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APRESENTAÇÃO 

 

As jornadas de geotecnologias do estado do Rio de Janeiro (JGEOTEC) tem como 

propósito principal a criação de um espaço de diálogo e discussão de pesquisas que 

vem sendo desenvolvidas em diferentes centros de excelência no Brasil, onde as 

temáticas e investigações adotam como fio condutor comum o uso de metodologias e 

recursos geotecnológicos. A primeira versão do evento, em 2012, limitou-se a 

trabalhos de graduação em temáticas que envolviam majoritariamente um recorte 

espacial especifico, que foi o estado do Rio de Janeiro. A mesma trajetória se repetiu 

na segunda versão do evento, em 2013, que ocorreu em conjunto com o 4° Congresso 

Brasileiro de Geoprocessamento. 

Nesta terceira edição da JGEOTEC foram incorporados trabalhos de pós-graduação 

em temáticas diversas, sem associação com recortes espaciais específicos. Dentro 

deste contexto, foi uma grata surpresa receber trabalhos oriundos de diferentes 

instituições brasileiras, sobretudo de distintas universidades brasileiras, com trabalhos 

de ótima qualidade e representatividade deste campo tão diverso no qual se inserem 

as geotecnologias. 

No entanto, cabe ressaltar que, principalmente em dias atuais, não é fácil a 

organização de um evento desta natureza. Pois ao mesmo tempo em que disseminar 

o conhecimento de um campo científico tão importante para o próprio desenvolvimento 

do nosso país torna-se uma tarefa fundamental, principalmente quando trabalhado na 

base de toda uma estrutura que irá gerar os futuros cientistas e pesquisadores 

brasileiros, temos também que lidar com a escassez de recursos e apoios para a 

realização dos mesmos. 

Neste sentido, não seria possível a realização deste evento sem a contribuição de 

todos os participantes das diferentes comissões do evento, que atuaram com muito 

esforço, e de forma voluntária. Agradecemos também os palestrantes e participantes 

das mesas e professores dos minicursos, que da mesma forma (competente e 

voluntária) trouxeram e compartilharam seu conhecimento conosco. Nesse interim, 

também não poderíamos deixar de agradecer às universidades que contribuíram para 

a realização do evento, e também a todas as empresas que possibilitaram a realização 

do mesmo. 

Sem a contribuição de todos não conseguiríamos realizar a III JGEOTEC. 

Por fim, agradecemos a sua presença. Esperamos que possa sair da III JGEOTEC 

feliz por ter aprendido e ensinado algo para todos nós. Você é o principal motivo para 

tanto esforço e dedicação de todos que aqui deixaram sua valiosa contribuição. 

 

Vinicius da Silva Seabra e Carla Madureira Cruz – Coordenadores da III JGEOTEC 
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ABSTRACT 

This work has as its theme the provision of food and beverage equipment to support tourism 

service, with the object of study Ilha Grande, in Angra dos Reis, Rio de Janeiro, Brazil. The 

research seeks to analyze how are spatially distributed these services and demonstrate the 

application of free geotechnologies studies aimed at planning of activity and guest service 

through cartographic products. To achieve the goals, it was used bibliographical research, 

laboratory research from web sites and spatial distribution of hosts in Google Earth as a visual 

aid to the planning of the field and primary data collection. Then, there was the field research 

through interviews, use of free application resources positioning - Essentials GPS, and others; 

the last step consisted in processing in the laboratory, with the elaboration of thematic maps, 

creation of a database and folder model. It was concluded that Ilha Grande has good service 

offers on food and beverage in Vila do Abraão, considered the gateway to Ilha Grande, however 

there is a dynamic opening and closing of these services, demonstrating that many do not 

maintain it long-term . It was also possible to observe considerable gaps in these services, 

especially when the proposal is to conduct tours to other locations unless the declarant / tourist 

is closing package with tourist companies because they consider this issue, have organized 

places to stop and board in family restaurants,  

 

Keywords: Geotechnologies , Ilha Grande, Food&Beverage 

 

1 INTRODUÇÃO 

É notável o crescimento do turismo no Brasil e no mundo, o número de pessoas que 

se desloca pelo simples prazer de viajar aumentou de tal forma que o turismo ganhou 

visibilidade e destaque, não somente pela propagação e exploração dos atrativos e 

serviços vinculados ao trade turístico, mas também, pela geração de emprego e renda 

que ele proporciona. Mas, para que o turismo ocorra é necessário que haja oferta 

turística, sendo que o atrativo turístico pode ser o motivo do deslocamento do turista, 

porém podendo não ser o único fator da viagem, assim entrando em contato com 

aquilo que não faz parte de seu cotidiano.  

Segundo Bahl (2004, p. 32)  

mailto:ufrrjgabriel@gmail.com


“Oferta turística é o conjunto de bens e serviços oriundos da 

estrutura de atrativos, utilidade pública, geral e turística de uma 

localidade que, combinados de diferentes maneiras, permitem 

conformar produtos turísticos”.  

Sendo assim os serviços e atrativos presentes na oferta turística podem fazer com que 

o turista tenha uma melhor assistência em sua passagem ou estadia no lugar visitado, 

agregando qualidade ao atrativo.  

.  

Percebe-se que a oferta turística consiste no básico para que ocorra a atividade 

turística, sendo a gastronomia um serviço de apoio às demais atividades 

desenvolvidas no lugar ou o atrativo em si. A alimentação pode ser ofertada de duas 

maneiras, como serviço ou como atrativo. Para Fagliari (2005, p.9) a alimentação pode 

ter vários papéis para o turista no seu tempo de viagem:  

 

[...] a alimentação continua tendo meramente papel 

funcional e os atrativos relacionados a ela são vistos apenas 

como oferta técnica. Para outras pessoas, no entanto, a 

alimentação passa a ter função muito mais experimental do que 

funcional quando é parte de uma viagem. Mesmo a refeição 

mais básica pode ser guardada na memória para sempre, 

adquirindo caráter mais atrativo. 

 

Assim, é possível perceber a alimentação como parte essencial para que a 

atividade turística aconteça de forma a atender as expectativas dos turistas: como um 

complemento à experiência do turista, atendendo à sua necessidade biológica de se 

alimentar, ou podendo ser também o fator que levou o turista a sair de seu lugar de 

origem e buscar um atrativo gastronômico, sendo este o fator principal de sua ida a 

este destino. 

Acrescenta-se que sem uma infraestrutura adequada, muitas vezes, o turista 

pode ir a um destino com grande potencial, mas acabar não gostando da experiência 

que possa vir a ter. Com uma ascendente oferta de atrativos e de serviços o turista 

pode permanecer um tempo maior no local por suas expectativas terem sido atingidas 

ou saciadas. A maior permanência faz com que o turista consuma mais, tanto em 

hospedagem como em alimentação. O viajante tem um gasto médio de um quarto do 

total de gastos de sua viagem com a alimentação, esta tida como elemento 

gastronômico se mostra potencial, sendo um atrativo aos visitantes, havendo alguns já 

existentes e explorados no mundo todo (FAGLIARI, 2005). 



Contudo, assim como em todas as áreas, é necessário que o turismo seja 

estruturado e regido dentro de normas e técnicas que embasem e solidifiquem suas 

ações presentes e futuras. A partir do reconhecimento dessa necessidade é que se 

busca desenvolver um planejamento turístico onde se estabeleça condições propícias 

para alcançar os objetivos apresentados. 

Uma vez que a atividade turística está diretamente relacionada com o indivíduo 

e sua interação com o espaço e a natureza ao seu redor (JESUS, 2004 apud 

RESENDE, XAVIER, 2008), as geotecnologias passam a ter vital importância no 

desenvolvimento da atividade subsidiando seu planejamento e proporcionando uma 

boa experiência ao turista e às comunidades autóctones (HERBES, XAVIER, 2008). 

Nesse sentido Notariet al, 2006(apud RESENDE, XAVIER, 2008) destacam a 

complexidade de fatores que envolvem a atividade turística e suas relações com as 

geotecnologias:  

A quantidade e o tipo de dados do setor turístico demandam uma 

ferramenta de gerenciamento que se defronta com as carências 

de um instrumento que otimize o armazenamento, análise e 

manipulação desses dados. Para o setor, um aspecto de grande 

importância é a necessidade de interligar um banco de dados com 

a localização espacial dos pontos turísticos ou de interesse 

turístico. Assim, a implantação de um Sistema de Informações 

Geográficas (SIG), em uma região de potencial turístico, 

subsidiaria o gerenciamento e a disponibilização de informações 

rápidas e precisas para comunidades e órgãos afins. 

  

 

As geotecnologias apresentam grande potencial para auxiliar a atividade 

turística, embora os recursos disponíveis, tais como a cartografia digital, os softwares 

de sistema de informações geográficas e os bancos de dados geográficos, sejam 

atualmente pouco utilizados pelo setor, sendo necessárias iniciativas para seu melhor 

aproveitamento (SCALCO, 2006). De acordo com Steink e Silva (2005), as 

geotecnologias possibilitam a transformação de um simples inventário turístico em um 

produto capaz de fornecer informações confiáveis e de grande utilidade para o 

planejamento, gestão e comunicação de um destino turístico, podendo ser facilmente 

disponibilizadas em mapas digitais, especialmente via rede mundial de computadores. 

Sendo assim, podem ser utilizadas para o processamento de informações 

direcionadas ao planejamento, gestão e manejo de locais de interesse fornecendo 

dados relacionados à sua inventariação esuas potencialidades turísticas.  



Considerando o exposto, este trabalho desenvolveu-se com o objetivo de verificar o 

potencial do uso de recursos geotecnológicos, destacando-se os livres, no 

planejamento, e gestão da atividade turística, bem como para a divulgação da oferta e 

equipamentos turísticos.   

 

2 LOCALIZAÇÃO E DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

A Ilha Grande possui 193 km2 de extensão e está localizada na região turística da 

Costa Verde, pertencente ao município de Angra dos Reis, Rio de Janeiro (Figura 1). 

A Ilha possui forte influência na economia turística do município por se constituir em 

seu principal polo de visitação. Trata-se da maior ilha de Angra dos Reis – que possui 

além dessa, outras 187 ilhas e ilhotas (INEA, 2015). Sua beleza está mesclada 

também à sua riqueza de biodiversidade, fonte de inspiração e estudo para diversas 

entidades. Também por essas razões, a Ilha Grande é destino turístico para pessoas 

de todos os lugares do Brasil e do mundo que buscam conhecer suas belas e 

paradisíacas praias e lagoas, praticar o ecoturismo e turismo de aventura, ou  

simplesmente procuram momentos de descanso e tranquilidade nessa ilha que mais 

parece ter parado no tempo, no mais positivo sentido da palavra.  

 

 

Figura 1: Localização da Ilha Grande. 

 



3 GEOTECNOLOGIAS E O TURISMO 

Loch, Oliveira e Santo (2006 apud SCHUVARTZ, TODT, THUM, 2014) ressaltam que 

dentre as ferramentas geotecnologicas mais utilizadas se despontam os Sistema de 

Informações Geográficas. Segundo Moura et. al. (2006), estes recursos podem ser 

empregados nas estratégias de comunicação e divulgação turística, fornecendo 

mapas, guias, roteiros e viagens virtuais, o que pode exercer grande influência nas 

escolhas dos destinos pelo turista.. Neste sentido  Nodari et. al. (2006, p.217) 

enfatizam que: “A quantidade e o tipo de dados do setor turístico demandam uma 

ferramenta de gerenciamento que se defronta com as carências de um instrumento 

que otimize o armazenamento, análise e manipulação desses dados.”  

