna-se bem mais fácil.
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