Para o setor, um aspecto de grande importância é a necessidade de interligar um 

banco de dados com a localização espacial dos pontos turísticos ou de interesse 

turístico. Assim, a implantação de um Sistema de Informações Geográficas , em uma 

região de potencial turístico, subsidiaria o gerenciamento e a disponibilização de 

informações rápidas e precisas para comunidades e órgãos afins.  

Essas tecnologias têm se tornado cada vez mais acessíveis ao usuário comum, seja 

pela popularização da internet ou pela utilização de softwares de tratamento e acesso 

à informação espacial georreferenciada (NODARI, 2006). 

3.1 Geotecnologias Livres 

No presente trabalho buscou-se utilizar geotecnologias livres de facil manuseio, 

destacndo-se as abaixo relacionadas: 

3.1.1 O Aplicativo Gps Essentials -  desenvolvido em 2009 pelo norte-americano 

Michael Schollmeyer, proprietário da empresa Schollmeyer Software Engineering. O 

software, disponível gratuitamente apenas para smartphones e tablets com o sistema 

operacional Android, oferece uma simples e objetiva interface. Para sua utilização é 

necessário que o usuário realize a ativação da função GPS em seu smartphone. Para 

a visualização dos mapas é necessária conexão com a internet, mas é possível a 

utilização off-line – para isso basta  que o usuário visualize a área escolhida para 

utilização off-line enquanto ainda esteja com o acesso à internet ativo; a área 

visualizada ficará salva na memória cache do aplicativo.Este também exibe a 

quantidade de satélites necessários para a determinação da posição geográfica. Há 

outros recursos no aplicativo além da marcação das coordenadas  como por 

exemplo,luxímetro, bússola, um indicador que mostra a fase atual da Lua, a posição 

do usuário com relação ao nível do mar, compatibilidade com arquivos KML, gravação 

de rotas percorridas, demonstração da velocidade de deslocamento, utilização da 

câmera para a captura de imagens com sua localização geográfica, entre outros. 

Também é possível realizar marcações no mapa do mesmo contendo suas 



coordenadas assim como é possível fazer, por exemplo, no software doGoogle Earth. 

O aplicativo é gratuito, mas exibe propagandas quando a conexão com a internet está 

ativa; há um plug-in pago para que o aplicativo não exiba propagandas. 

3.1.2 QGIS -  software livre proveniente de projeto da Open Source Geospatial 

Foundation (OSGeo). Disponível para computadores e smartphones, o QGIS é um 

Sistema de Informações Geográficas gratuito e de código, que permite a composição e 

manipulação de camadas vetoriais e raster para a criação de mapas, por exemplo. 

3.1.3 GOOGLE EARTH - Lançado em maio de 2005 pela Google Inc., o Google Earth 

é um programa de computador que oferece ferramentas de visualização da Terra, Lua, 

Marte e do espaço sideral. Trata-se de um banco de dados geográficos em que é 

possível realizar a marcação de pontos geográficos, mapear endereços, a localização 

de dados geográficos, visualização em 3D dos mapas, visualização de terrenos, 

dentre outras aplicações. 

 

4 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Para o presente trabalho, foram realizadas pesquisa de gabinete objetivando o 

levantamento de dados sobre os estabeleciemntos referentes ao setor de Alimentos e 

Bebidas. Para a sistematização dos dados, utilizou-se como referencias os formularios 

de cadastro do Ministério do Turismo, buscando informações tais como CNPJ, razão 

social, endereço, contatos, capacidade, localização/coordenadas e etc. Nesta primeira 

etapa foram encontrados 85 estabelecimentos. Dados adicionais e complementares 

dos estabelecimentos foram obtidos através do Inventário de Oferta Turística da 

TurisAngra, cedido pela Prefeitura de Angra para o trabalho.  Após a pesquisa de 

gabinete, realizou-se a espacialização prévia dos pontos coletados no Google Earth, 

além de recursos do Street View e Google Maps, para uma melhor visualização da 

disposição dos equipamentos de oferta de alimentos e bebidas na Ilha Grande. Com 

isso, observou-se que a Vila do Abraão se configura como a, região mais importante 

da ilha em termos turísticos e o maior núcleo de urbanização, por conter uma melhor 

infraestrutura turística, com pousadas, campings, restaurantes, agências, lojas de 

artesanato e passeios marítimos, além do cais, onde  ocorre a atracação de barcas 

diariamente e onde observa-se  a maior circulação de turistas e mercadorias, 

configurando-se como a porta de entrada para a Ilha Grande. 

Após realizou-se a pesquisa de campo,nos dias 21, 22, 23 e 24 de maio de 2015. 

Utilizou-se o aplicativo GPS Essentials que apresentou variações de 15 (quinze) 

metros e teve seus erro comparado com o de um aparelho de GPS de navegação 

modelo Garmin E-Trex. Concluiu-se que o aplicativo foi satisfatório na realização da 



atividade de campo e proporcionou um meio de captação de dados que pode ser 

acessado por um número maior de pessoas. 

Após a pesquisa de campo, retornou-se a pesquisa de gabinete, nesta fase para a 

geração dos mapas temáticos relacionados aos estabelecimentos de alimentos e 

bebidas, bem como ajustes no banco de dados, agora inserido no ambiente do QGis a 

partir do complemento adicionar arquivo texto delimitado. Tambem para a geração dos 

mapas temáticos utilizou-se o programa QGis versão 2.8; e ortofotos retirada no site 

do IBGEpara a geração do mapa temático. O sistema de projeção e coordenadas 

utilizado foi a Universal Transversa de Mercator, WGS-84.  

Em termos de simbologia dos equipamentos e para melhor representação temática, 

foram utilizados pictogramas relacionados aos tipos de estabelecimentos 

correspondente, tais como bares, pizzaria, restaurantes, cafeterias e outros, 

disponibilizados no proprio programa.  

 

5. RESULTADOS 

Conforme ja citado no item anterior, a pesquisa de gabinete levantou 85 pontos em 

toda a Ilha, porém, após a pesquisa de campo, constatou-se 11 novos pontos, 

totalizando 96 estabelecimentos de alimentos e bebidas (Figura 02)  sendo 67 em 

Abraão, 5 em Araçatiba e 24 nasdemais localidades (Aventureiro, Provetá, Praia do 

Sítio Forte, Praia Brava, Freguesia de Santana, Lagoa Verde, Lagoa Azul, Praia Passa 

Terra, Praia Vermelha, Saco do céu, Praia do Japariz e Praia dos Mangues).  

Os dados coletados demonstraram certa discrepância com  as informações coletadas 

previamente pela internet., visto que alguns dos estabelecimentos estavam fechados 

devido à baixa temporada e outros não existiam mais. 

Tendo em vista, portanto, que a Vila do Abraão é o principal acesso à Ilha, alguns 

aspectos foram verificados, no que diz respeito ao setor de alimentos e bebidas. Há 

grande variedade nos tipos de estabelecimentos, uma vez que é possível encontrar 

restaurantes especializados em pratos caiçaras, crepes e massas, padarias, 

lanchonetes, bares, até cafés, quiosques e sorveterias (Figura 3). 

Desta forma, o turista tem opções para escolher o que mais lhe agrada, conforme o 

ambiente e o tipo de refeição. Contudo, no caso dos restaurantes, a gastronomia ainda 

se apresenta um pouco restrita a peixes e frutos do mar, pratos típicos da região, fator 

que contribui para a alta concorrência entre eles. Apesar disso, cada vez mais turistas 

são atraídos, aumentando o fluxo de visitantes, o que demanda maior geração de 

emprego e renda para a localidade. 

 



 

Figura 2: Estabelecimentos de Alimentos e Bebidas na Ilha Grande 

 

 

Figura 3: Estabelecimentos de Alimentos e Bebidas na Vila do Abraão 



 Por outro lado, a falta de qualificação de mão de obra se apresenta como um 

obstáculo para o desenvolvimento da Ilha e isso ocorre por não haver incentivo do 

poder público, através de programas de sensibilização e capacitação. Além do mais, a 

falta de cardápios bilíngues resulta na compreensão defasada dos produtos, podendo 

afetar a demanda turística internacional. Pelo pouco investimento de infraestrutura da 

Ilha, não há caixas eletrônicos e bancos, logo, os pagamentos dos serviços têm que 

ser feitos em dinheiro. Mediante as análises em campo, nota-se que a Ilha Grande é 

consolidada como um destino turístico, por receber um grande número de turistas, 

sobretudo, em altas temporadas. torna-se fundamental a participação do poder público 

em parceria com o privado, pois assim será possível estabelecer estratégias que irão 

nortear a atividade turística na região.Outra localidade visitada foi Araçatiba, visto que 

também possui uma boa infraestrutura turística e um cais para atracação de barcos. 

Por receber turistas que desejam ter um contato mais íntimo com a natureza, diversos 

estabelecimentos foram encontrados na localidade, desde bares, pousadas, 

restaurantes. No entanto, chegando ao local, muitos deles estavam fechados devido a 

baixa temporada e, consequentemente, ao fluxo mínimo de visitantes.  

Para um melhor planejamento e organização do turismo será necessária uma 

maior integração com as geotecnologias. Com a proposta de proporcionar uma melhor 

interação do turista com o meio em que está visitando pode ser possível a 

inventariação de uma localidade pelo poder público e/ou privado e a criação de 

arquivos em KML temáticos criados no Google Earth e que os mesmos sejam 

disponibilizados com destaque em sites relacionados com o turismo, como as próprias 

secretarias de turismo ou de empresas turísticas; no caso da Ilha Grande, no site da 

TurisAngra. Com a utilização do arquivo KML no aplicativo GPS Essentials, por 

exemplo, o turista poderia ser integrado de uma forma melhor a uma localidade que 

pode ser desconhecida para ele, atitude apoiada por Resende e Xavier (2008) quando 

comentam que: 

A aplicação de recursos multimídia – combinação de textos, arte 

gráfica, som, animação e exibição de vídeo – à visualização 

cartográfica, transmitida por computador, amplia de maneira 

significativa a difusão das informações espaciais, bem como 

desperta o interesse do usuário na exploração do espaço, 

culminando numa maior interatividade entre usuário e mapa. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 



A utilização dos recursos cartográficos e geotecnológicos, além de orientar, servem 

como base e suporte à atividade trística e ao planejamento local, garantindo a todos 

que usufruem dos serviços disponibilizados pela localidade um uso consciente e 

estruturado. É possivel afirmar ainda afirmar que a alimentação tem uma estreita 

relação com a atividade turística, pois com ela é possível criar uma atratividade ao 

local com uma gastronomia a qual gera atração turística ou sendo um complemento 

para os atrativos. No estudo realizado observou-se que os mapas digitais e os bancos 

de dados georreferenciados devem ser passíveis de constante atualização para 

abranger todas as variáveis envolvidas na atividade turística, sendo necessárias a 

aquisição ou elaboração de bases cartográficas adequadas, levantamentos de campo 

para sistematização dos atrativos turísticos e escolha de softwaresdisponibilizados 

gratuitamente para que as geotecnologias sejam incorporadas a atividade turística. 

Acrescenta-se que,, assim como nos demais segmentos, existe a necessidade de que 

alguns dos profissionais envolvidos na atividade se qualifiquem para a elaboração de 

produtos que podem se tornar inovadores, contribuindo para o planejamento e a 

gestãodo turismo.  
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ABSTRACT 

This paper aims to use the Google Earth tool for the production of didactic material in 
Geography on issues facing Geomorphology and the space in which elementary school 2 
students live in the Ilha do Governador area. The use of images, taken from Google Earth on 
different scales, allows students a more complete interpretation of their neighborhoods and 
spatial integration with the Baia de Guanabara. It is noteworthy that the use of this tool allows 
the oblique and vertical visualization of the space in 2D and 3D perspective, as well as the 
approach of geographic themes in a dynamic and interdisciplinary way. The choice of subjects 
was based on the study of the National Curriculum Parameters (PCN), and also on important 
content for students from schools in Ilha do Governador, in the municipality of Rio de Janeiro, 
through the use of exported data in KML in ArcGIS software version 9.3 for Google Earth. The 
activities were built on A4 sheets at a low cost, and applied to introduce the topics to be 
discussed, since the use of satellite images allows that we review the students' prior knowledge, 
so they can establish new relationships and be able to analyze data and produce answers. 
 
Keywords: Google Earth, Remote Sensing, practical drills. 

 

INTRODUÇÃO 

Vivenciamos um acelerado desenvolvimento tecnológico voltado para novas formas de 

comunicação e maior utilização de ferramentas de representação, consulta e análise 

espacial. Nos meios científicos e acadêmicos observamos a disseminação destas 

inovações, chamadas de geotecnologias, que permitem a aquisição, processamento e 

manipulação de dados espaciais, além do armazenamento e apresentação dessas 

informações em forma de gráficos, mapas, tabelas etc. Dentro deste contexto, torna-se 

imprescindível a maior utilização destas ferramentas no ensino básico de Geografia, 

seja na produção de materiais didáticos, nas atividades práticas ou como meio de 

compreensão de um problema espacial.  

Nesta perspectiva, Carvalho (2012) ressalta o potencial do sensoriamento remoto para 

essa ciência, ao apresentar uma gama de vantagens e apontar grandes avanços para 



a observação, análise e compreensão do espaço vivido, nas suas variadas escalas. 

Para essa autora, além das fotografias aéreas e das imagens de satélite exibirem um 

grau de abstração bem menor que os mapas tradicionais, o uso de áreas familiares 

aos alunos favorecem o reconhecimento e observações mais claras, o que beneficia 

trabalhos posteriores de representação e análise desse espaço geográfico.  

Outra vantagem é a atualização constante das informações, permitindo o estudo das 

transformações do espaço geográfico ao se observar as mudanças ocorridas através 

de comparações entre imagens mais recentes e mais antigas. Assim, ela assegura 

que: 

 
A partir das comparações o aluno pode “ver” esse espaço geográfico 
atualizado, observando-o, comparando e identificando suas 
transformações, o que causa grande impressão nos alunos e, a partir 
dos dados coletados por meio destas observações, pode se criar a 
necessidade de se questionar, analisar e refletir sobre como a 
realidade se apresenta (CARVALHO, 2012, p. 34). 

 
Dessa forma, percebemos que o uso das geotecnologias para a produção de material 

didático para o ensino de Geografia tem grande importância no trabalho com as 

questões espaciais em escala local e regional. Os livros didáticos utilizados pelos 

professores em sala de aula apresentam conteúdos que se distanciam muito da 

realidade dos alunos, recebendo a questão local pouca atenção nesses materiais. 

Assim, o acesso e uso dos produtos gerados pelas geotecnologias tornam-se 

essenciais tendo em vista que facilitam abordagens mais significativas para os alunos 

e favorecem o processo de ensino-aprendizagem em Geografia (CONCEIÇÃO et al, 

2009).  

Entre os softwares mais conhecidos, Google Earth apresenta-se como uma ferramenta 

de grande valia para essa disciplina. Além de ser gratuito e estar presente nos 

diversos meios de comunicação, permite a visualização da superfície terrestre em 

diferentes escalas, em modelos tridimensionais do terreno e em uma perspectiva 

multitemporal (a partir de imagens de diferentes anos) (MARTINS et al, 2013). Esta 

ferramenta permite a construção de representações em escala local, trabalhando o 

espaço vivido dos alunos, auxiliando na compreensão de diferentes temas em 

Geografia. Destaca-se que estes recursos possibilitam a visualização do espaço em 

visão obliqua e vertical, em perspectiva 2D e 3D e em diferentes escalas, bem como a 

abordagem de temas geográficos de forma dinâmica e interdisciplinar.  

Portanto, este trabalho tem como objetivo apresentar a potencialidade do uso de 

imagens de Sensoriamento Remoto em sala de aula, fundamentando-se no uso do 

Google Earth como ferramenta para o desenvolvimento de materiais didáticos em 

Geografia, voltados para alunos do 6° do Ensino Fundamental II da Ilha do 



Governador. Almeja-se o desenvolvimento de atividades práticas que possibilitem 

abordagens multidisciplinares e que tornem mais palpáveis para os alunos o tema 

abordado, muitas vezes considerado abstrato.  

 

METODOLOGIA 

A escolha dos temas baseou-se no estudo dos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN), onde especifica que a geografia deve ser um meio de leitura e compreensão 

do mundo, bem como, a abordagem da modernização, do modo de vida e da 

problemática ambiental, constados no quarto ciclo, do Eixo 3, e em conteúdos 

importantes para os alunos de escolas da Ilha do Governador, localizada no município 

do Rio de Janeiro. As atividades foram construídas em pranchas de folha A4, a baixo 

custo, para serem aplicadas na introdução dos conteúdos geográficos, pois o uso das 

imagens de satélite permite verificarmos os conhecimentos prévios dos alunos, 

preparando para que eles estabeleçam novas relações e tenham condições de captar 

dados e elaborar respostas. Ao final da elaboração das pranchas de exercícios será 

confeccionado um guia de atividades práticas com o uso do Google Earth. As etapas 

de desenvolvimento do trabalho podem ser enunciadas abaixo: 

 

1. Pesquisa bibliográfica e seleção de conteúdos geográficos a partir dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN), compatíveis com as atividades com potencialidade de 

realização o Google Earth. 

2. Exportação de dados vetoriais de plataformas SIG para o formato KML, e sua 

posterior importação para o Google Earth. 

3. Elaboração de pranchas de exercícios dentro de uma proposta multidisciplinar, com 

enfoque de abordagem em Geografia, para posterior aplicação em sala de aula. 

4. Elaboração final do Guia de Atividades Práticas com o Uso do Google Earth. 

 

Na elaboração de todas as etapas do trabalho, é importante destacar a importância de 

duas ferramentas, que são o Google Earth e o Google Maps. Segundo Carvalho et al. 

(2014), o Google Earth e o Google Maps são ferramentas que permitem a visualização 

de qualquer local da Terra a partir de imagens de satélite, mapas e modelos 

tridimensionais do terreno. Além de permitirem acesso gratuito, estas ferramentas 

possibilitam o trabalho de temas diversos, em diferentes escalas e ainda numa 

perspectiva multitemporal (com imagens de diferentes datas). 

Além da visualização de imagens e modelos do terreno em diferentes escalas, 

podemos acessar fotografias, bases digitais, e dados de enciclopédias. Pode-se ainda 

trabalhar com sistemas de coordenadas em diferentes unidades de referência, o 



movimento aparente do sol (fusos horários), imagens orbitais do passado, percepção 

do terreno em diferentes pontos de vista (visão de topo e oblíqua), dados de superfície 

e do leito oceânico, imagens de satélites geoestacionários, dentre outras ferramentas 

(CARVALHO et al., 2014). 

 

RESULTADOS 

Ao todo foram desenvolvidas quatro pranchas de exercícios, em tamanho A4, as quais 

serão aplicadas, no decorrer do ano, em turmas de ensino fundamental II na Ilha do 

Governador, município do Rio de Janeiro. Todas serão impressas em papel glosser ou 

fotográfico e poderão ser reutilizadas em cada atividade. Em geral, as pranchas têm a 

pretensão de trabalhar os temas de forma multiescalar com a finalidade de abranger o 

espaço vivido dos alunos, contextualizando a Ilha do Governador em relação à Baia de 

Guanabara.  

 

 
Figura 1. Metodologia utilizada para a produção do material didático 

  
Neste contexto, apresentamos três das atividades desenvolvidas nesta proposta com 

as figuras, a partir de sua problematização, seus objetivos e resultados esperados. A 

primeira e a segunda atividade (figuras 2, 3 e 4) tiveram como principal objetivo 

discutir os conceitos de relevo, baía e bacias hidrográficas, ressaltando ainda o 

funcionamento sistêmico e interdependente de ambos, no contexto da Baía da 

Guanabara, discutindo ainda seu atual estado de conservação. A terceira atividade 

tem como objetivo discutir e pontuar as mudanças na urbanização em Cocotá, bairro 

da Ilha do Governador, nos últimos anos e a influência dos meios de transporte nessas 

mudanças. 

Os resultados esperados com as pranchas 1 e 2 giram entorno da expectativa de 

discutir os conceitos propostos dentro de uma perspectiva sistêmica, chamando 



atenção ainda para o fato de que o atual estado de conservação da Baía da 

Guanabara é reflexo da poluição dos rios que nela deságuam. É importante ainda que 

o aluno chegue a conclusão que hoje as praias da Ilha do Governador são poluídas 

justamente por estarem inseridas no interior da Baía da Guanabara, e não somente 

pela poluição gerada pelas atividades econômicas presentes na própria Ilha. 

 

 

 
Figura 2. Prancha da delimitação da Bacia da Baia de Guanabara 

 

 



 

Figura 3. Prancha para elaboração da maquete 

 

As pranchas 3a e 3b representadas pelas figuras 4 e 5 almejam obter a compreensão 

dos alunos sobre temas voltados para a urbanização, a organização espacial do 

bairro, a partir da comparação das mudanças no espaço urbano em um período de 10 

anos, além de trabalhar a interação das mudanças desse espaço com as redes, tendo 

como principal exemplo nessa localidade o terminal da Barcas S.A. no bairro do 

Cocotá, na Ilha do Governador. No enunciado da questão, tomamos a 

problematização da seguinte maneira: Nos últimos dez anos grandes obras 

beneficiaram o bairro de Cocotá, localizado na Ilha do Governador. Compare as duas 

imagens (2003 e 2013) e identifique as possíveis transformações ocorridas no espaço 

nesse período.  

A utilização dessas pranchas como material de apoio facilita aos alunos à leitura dos 

principais alvos das imagens, que são: as áreas de cobertura vegetal (verde), as áreas 

urbanas (cinza), as áreas de gramíneas (verde claro) e os corpos hídricos (preto ou 

azul). Pode-se mostrar que a bacia em seus principais divisores nas áreas de 

montanhas, e que todas as bacias (delimitadas em vermelho) deságuam na Baía de 

Guanabara. Essa prancha apresenta ainda a potencialidade de discutir o conceito de 

metrópole e de situar a Ilha do Governador neste contexto, sendo importante ressaltar 



que na bacia da Baía de Guanabara existem muitas indústrias, que grande parte do 

esgotamento sanitário não é tratado. 

Nas pranchas utilizadas na atividade 2 (figuras 3 e 4) ressalta-se a importância de 

explicar que as áreas de sombreamento (textura) são as áreas de relevo movimentado 

(morros ou montanhas), onde a prancha auxiliar facilita explicação desse conteúdo 

além de subsidiar a construção da maquete do relevo da bacia da Baia de Guanabara 

e seu entorno.Essa atividade ainda possibilita trabalhar a visão 2D e 3D , obliqua e 

vertical, tornando mais palpável para os alunos conceitos que muitas vezes são 

complexos por serem abstratos.  

 

 
Figura 4. Prancha para auxiliar na atividade prática 2. 

 

 

 

 



 
Figura 4. Imagem do bairro Cocotá, Ilha do Governador - RJ, utilizada na atividade três. 

Imagem extraída do Google Earth, 03/02/2003. 

 

 
Figura 5. Imagem do bairro Cocotá, Ilha do Governador - RJ, utilizada na atividade três. 

Imagem extraída do Google Earth, 23/02/2013. 

 

É importante ressaltar que todas as atividades, como sugere Carvalho (2012), deverão 

ser aplicadas na introdução dos temas a serem discutidos, pois o uso das imagens de 

satélite cria a oportunidade de verificarmos os conhecimentos prévios dos alunos, 



preparando o campo para que eles venham a estabelecer novas relações e tenham 

mais condições de captar dados e elaborar respostas.  

Além disso, os trabalhos propostos procuram preparar os alunos para a aprendizagem 

dos conceitos elementares da cartografia, partindo da construção de um mapa pelos 

alunos, durante a qual foram sendo discutidas todas as necessidades envolvidas na 

tarefa, como por exemplo, a necessidade da legenda, a noção de escala, os pontos de 

orientação, entre outros conceitos. 

 

CONCLUSÕES 

É relevante destacar a importância de se trabalhar com imagens da área do entorno 

da escola, ou seja, a área de vivência dos alunos. Esperamos que em todas as 

atividades propostas o conhecimento prévio destes alunos em relação às imagens 

seja um grande facilitador e motivador da aprendizagem, tornando-a mais rápida e 

efetiva. Além disso, esperamos que as atividades permitam uma maior interação, 

colocando os alunos em uma posição ativa, de colaboradores nas tarefas o que pode 

contribuir para torná-las mais significativas e permita a construção dos conceitos 

trabalhados, diferentemente do ocorre quando se utilizam as práticas correntes que 

remetem à mera memorização.  

Os exercícios propostos neste trabalho facilitam a compreensão dos alunos ao 

perceber a localização da Ilha do Governador no contexto da metrópole do Rio de 

Janeiro, assim como entender alguns conceitos geomorfológicos dessa área e que 

permitem a análise das interferências, não só dos insulanos, como de todos os 

municípios ao entorno na Baia de Guanabara. Por se tratar de uma ilha, inserida 

dentro de uma das maiores baías do Brasil, a discussão de conceitos geomorfológicos 

a partir das imagens de satélite se faz necessária a todo o momento, sendo ainda uma 

importante oportunidade de reduzir as abordagens fragmentadas da geografia, já que 

podemos trabalhar de forma articulada a geomorfologia com temas sociais e urbanos. 

É relevante ainda mencionarmos que as representações gráficas são importantes 

ferramentas para Geografia, já que descrevem, em diferentes escalas e níveis de 

generalização, aspectos importantes do espaço que devem ser compreendidos e 

analisados, servindo em muitas situações como o ponto de partida para uma 

investigação geográfica. Ou seja, para explicarmos a razão da localização da 

ocorrência de fenômenos ou objetos na superfície terrestre, devemos antes de tudo 

visualizar (ler) a disposição ou organização destes elementos no espaço. Desta 

maneira, torna-se relevante a realização de práticas e outras estratégias que 

contribuam para a construção leitura das representações gráficas do espaço 

geográfico. 
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ABSTRACT 

 The aim of this study is to use a methodology for detecting use and land cover changes 
that can be applied on different time scales. The use of biannual RapidEye imagery is 
proposed. For this papper six scenes, from 2009 and 2011, were utilized. Geometric correction 
between scenes was applied on each scene, which were later submitted to radiometric 
correction and normalization. Afterwards, the best separation thresholds of change/no changes 
were identified. The final result was the identification and  of land cover change mapping in the 
Guapi-Macacu river basin. 
 

Keywords: Bi-temporal Change Detection; Remote Sensing; Land Use and Land Cover Change 

1. INTRODUÇÃO 

 A detecção de mudança é um processamento utilizado para identificação de 

mudanças no estado de um objeto, ou nas feições da superfície terrestre, entre 

diferentes datas (SINGH, 1989). Os trabalhos relacionados ao tema promoveram 

grandes avanços no estudo de mudanças no uso e cobertura da terra, utilizando 

medições das características radiativas da cobertura da superfície de determinado 

local em diferentes datas. Estas análises espectrais ao longo do tempo permitem 

desenvolver estudos envolvendo o comportamento sazonal da composição biofísica e 

bioquímica dos dosséis e ecossistemas (STONE et al., 1994; MORA & IVERSON, 

1997). Um dos métodos utilizados é o de comparação de imagens pós-classificadas 

(JENSEN et al. 1995 e MUNYATI, 2000), onde as imagens são previamente 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAAahUKEwjB4469wNTHAhWEfZAKHcCZCAk&url=http%3A%2F%2Fwww.escavador.com%2Fpessoas%2F8404862&ei=H-fkVYHYC4T7wQTAs6JI&usg=AFQjCNHS9mE3CexX3PJHFS5Mg_Y5is7cHw&sig2=_M4NuL8NRuL7EdILn9zFIg


classificadas individualmente e depois comparadas. Outro método de detecção de 

mudança é o que efetua operações matemáticas de subtração e divisão entre bandas 

de dois períodos distintos, que também é amplamente utilizado. Esse artifício é 

empregado na identificação de desmatamento, na mudança no uso e cobertura da 

terra, entre outros propósitos (GONG et al., 1992, e MANAVALAN et al., 1995). As 

informações sobre estas mudanças proporcionam identificar graus de estabilidade ou 

degradação na paisagem. 

 Sendo assim, objetivo deste trabalho é utilizar uma metodologia de 

identificação das mudanças no uso e cobertura da terra que sejam aplicáveis em 

distintas escalas temporais. Nesta pesquisa propõe-se o intervalo anual de 

imageamento, utilizando duas imagens do satélite RapidEye, para os anos de 2009 e 

2011.  

 

 1.1. Área de estudo 

 A bacia hidrográfica do rio Guapi-Macacu (Figura 1) é composta pelas bacias 

dos rios Macacu e Guapimirim. Sua área estipulada está em torno de 1.260 km² - 

praticamente 1/3 do total da contribuição das bacias que convergem para a baía de 

Guanabara. Sua área de drenagem faz parte dos municípios de Cachoeiras de 

Macacu, Guapimirim e uma pequena área em Itaboraí. Ao N e NO é limitada pela 

serra dos Órgãos, pela serra de Macaé de Cima a nordeste, pelas serras da Botija e 

de Monte Azul ao leste e pelas serras do Sambê e dos Garcias ao sul (CONSÓRCIO 

ECOLOGUS-AGRAR, 2005). 

 
Figura 1. Bacia hidrográfica do rio Guapi-Macacu e cenas utilizadas. 



2. METODOLOGIA 

 Neste estudo foram utilizadas 6 cenas que abrangem toda a bacia do Guapi-

Macacu. Os procedimentos metodológicos descritos foram realizados separadamente 

em cada uma das cenas, sendo o produto final resultante da  união das mesmas a fim 

de estimar as mudanças na bacia de drenagem. 

   

2.1. Correção Geométrica 

A correção geométrica consiste na técnica de redução/remoção dos erros 

sistemáticos que se originam durante a aquisição da imagem. É considerada 

fundamental nos estudos multitemporais, onde o registro é realizado com a finalidade 

de garantir a acurácia na comparação e interpretação de imagens, dispostas numa 

certa posição no espaço (D'ALGE, 2001). 

 No presente estudo a correção foi realizada através do programa ERDAS 

IMAGINE 2013, com a ferramenta AutoSync. O registro de imagens ocorre de forma 

semi-automática, através da aplicação de um algoritmo matemático que busca 

similaridades espectrais e texturais entre as imagens, definindo pontos homólogos 

entre elas. A imagem utilizada para input, a ser registrada, foi a de 2009 e a de 

referência a de 2011. Foram gerados pontos de controle manualmente de uma 

maneira homogeneamente destribuida (de quatro a cinco pontos comuns); a função 

RUN APM foi aplicada com o critério de similaridade de 0.97, considerando a equação 

polinomial de 1° grau e interpolação pelo algoritmo de reamostragem vizinho mais 

próximo (Nearest Neighbour). A correção e sua exatidão foi à nível de sub-pixel (0,5). 

Trata-se de uma técnica mais eficiente e rápida que a tradicional por registro manual, 

que dependente totalmente da precisão visual do pesquisador (WECKMÜLLER & 

VICENS, 2015). 

 

 2.2. Correção Radiométrica 

 Interações da radiação solar e da radiação refletida por alvos da superfície 

terrestre faz com que o espalhamento e a absorção gerem mudanças na direção de 

propagação ou perda de energia para outros constituintes atmosféricos (KAUFMAN, 

1989). Assim, um fator fundamental na detecção de mudanças por análise direta é a 

correção radiométrica das imagens, que pode ocorrer de duas formas: absoluta e 

relativa. A correção absoluta utiliza parâmetros de calibração do sensor e da 

atmosfera, podendo ser modelos alternativo ou medido, retratando a complexidade da 

atmosfera e sua interação com a radiação (PIMENTA et al., 2013).  

http://www.ufrgs.br/engcart/PDASR/referencias.html#8


 Já a correção relativa utiliza somente dados da própria imagem, não exigindo 

parâmetros atmosféricos. Dos métodos de correção relativa existentes, foram 

escolhidos a subtração dos objetos escuros (DOS) e a normalização radiométrica. A 

associação destes dois métodos de correção relativa é uma proposta de 

Cronemberger (2014), adaptada para este estudo como uma tentativa de aproximação 

espectral das imagens entre si, otimizando assim o processo de detecção de 

mudanças na pré-classificação. A correção é feita pela subtração dos valores 

estimados para toda a imagem, assumindo um espalhamento uniforme em toda a 

cena, o que raramente acontece (CHAVEZ, 1988). A ferramenta Dark Subtraction, do 

software Envi 5, foi utilizada para definir o número de pixels que deveria ser subtraído 

de cada banda, apresentados na tabela 1. Após efetuar a operação, foi gerada uma 

nova imagem DOS. Este processo foi aplicado somente na imagem de 2011, que 

servirá de base para o processo de normalização radiométrica. 

 

TABELA 1 - INFORMAÇÕES SOBRE A CORREÇÃO GEOMÉTRICA REALIZADA 
NA IMAGEM DE 2009. 

Bandas 
(RapidEye) 

Valores a serem subtraídos dos pixels 

Cena 01 Cena 02 Cena 03 Cena 04 Cena 05 Cena 06 

Azul 3086,51 4988,39 3319,03 5102,50 3603,14 5531,09 
Verde 1539,25 3067,00 1839,29 3820,18 2110,06 5565,56 

Vermelho 464,64 1515,00 952,72 1774,04 1065,38  2359,87 
Vermelho-Borda 362,67 1012,00 1320,28 3468,90 1377,21 4512,68 

Infravermelho 522,15 592,00 2562,22 6275,67 2737,46  8041,61 

 Elaboração: Os autores. 

  

 2.3. Normalização Radiométrica 

Normalizar radiometricamente duas imagens de datas distintas tem como 

objetivo compatibilizar as amplitudes dos níveis de cinza (NC) dos elementos de 

imagem em cada banda espectral (CRONEMBERGER, 2014). A normalização 

radiométrica pode ser considerada uma correção relativa que consiste em minimizar 

diferenças radiométricas entre imagens, para que as mesmas possam ser comparadas 

ou classificadas em conjunto. A normalização consiste no uso de um conjunto de 

dados de controle entre a imagem base e a imagem a ser normalizada, formado por 

pixels claros e escuros, invariantes ao longo do tempo, para construir um gráfico de 

correlação linear para cada banda entre as cenas, onde a equação deste gráfico é 

então utilizada no processo de normalização (HALL et al. 1991). Ao invés de utilizar 

um conjunto de dados de controle, a literatura evidencia ser mais efetivo utilizar formas 

pseudo invariantes, o que a mesma chama de PIFs (pseudo-invariant features), estes 

representam formas bem definidas espacialmente e espectralmente estáveis ao longo 

do tempo (SONG et al., 2001).  



No presente trabalho a obtenção dos PIF’s foi adaptada do trabalho de 

Cronemberger (2014), que consiste na coleta de pelo menos trinta pontos invariantes 

por classe, manualmente, que represente toda a heterogeneidade da classe e da 

cena. Esses valores foram utilizados na construção de gráficos de dispersão com as 

respectivas equações lineares geradas (Tabela 2). A partir dessa análise, 250 PIFs 

foram escolhidos para cada cena, onde o índice de correlação (R²) foi maior que 0,62 

em todas as bandas. As equações lineares, das respectivas bandas, foram utilizadas 

na normalização radiométrica da imagem de 2009, sendo assim ajustada a imagem de 

2011.  

 

 TABELA 2 - EQUAÇÕES LINEARES POR BANDA, ANTES DO PROCESSO 
DE NORMALIZAÇÃO E OS VALORES DE R². 

Função Cena 01 Cena 02 Cena 03 Cena 04 Cena 05 Cena 06 

Banda 1 
y = 0,9575x 
 - 3241,2  
R² = 0,9428 

y = 0,9167x  
+ 315,47 
R² = 0,8606 

y = 0,7014x  
- 3107,4  
R² = 0,8028 

y = 1,3964x  
- 5328  
R² = 0,9256 

y = 0,9695x  
- 3024,3  
R² = 0,9481 

y = 1x 
 + 0,0583  
R² = 0,8173 

Banda 2 
y = 0,9375x  
- 1492,9  
R² = 0,9277 

y = 0,8329x 
 + 625,59  
R² = 0,8745 

y = 0,7993x  
- 2244,7  
R² = 0,913 

y = 1,3602x  
- 3192,6  
R² = 0,9299 

y = 0,921x 
 - 1222,9  
R² = 0,9511 

y = 1,4478x  
- 3617,1  
R² = 0,8602 

Banda 3 
y = 0,9148x 
 - 342,83  
R² = 0,9236 

y = 0,8021x 
 + 491,75  
R² = 0,8896 

y = 0,7601x 
 - 1068  
R² = 0,9211 

y = 1,1836x  
- 767,11  
R² = 0,9397 

y = 0,9056x 
 - 268,71 
R² = 0,9682 

y = 1,5142x  
- 1096,9  
R² = 0,8928 

Banda 4 
y = 0,9133x 
 - 532,87  
R² = 0,9266 

y = 0,7993x  
+ 472,36  
R² = 0,8008 

y = 0,8125x 
 - 1631,5 
R² = 0,8989 

y = 0,9869x  
- 1685,1  
R² = 0,9048 

y = 0,8701x 
 - 395,33  
R² = 0,9545 

y = 1,1427x 
 - 2200,5  
R² = 0,9047 

Banda 5 
y = 0,8931x  
- 2308,2 
R² = 0,8935 

y = 0,7043x  
+ 533,48  
R² = 0,8134 

y = 0,6969x 
 - 2838  
R² = 0,7038 

y = 0,8684x 
 - 2571,2  
R² = 0,6605 

y = 0,6998x 
 - 661,22  
R² = 0,9227 

y = 0,6276x 
 - 5,8581  
R² = 0,6284 

Elaboração: Os autores. 

 

Após este processo, novos gráficos foram gerados, desta vez entre a imagem 

de 2011 e a imagem 2009 normalizada, com o objetivo de avaliar a qualidade do 

processo. Nesta tabela observa-se valores de X e Y bem aproximados, o que indica 

um bom resultado na normalização, fato que também pode ser atestado pela nova 

equação da reta (Tabela 3), com a avaliação dos valores de Beta 0 e Beta 1. 

Foi calculado para cada banda a raiz quadrada do erro médio em porcentagem 

(RMSE %). Esse critério foi adotado para avaliar o grau de proximidade entre o 

modelo de normalização e os dados "reais" da cena. Assim, quanto mais próximo do 

zero (valor ideal), mais precisa seria a consistência do modelo. Para o cálculo do erro, 

no presente trabalho, utilizamos os valores dos PIF's, a fim de analisar o modelo 

aplicado à imagem de 2009; para isso foram considerados os valores estimados pela 

modelagem e observados na imagem original, ou seja,  antes de ser normalizada. 



TABELA 3 - EQUAÇÕES LINEARES POR BANDA, APÓS O PROCESSO DE 
NORMALIZAÇÃO E OS VALORES DE R². 

Função Cena 01 Cena 02 Cena 03 Cena 04 Cena 05 Cena 06 

Banda 
1 

y = 1x  
- 0,0878  
R² = 0,942 

y = 1x 
 + 0,0023  
R² = 0,8606 

y = 1x  
+ 0,122  
R² = 
0,8028 

y = 1x 
 + 0,0745  
R² = 
0,9256 

y = 1x  
- 0,1526  
R² = 
0,9481 

y = 1x  
+ 0,0583  
R² = 
0,8173 

Banda 
2 

y = 1x 
 - 0,0836  
R² = 0,927 

y = 1x  
+ 0,0295  
R² = 0,8745 

y = 1x 
 + 0,0549  
R² = 0,913 

y = 1x 
 - 0,0838  
R² = 
0,9299 

y = 1x 
 - 0,0569  
R² = 
0,9511 

y = 1x  
+ 0,0662  
R² = 
0,8602 

Banda 
3 

y = 1x  
- 0,0128 
 R² = 0,923 

y = 1x  
+ 0,0252  
R² = 0,8896 

y = 1x  
+ 0,0416  
R² = 
0,9211 

y = 1x 
 - 0,0188  
R² = 
0,9397 

y = 1x 
 + 0,014  
R² = 
0,9682 

y = 1x  
- 0,0518  
R² = 
0,8928 

Banda 
4 

y = 1x  
- 0,0261  
R² = 
0,9266 

y = 1x  
+ 0,01  
R² = 0,8008 

y = 1x 
 - 0,0573  
R² = 
0,8989 

y = 1x  
- 0,0871  
R² = 
0,9048 

y = 1x 
 - 0,0168  
R² = 
0,9545 

y = 1x  
+ 0,0102  
R² = 
0,9047 

Banda 
5 

y = 1x - 
4616,4 
R² = 0,893 

y = 1x 
 + 0,0208  
R² = 0,8134 

y = 1x  
- 0,1566  
R² = 
0,7038 

y = 1x  
+ 0,0645  
R² = 
0,6605 

y = 1x  
+ 0,0117  
R² = 
0,9227 

y = 1,000x  
+ 0,0005  
R² = 
0,6284 

Elaboração: Os autores. 

 

 As bandas apresentaram valores médios próximos de RMSE (Tabela 4), sendo 

a porcentagem média de acerto em torno de 98,8%. A banda 5 foi a que apresentou 

maior erro médio (1,92%), e de menor erro foi a banda 4 (1,63%). De forma geral, os 

dados indicam um resultado satisfatório para o processo de normalização.  

 

TABELA 4 - VALORES MÉDIOS DE RMSE (%) POR BANDA. 

CENA/BANDA Banda 1 Banda 2 Banda 3 Banda 4 Banda 5 

Cena 01 1,682 1,846 1,911 1,603 3,891 

Cena 02 0,543 0,811 1,221 1,155 1,246 

Cena 03 2,434 1,598 2,2 1,436 1,522 

Cena 04 1,599 1,507 1,581 1,554 2,008 

Cena 05 1,284 1,091 1,11 0,873 1,017 

Cena 06 2,323 3,472 2,846 3,211 1,844 

RMSE Bandas (Valor médio) 1,644 1,72 1,811 1,638 1,921 

Equação para cálculo do 
RMSE (%) 

  

Elaboração: Os autores. 

 



 2.4. Detecção de Mudanças 

Após a correção das distorções geométricas e diferenças radiométricas das 

imagens, as mesmas estão aptas para o processo de detecção de mudanças. Neste 

trabalho, tem-se a GEOBIA como técnica predominante em todas as fases da 

detecção de mudanças, combinando parâmetros de configuração (escala, forma, cor, 

compacidade e suavidade) e as diferenças espectrais e texturais entre as imagens  

 

 2.4.1 Imagens de Mudança 

É comum encontrarmos na literatura, aplicações de detecção de mudanças que 

utilizem informações estatísticas inseridas diretamente no processo. As mais comuns 

são a razão e a subtração entre bandas, aplicando-se principalmente nas detecções 

bi-temporais. Optou-se por realizar uma subtração entre as bandas utilizando os anos 

de 2009 e 2011. 

 

3.   RESULTADOS 

 

 3.1. Limiares de separação mudança/não mudança 

Tendo sido gerada a imagem de mudança, a mesma foi inserida no cubo bi-

temporal, trazendo novas possibilidades de seu uso no processo. Além de apresentar 

informações estatísticas muito importantes entre as imagens, que podem representar 

áreas de mudança, elas foram usadas para a segmentação da cena, evitando utilizar 

todas as imagens, o que aumentaria o tempo de processamento e possivelmente não 

se obteria o resultado esperado. A segmentação foi realizada no software eCognition 

8.8. Após o teste de vários parâmetros de segmentação, uma combinação destes foi 

escolhida como satisfatória a todos os projetos: 200 de escala, 0.5 de forma e 0.5 de 

compacidade. Apesar das imagens mudanças se distinguirem pela cor (valor dos 

pixels), um fator de forma mais alto resultou em melhores segmentações. Somente as 

bandas das imagens de subtração foram utilizadas neste processo. 

 

 3.2. Classificação 

A classificação foi realizada no software eCognition 8.8, com ênfase na 

modelagem fuzzy e análise orientada a objetos. De acordo com Cruz (2009), a análise 

fuzzy fornece o grau de pertinência de um objeto para todas as classes definidas na 

legenda, numa lógica de probabilidades, cujos valores podem ser inseridos em novos 

contextos de classificação. 



 Utilizando a comparação das respostas espectrais disponibilizada pelo 

eCognition, os descritores e seus respectivos limiares foram escolhidos para a 

classificação. A tabela 5 resume estes descritores por projeto. 

 

TABELA 5 – DESCRITORES UTILIZADOS PARA CLASSIFICAÇÃO DA IMAGEM. 
Nível 1 

Classes Descritores 

Não Mudança 
Mean of subtraction and Brightness of bands 3 and 4.  And Standard 

deviation of subtraction of band 4. 
Mudança Not change 

Nível 2 

Classes Descritores 

F-A 
Mean of subtraction of bands 1 and 2, GLDV Mean, and Standard 

Deviation lenght of edges 
P-A Mean of subtraction and Brightness of bands 1, 2 and 3 and 3 

A-A(+) Mean of subtraction of bands 3 and 4 
F-P Mean of subtraction and Brightness of band 2 

Cíclicas Mean of subtraction and Brightness of bands 3 and 4 
Outras Brightness and manual adjustments 

Elaboração: Os autores. 

O cartograma (Figura 2) representa os tipos de mudanças encontrados na 

bacia de drenagem no período de dois anos. Mesmo com o decorrer do 

empreendimento do COMPERJ, em período de instalação as mudanças permanentes, 

ocorreram em menos de 1% da área, caracterizando-se por ocorrer no epicentro da 

construção e nas áreas urbanas próximas. Já nas áreas de escarpa não foram 

verificadas mudanças permanentes significativas. 

A maior classe representativa de mudança foi a P-A (0,40%), bastante em 

função da fase de instalação do COMPERJ que ocorreu no período estudado (Tabela 

6). Em segundo lugar o adensamento urbano (A-A(+)), possivelmente ocorrido em 

função do empreendimento, porém pouco significativo na escala da bacia. Por fim 

temos F-A, e F-P, representando juntos 0,08 % da área total da bacia. 

 

TABELA 6 - ÁREA (EM KM² E %) DAS CLASSES DE MUDANÇA NA ÁREA DE 
ESTUDO. 

 

 

 

 
 
 

Elaboração: Os autores 

 

Classes Área (Km²) Área (%) 

A-A(+) 1,105636 0,08 
F-A 0,735775 0,05 
F-P 0,465715 0,03 

Mudança 0,901937 0,07 
Não Mudança 1341,473807 99,43 

P-A 4,436632 0,33 



  

 
Figura 2. Classes de mudanças encontrados na bacia de drenagem ocorridas no 
período entre 2009 e 2011. 

 

4.   CONCLUSÃO 

 Os estudos de detecção de mudança ganham grande relevância na medida em 

que os avanços no desenvolvimento de técnicas de geoprocessamento nos permitem 

processar uma quantidade cada vez maior de geoinformações. A capacidade de 

conseguir lidar com grande quantidade de dados possibilita realizar estudos não 

apenas espaciais, mas também fundamentalmente ligados ao tempo em que os 

eventos de mudança no uso e cobertura ocorrem. Neste sentido, o estudo 

apresentado visou acrescentar novos avanços para metodologias de identificação 

dessas mudanças, trabalhando sob a perspectiva das alterações causadas por 

empreendimentos na interface integrada de uma bacia de drenagem de médio porte. 
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ABSTRACT 

The region in Rio de Janeiro called Região dos Lagos has a great economic importance to the 

state and tourism, and has been suffering from changes related to population growth in recent 

years. This study aims to quantify and analyze the land use  and land cover through Landsat 8 

(OLI) and object based image analysis (OBIA) in a scale of 1: 100.000. For image classification, 

besides the average of the spectral bands, the maximum difference and standard deviation, the 

descriptors considered were Built-up, NDBI, NDVI and thematic maps (altitude, slope and 

geological and geomorphological). The results portray that the coverage of vegetation 

represents 38.58% out of the entire area, followed by layers of water, especially in the 

Araruama lagoon, with 20.05%. The saline coverages occupy an area of 46.82 km² (2.5%), 

located at different parts of the lagoon. The uses of remote sensing and classification 

methodology based on objects were properly adapted to the proposed analysis of this region. 

This will enable us to classify different and complex types of land uses and covers found in the 

area that may be subsidized for urban and environmental planning. 

 

Keywords: Classificação baseada em objetos, NDBI, Built up, Landsat 8. 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

O uso do solo é um termo que se refere ao modo como a terra é usada pelos seres 

humanos. A cobertura da terra refere-se à distribuição dos materiais biofísicos sobre a 

superfície terrestre. (JENSEN, 2007). 

Numa concepção geográfica, a expressão uso da terra designa não somente a 

tipologia de cobertura do solo existente num determinado local como, 

fundamentalmente, o conjunto de forças produtivas e relações sociais de produção 

que condicionam as formas de ocupação e uso de um determinado território (IBGE, 

1999 apud Matias et al., 2008). 

A análise do uso e cobertura da terra é indispensável para estudos ambientais, 

urbanos e de qualquer natureza, pois permitem a compreensão da distribuição das 

atividades humanas no espaço geográfico. Estes levantamentos são essenciais ainda 

para a análise das mudanças na superfície terrestre e das interações existentes entre 

o meio biofísico e socioeconômico, sobretudo em áreas em que estes processos 

ocorrem com grande dinamismo.   



A região dos Lagos no Estado do Rio de Janeiro é uma das áreas que apresentam 

grande dinâmica, pois tem sofrido uma série de mudanças ocasionadas pelo 

crescimento populacional nos últimos anos, além do aumento na intensidade de fluxo 

de veranistas, políticas de investimentos em infraestrutura e turismo, declínio de 

algumas atividades econômicas em detrimento de outras, e etc. Desta forma, a área 

de estudo compreende os municípios de: Araruama, Iguaba Grande, São Pedro da 

Aldeia, Cabo Frio, Arraial do Cabo e Armação de Búzios (Figura 1). 

Temos que destacar que esta região localiza-se entre uma das áreas de maior 

produção de petróleo do Brasil, que é a Bacia de Campos, e a metrópole do Rio de 

Janeiro, sofrendo com isso, pressões de diferentes fatores e magnitudes. Também é 

relevante apontar que as intervenções causadas pela construção e instalação do 

Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ) que ocorre em Itaboraí, 

localizado aproximadamente 30 km ao norte da Região dos Lagos, é outro aspecto 

que produz efeitos significativos na área de estudo. 

Segundo Souza et al (2003, apud Voivodic 2007) ao longo do litoral, são encontradas 

áreas para onde convergem intensa urbanização, atividades industriais de ponta e 

atividades portuárias, bem como uma exploração turística em larga escala 

(principalmente junto às metrópoles litorâneas, que constituem centros difusores dos 

movimentos de ocupação territorial, do litoral). 

Para entender as mudanças destes espaços faz-se necessário a obtenção de 

contribuições baseadas em dados ambientais capazes de subsidiar a compreensão do 

funcionamento dos diversos sistemas integrados ao homem e a natureza. Portanto, a 

utilização do sensoriamento remoto, e de ferramentas de geoprocessamento, permite 

diagnósticos eficientes, propõem soluções de baixo custo e cria alternativas 

inteligentes para os desafios enfrentados face às mudanças aceleradas que 

observamos em nosso território (SAUSEN, 2005). 

Desta maneira, a proposta deste estudo tem como principal objetivo quantificar e 

analisar os usos e coberturas da terra dos principais municípios da Região dos Lagos, 

fazendo uso de imagens Landsat 8 (OLI) e metodologia de classificação baseada em 

objetos (OBIA). Destaca-se nessa região, atenção maior ao mapeamento das salinas 

e usos urbanos, já que estas duas classes vêm passando por uma complexa 

transformação. As salinas vêm sendo sistematicamente desativadas em virtude do 

declínio econômico que vêm sofrendo, sendo o processo de substituição das atuais 

áreas ocupadas por esta atividade, por outros usos, um importante ponto de 

interrogação para área. Por outro lado, percebemos mudanças importantes em relação 

a ocupação urbana, que se expande horizontalmente e também sofre processos de 

adensamento (verticalização) em outras áreas. 



 

 
Figura 1. Mapa de Localização da área de estudos. 

 

2. METODOLOGIA 

 

Segundo Cruz et. al (2007) a classificação baseada em objetos simula, a partir da 

modelagem do conhecimento, as técnicas de interpretação visual, possibilitando a 

identificação de feições, baseando-se ainda na descrição de padrões identificadores, 

tais como textura, cor, métrica e contexto. Portanto, o uso dessa metodologia torna 

possível uma melhor interpretação e manuseio da imagem. 

O processo de construção do mapa de uso e cobertura da terra dos municípios da 

Região dos Lagos teve início com a aquisição de imagens Landsat8 (sensor OLI) pelo 

catálogo de imagens do site EarthExplorer 1 da USGS (Agência Geológica 

Americana).  A imagem escolhida é datada do dia 27 de junho de 2014, por ser a mais 

recente com a mínima interferência de nuvens. Posteriormente, foram criados projetos 

no software Definiens, para dar inicio aos processos de segmentação e classificação 

da imagem.  

A classificação baseada em objetos do uso e cobertura da terra desses municípios foi 

realizada em diferentes etapas. Primeiramente, a segmentação foi realizada com 

parâmetro de escala 100, com pesos iguais para todas as bandas. Em seguida foram 



definidas e estruturadas as classes temáticas, assim como a rede semântica de 

mapeamento. Foi elaborada uma rede semântica em três níveis, onde no primeiro 

nível foram mapeadas as classes de areia, água e solo. A classe temática do solo, no 

segundo nível semântico, foi classificada em áreas úmidas, agropasto, floresta, 

restinga, salina, afloramento rochoso, mangue, reflorestamento, solo exposto e áreas 

urbanas. Por fim, as áreas urbanas foram separadas em urbanização rarefeita, média 

e intensa. (Figura 2) 

Para a classificação de cada classe temática, com exceção das classes editadas 

manualmente, foram escolhidas de 10 a 15 amostras distribuídas dentro da área de 

estudo. Em seguida, foi realizada a modelagem, que consiste na definição de 

descritores para a classificação das regiões produzidas na segmentação. Além das 

médias das bandas espectrais, da máxima diferença e do desvio padrão, foram 

utilizados os seguintes descritores: Built up (Equação 1), NDBI (Equação 2), NDVI 

(Equação 3) e mapas temáticos (altitude, declividade e geológico-geomorfológico). Os 

mapas temáticos são auxiliares na distinção de determinadas classes em que somente 

a resposta espectral não estava os separando. O Built up e o NDBI são utilizados para 

identificar áreas construídas. O Índice diferença normalizada para áreas construídas 

(NDBI), calculado por Zha et al. (2003), tem grandes aplicações para a identificação de 

áreas urbanas, enquanto o índice de vegetação por diferença normalizada (NDVI), 

aplica-se na identificação de áreas verdes ou em áreas em que a presença de 

vegetação é escassa.  

   

Built up = (SWIR1 – NIR) / (SWIR1 + NIR)         (1) 

NDBI = Built up – NDVI        (2) 

NDVI = (NIR – R) / (NIR + R)       (3) 

 

As classes utilizadas com as suas seguintes descrições para a classificação das 

imagens foram as seguintes: 

 Água: lagoas, espelho d’água, rios e lagos artificiais; 

 Areia: cordões arenosos e dunas; 

 Áreas úmidas: áreas de inundação temporária (não permanente); 

 Afloramento Rochoso: exposição natural de uma rocha na superfície; 

 Agropasto: áreas de agricultura e solos preparados para cultivos, ou 

vegetação rasteira (gramíneas), caracterizada por pequenas colinas; 

 Floresta: cobertura arbórea típica de mata atlântica, exceto restingas e 

mangues; 



 Mangue: vegetação associada às margens de rios, onde haja encontro de 

águas de rios com a do mar; 

 Reflorestamentos: florestas de eucaliptos; 

 Restinga: cobertura vegetal em depósitos arenosos; 

 Salina: área de produção de sal marinho pela evaporação de água salgada. 

Nesta classe foram agrupadas salinas úmidas - ativas, em funcionamento - e 

salinas secas – desativadas, em que não há mais nenhuma atividade de 

produção (Figuras 3 e 4); 

 Solo Exposto: solos preparados para cultivo ou construção civil e mineração; 

 Urbanização Rarefeita: áreas de menor ocupação, com lotes vazios (não 

construídos) intercalando as casas; 

 Urbanização Moderada: ocupação dada de forma contínua, com poucas 

interrupções (lotes vazios); 

 Urbanização Intensa: construções verticais e contínuas, sem lotes vazios. 

 

Figura 2. Fluxograma de classificação do uso e cobertura da terra da Região dos Lagos - RJ  

 

Por fim, foi realizado um trabalho de campo para validar o mapeamento as classes e 

realizar uma edição manual final entre os usos e coberturas a fim de corrigir algumas 

discrepâncias dos descritores. Como por exemplo, a comparação entre a classe de 



salinas com a água, areia e restinga. Nas salinas úmidas (em funcionamento), a alta 

concentração de água salgada para a produção do sal das salinas confere a essa 

classe similaridades com a água (Figura 3). Enquanto as salinas secas (desativadas), 

devido ao avanço da areia e da restinga sobre elas, promovem respostas espectrais 

bastante similares a areia e a restinga (Figura 4).  

 

 
Figura 3. Imagem de satélite e fotografia da salina úmida em Cabo Frio-RJ 

 

 
Figura 4. Imagem de satélite e fotografia da salina seca em Arraial do Cabo - RJ 

 
3. RESULTADOS  

 

O mapa de uso e cobertura da terra na escala de 1:100.000 dos municípios da Região 

dos Lagos (Figura 5) evidencia a distribuição dos tipos de uso e cobertura do solo 

dessa região e os seus respectivos percentuais (Tabela 1). Analisando o mapa de uso 

e cobertura da terra, observa-se que essa região possui um grande percentual de 

agropasto (38,58%), que corresponde a 722km², pois esta área é 

geomorfologicamente plana e predominantemente composta por vegetações rasteiras 

e colinas, e de água (20,05%), correspondente a 375,57km². As florestas (14,97%), 

280,45km², estão dispostas em uma distribuição dispersa e fragmentada pela área de 

estudo, devido ao desmatamento dessas áreas para a transformação em agricultura. 

As restingas (1,97%) representam 36,85km² da área de estudo, e por se formarem em 

ambientes arenosos, se encontram localizadas próximas ao litoral, em contato com a 

areia (1,05%), 19,61km². Na região, encontram-se ainda unidades de conservação de 

restingas. Ainda próximo ao litoral, encontram-se os afloramentos rochosos (0,11%), 



2,08km², que são visualizados nos costões das praias. A pequena quantidade de 

afloramento rochoso se deve ao fato de a Região dos Lagos ser uma região de grande 

baixada, fato que torna possível a visualização de extensas áreas úmidas (9,22%), 

172,63km², principalmente ao norte, no entorno do rio São João, e a leste do mapa. 

As salinas (2,50%), 46, 82km², que foram a base econômica dessa região por muitos 

anos se dispõem ao entorno da lagoa de Araruama, próximas aos locais ocupados, o 

que sinaliza a urbanização concentrada ao entorno dessa área. Os mangues (0,58%), 

10,84km², encontram-se localizados ao entorno da bacia do rio São João, onde há o 

encontro de água doce com água salgada. Há ainda o reflorestamento (1,10%), que 

correspondem 20,64km² da área, e o solo exposto (0,38%), 7,05Km², que estão 

situados próximos a áreas urbanizadas. 

Figura 5. Mapa de uso e cobertura da terra dos municípios da Região dos Lagos em 2014. 

 
 

TABELA 1. ÁREA TOTAL E PERCENTUAL DOS USOS E COBERTURAS DA 
TERRA DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DOS LAGOS - RJ 

Classes Área (km²) % 

Afloramento Rochoso 2,08 0,11 

Agropastos 722,54 38,58 

Água 375,57 20,05 

Áreas Úmidas 172,63 9,22 

Areia 19,61 1,05 



Florestas 280,45 14,97 

Mangues 10,84 0,58 

Reflorestamento 20,64 1,10 

Restinga 36,85 1,97 

Salinas 46,82 2,50 

Solo Exposto 7,05 0,38 

Urbano Intenso 3,60 0,19 

Urbano Médio 38,71 2,07 

Urbano Rarefeito 135,57 7,24 

Total 1872,96 100,00 

 

Por ser uma área característica de população veranista, a urbanização dessa região 

revela-se predominantemente como rarefeita (7,24%), 135,57km², e moderada 

(2,07%), 38,71km², concentradas predominantemente ao entorno da Lagoa de 

Araruama e no litoral, próximo às praias. O urbano classificado como intenso (0,19%), 

3,60km², ocorre concentrado em uma única parte do mapa, no litoral da praia do Forte, 

no município de Cabo Frio, no qual há especificamente uma urbanização vertical e 

concentrada (Figura 6).  

 

 
Figura 6. Urbanização Intensa no Município de Cabo Frio (Praia do Forte) 

4. CONCLUSÕES 
 

A metodologia de classificação baseada em objetos adequou-se muito bem a proposta 

deste trabalho, já que o uso das médias das bandas do sensor OLI do satélite Landsat 

8, assim como a utilização do indicies (NDBI e NDVI) e de diferentes dados temáticos, 

possibilitaram a classificação de diferentes e complexos tipos de usos e coberturas 

encontrados na área de estudos. Tais possibilidades reduziram, possivelmente, o 

esforço de edição das classes, que se restringiu principalmente àqueles usos e 

coberturas que apareceram numa quantidade pouco significativa na área de estudos, 

sendo por essa razão não modelados (mangues, reflorestamento, solo exposto e 

afloramento rochoso). O somatório destas áreas representam apenas 1,59% da área 

de estudos. 

Devemos ainda destacar que estes resultados estarão disponíveis para 

desdobramentos futuros, sendo eles: 1- O mapeamento da mesma área anterior a 



1980; e 2 - A utilização dos resultados finais para auxiliar na construção do mapa de 

paisagem do litoral leste fluminense. Pretende-se com isso gerar subsídios que 

contribuam para diagnósticos mais precisos em relação ao planejamento urbano e 

ambiental de toda região. 
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ABSTRACT 

Geography is one of several fields of knowledge that traditionally uses remote sensing data to 

understanding the environment. Through these data it can extract important information for 

production of thematic maps that contribute to decision-making, as is the case of mappings 

performed in urban areas (in Brazil, about 80% of the population lives in urban areas). The 

objective this paper is to evaluate the different change detection techniques integrated into 

GEOBIA (hybrid change detection) and Data Mining in order to analyze the urban sprawl in the 

AP4 in the Rio de Janeiro City. The best results were obtained through the products of the PCA 

(Kappa Index: 0.79) and Image Difference (Kappa Index: 0.75). 

Keywords: Urban sprawl, Hybrid change detection, Remote sensing, GEOBIA, Data mining. 

 

INTRODUÇÃO 

O avanço da urbanização em nosso país tem provocado sérios impactos no modo de 

vida da população. O contínuo aumento da impermeabilização do solo, da densidade 

demográfica e de construções em locais impróprios, dentre outros, são sempre 

acompanhados de graves problemas sociais e econômicos, além de impactos negativos 

na infraestrutura urbana e no meio ambiente (ARAÚJO, 2006). Assim, cada vez mais é 

necessária a constante aquisição de informações atualizadas sobre os ambientes 

urbanos. Desta forma, devido ao seu caráter sinótico, multitemporal, multiespectral e de 

menor custo (em comparação aos levantamentos aerofotogramétricos), os produtos de 

sensoriamento remoto orbital têm se mostrado de relevante utilidade e eficiência neste 

tipo de análise, alcançando resultados bastante satisfatórios. 

Por meio da análise de dados de Sensoriamento Remoto de épocas distintas é possível 

realizar a detecção de mudanças na cobertura e uso do solo.  Esta análise permite inferir 

sobre a dinâmica das transformações em vários outros aspectos, como intensidade, tipo 

de mudança e as taxas de mudança detectadas em uma região durante um determinado 



período. Essas mudanças ocorridas na cobertura do solo ao longo do tempo, 

dependendo do tipo, origem e intensidade podem gerar impactos socioeconômicos 

consideráveis. 

Assim, o presente trabalho tem por objetivo avaliar quatro diferentes técnicas de 

detecção de mudanças (Image Difference, PCA: Principal Components Analysis, MNF: 

Minimum Noise Fraction e ICA: Independent Component Analysis) em imagens 

TM/Landsat 5 e OLI/Landsat 8 a fim de analisar o fenômeno da expansão urbana na 

Área de Planejamento 4 (AP4) do município do Rio de Janeiro (intervalo de tempo de 

13 anos) adotando ainda a detecção de mudanças híbrida (JYANIA et al., 2008) e 

mineração de dados. 

 

METODOLOGIA 

A área de estudo corresponde à Área de Planejamento 4 (AP4), no município do Rio de 

Janeiro. Ela compreende as regiões administrativas da Barra da Tijuca, Cidade de Deus 

e Jacarepaguá. A AP4 teve um crescimento de 72,78% entre os censos de 1991 e 2010, 

com uma população residente estimada em 909.368 habitantes (IBGE, 2010). Merece 

destaque o fato de que nesta região foram e ainda estão sendo construídos os 

corredores expressos de transporte (BRT Transcarioca, Transoeste e Transolímpica) e 

a maior parte do aparato para receber as Olimpíadas de 2016 (estádios, hotéis, entre 

outros). Assim, tais informações corroboram para a escolha da mesma para o estudo 

da expansão urbana. 

As etapas metodológicas aplicadas neste trabalho são representadas na Figura 1. 

 

Figura 1. Fluxograma representando as etapas desenvolvidas durante a pesquisa. 

A aquisição de todas as imagens orbitais foi realizada através do Centro de Dados de 

Sensoriamento Remoto (CDSR) da Divisão de Geração de Imagens (DGI) do INPE 



(http://www.dgi.inpe.br/CDSR/). Foram adquiridas 2 imagens da série Landsat. São 

elas, a saber: 

 

TABELA 1: ALGUMAS CARACTERÍTICAS DAS IMAGENS ADOTADAS NESTE 

ESTUDO 

Imagem Sensor/Satélite Aquisição Res. 

radiométrica 

Res. 

espacial 

LANDSAT_5_TM_20000814

_217_076_L2 

TM/Landsat-5 14/08/2000 8 bits 30 m 

LC82170762013214LGN00 OLI/Landsat-8 02/08/2013 12 bits 30 m 

 

Neste estudo adotou-se especificamente estas imagens da série Landsat devido as 

mesmas serem gratuitas e ainda pela quase total ausência de nuvens. Isto é um fator 

considerável quando se trabalha com imagens ópticas devido à cobertura de nuvens 

possivelmente ocultar os objetos de interesse. 

A etapa posterior consistiu na correção atmosférica das imagens. Para tal, optou-se pelo 

algoritmo ATCOR (Atmospheric and Topographic Correction for Satellite Imagery), pois 

ele baseia-se em um modelo de transferência radiativa do tipo MODTRAN (Moderate 

Resolution Atmospheric Transmission). De acordo com Ponzoni e Shimabukuro (2007), 

os procedimentos aplicados às imagens com o intuito de reduzir o efeito da atmosfera 

acarretam alterações nos atributos espectrais e radiométricos de diferentes objetos que 

estão na superfície terrestre, o que por sua vez, pode interferir em processos de 

classificação. 

A etapa seguinte consistiu na correção geométrica das imagens. Adotou-se para esta 

tarefa o software gratuito Regeemy 0.2.43 (Image Registration and Mosaicking); que 

consiste em um sistema semi-automático de registro e mosaico de imagens de 

sensoriamento remoto desenvolvido pela Divisão de Processamento de Imagens do 

INPE e UCLA VisonLab do Departamento de Engenharia Elétrica e Computação da 

Universidade da Califórnia. Segundo Fedorov (2002), este software demonstra potencial 

para registro de imagens multitemporais e multisensores e é projetado para aceitar 

diferentes tipos de dados e agregar conhecimentos do usuário para acelerar o processo 

e evitar erros, pois o usuário pode ainda parar ou continuar modificando os parâmetros 

do processo. O Regeemy encontra-se disponível para download gratuito em: 

http://wiki.dpi.inpe.br/doku.php?id=wiki:regeemy. Como as imagens OLI/Landsat-8 já 

encontram-se ortorretificadas (Level 1T), tanto as imagens disponíveis no Catálogo da 

DGI/INPE quanto nos portais do Serviço Geológico Americano (USGS), ela serviu de 

base para a correção geométrica (sabe-se que as imagens TM/Landsat-5 também 

http://www.dgi.inpe.br/CDSR/
http://wiki.dpi.inpe.br/doku.php?id=wiki:regeemy


encontram-se ortorretificadas no site do USGS, no entanto, optou-se por avaliar o 

Regeemy). 

O ENVI através da ferramenta “Image Change Workflow” no módulo “Change 

Detection”, apresenta dois modos para realizar a detecção de mudanças. São eles, a 

saber: 

 Image Difference: executa a diferença entre imagens (bitemporal), com ou sem 

opção de limiar de mudança (opcional ao usuário), e sem a realização de 

transformação da imagem. 

 Image Transform: executa uma transformação, também bitemporal (métodos 

disponíveis: PCA, MNF, e ICA), e cria uma imagem de diferença, sem as opções 

de mudança de limiar. 

Vale mencionar que a ferramenta “Image Change Workflow” permite que o usuário refine 

a precisão do posicionamento entre as imagens para que não sejam gerados “artefatos” 

na detecção de mudanças. 

A importância de tal ferramenta se deve ao fato de que sensores remotos são muito 

utilizados no monitoramento de mudanças na superfície terrestre, fornecendo 

informações consistentes e medições repetidas em escala apropriada para muitos 

processos que incluem agentes naturais, antrópicos e mudanças climáticas (KENNEDY 

et al., 2007). 

Como o objetivo deste trabalho é avaliar métodos de detecção de mudanças para a 

análise da expansão urbana na AP4, e pelos métodos selecionados realizarem tal tarefa 

banda por banda ou índice por índice, optou-se por aplicar os experimentos de detecção 

de mudanças apenas na banda 3 do TM/Landsat-5 e banda 4 do OLI/Landsat-8, devido 

DGI/INPE (2015) ressaltar que, a banda do vermelho (0,63 - 0,69 µm) é a mais utilizada 

para delimitar a mancha urbana, incluindo identificação de novos loteamentos. 

A etapa seguinte consistiu na segmentação das imagens provenientes dos métodos de 

detecção de mudança já citados anteriormente. Para tal foi utilizado o Multiresolution 

Segmentation. Segundo Trimble (2014), este algoritmo minimiza a heterogeneidade 

média dos objetos da imagem para uma determinada resolução de objetos. Ele pode 

ser executado em um nível de objetos existente (imagem segmentada) ou diretamente 

no pixel para criar objetos em um novo nível. 

A etapa que segue consistiu na interpretação visual e seleção de amostras para treinar 

o algoritmo de Mineração de Dados. Neste trabalho foi utilizado o CART (Classification 

And Regression Tree), implementado no software eCognition Developer, que faz uso da 

técnica de indução por árvore de decisão (conhecimento simbólico). Para a obtenção 

do modelo de classificação pelo CART é exigida uma etapa de treinamento (Train) onde 

é feita a coleta das amostras dos objetos da imagem, etapa de classificação onde ocorre 



a mineração de dados (descoberta de padrões nos dados) propriamente dita e a 

aplicação do modelo gerado para gerar a classificação temática (Apply). A apresentação 

e exportação da árvore de decisão que foi aplicada no passo anterior consiste na última 

parte (Query). 

As avaliações das classificações foram feitas através da exportação dos objetos do 

formato SHP para KMZ e comparação direta com as imagens de alta resolução (verdade 

terrestre) do acervo histórico do Google Earth (SUTTON et al., 2006) e as ortofotos da 

Prefeitura do Rio de Janeiro que estão disponíveis para download em PDF na Internet 

(http://portalgeo.rio.rj.gov.br/ortofotos/ortof_new.asp), cálculo de área de cada classe e 

cálculo do índice Kappa (COLGATON & GREEN, 1999). 

 

RESULTADOS 

Através do software Regeemy 0.2.43 foram gerados 687 tie points pelo método de 

transformação Affine. O modelo foi resolvido com a Raiz do Erro Médio Quadrático 

(RMSE) equivalente a 0.327 pixel (o próprio Regeemy realiza esta avaliação estatística), 

o corresponde a menos da metade de 1 pixel. Resultado consideravelmente satisfatório. 

Os métodos de detecção de mudanças aplicados foram divididos em quatro 

experimentos. São eles: Experimento 1 - Imagem Diferença, Experimento 2 - PCA, 

Experimento 3 - MNF e Experimento 4 - ICA (Figura 2). 

 

 

Figura 2. Imagens provenientes dos quatro experimentos (todas com contraste linear de 2%). Os 

objetos em tons mais claros são os objetos onde ocorreram as mudanças. Nota-se que 

visualmente os experimentos que destacaram consideravelmente as mudanças foram Diferença 

de Imagem (A) e PCA (B). Já em MNF (C) e ICA (D) as mudanças apareceram bem menos 

destacadas. 



Após a geração das imagens com a detecção de mudanças, todas elas foram recortadas 

no ENVI a partir do limite oficial da AP4 (formato SHP) disponível para download no site 

do Instituto Pereira Passos (IPP) da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro. 

O primeiro nível hierárquico gerado no software eCognition corresponde ao layer 

temático (formato SHP) do mapeamento do uso e cobertura do solo do Estado do Rio 

de Janeiro (INEA, 2010), segmentado por meio do algoritmo Chessboard Segmentation 

(Tamanho de objeto: 100.000). Como o mapeamento é datado de 2010, foram 

realizadas algumas poucas edições com o intuito de atualizá-lo e todas as demais 

classes diferentes de “urbano” foram fundidas na classe “não-urbano”. Já, o segundo 

nível hierárquico consistiu nos objetos de “mudança” e “não-mudança” por meio das 

imagens resultantes dos 4 experimentos. Os parâmetros adotados para a segmentação 

foram os seguintes: Escala: 5 / Forma: 0,5 / Compacidade: 0,5.  

Elaborou-se uma regra onde os sub-objetos “mudança” que não possuírem o super-

objeto “urbano” deveriam ser classificados como “outros”. Assim, objetos na linha de 

costa (alta dinâmica natural de mudanças) e em regiões florestais, entre outros não 

foram considerados como “mudança”. E os objetos de mudança que possuem o super-

objeto “urbano” passaram a ser considerados “expansão”. 

Para a classificação das imagens de todos os quatro experimentos foi adotado o mesmo 

conjunto de amostras (88 objetos correspondentes às mudanças e 90 objetos 

correspondentes à não-mudança) e de atributos espectrais (média, moda, quartil, desvio 

padrão, mínimo e máximo valor de pixel). 

 

+ Experimento 1 - Diferença de Imagem 

Segundo Exelis/ENVI (2015), o módulo Image Change aplica a seguinte equação para 

gerar a diferença de imagem: 

(Momento 2 - Momento 1) / (Momento 2 + Momento 1) 
 

Sabe-se que a imagem TM/Landsat-5 e a imagem OLI/Landsat-8 apresentam resolução 

radiométrica distinta (8 bits e 12 bits, respectivamente), no entanto, isto não representou 

empecilho para o módulo de detecção de mudanças implementado no ENVI. 

Nesta opção existe a possibilidade de realizar ou não a normalização radiométrica. 

Ponzoni e Santos (2008), destacam que a normalização radiométrica torna-se 

obrigatória quando ocorre o emprego de dados provenientes de diferentes sensores, 

sejam estes defasados ou não no tempo. Estudos desenvolvidos no Lab. ESPAÇO da 

UFRJ demonstram que dados provenientes do mesmo sensor adquiridos em diferentes 

passagens também necessitam da normalização radiométrica. Assim, realizou-se um 

teste simples, a imagem diferença foi gerada com e sem a normalização. A avaliação 



foi feita de forma visual apenas. Através da Figura 3 podemos perceber que a imagem 

sem normalização não destacou bem as mudanças. Contudo, o Experimento 1 não foi 

realizado na imagem sem a normalização. 

 

 

Figura 3. Imagem diferença gerada sem a normalização da imagem (A) e gerada com a 

normalização (B). Na imagem normalizada (B) percebe-se que as mudanças estão mais 

destacadas (objetos mais claros) que na imagem sem normalização (A). Vale destacar que 

ambas estão sendo apresentadas com contraste linear de 2%. 

Através deste experimento obteve-se uma área de 15,19 km2 para a classe “expansão”, 

277,51 km2 para a classe “não-mudança” e 1,30 km2 para a classe “outros”. O índice 

Kappa alcançado foi de 0,75 (Figura 4).  

 

Figura 4. Mapa temático resultante da aplicação da técnica Image Difference com a classificação 

por GEOBIA e mineração de dados. 

 

+ Experimento 2 - PCA: Principal Components Analysis 

Segundo Exelis/ENVI (2015), este método produz bandas não-correlacionadas (as 

bandas de dados multiespectrais podem estar altamente correlacionados) para separar 

componentes de ruído, e para reduzir a dimensionalidade dos conjuntos de dados 

(Figura 5). 



 

Figura 5. Mapa temático resultante da aplicação da técnica PCA com a classificação por GEOBIA 

e mineração de dados. 

Através deste experimento obteve-se uma área de 18,44 km2 para a classe “expansão”, 

273,75 km2 para a classe “não-mudança” e 1,82 km2 para a classe “outros”. O índice 

Kappa alcançado foi de 0,79. Constatou-se que neste experimento mais objetos de 

mudança referentes à expansão urbana foram detectados na imagem que foi 

classificada. Acredita-se que isso se deva à descorrelação das bandas inerente ao 

processo da PCA. 

 

+ Experimento 3 - MNF: Minimum Noise Fraction 

Segundo Exelis/ENVI (2015), o MNF determina a dimensionalidade inerente de dados 

para isolar o ruído e reduzir os requisitos computacionais para o processamento 

posterior (Figura 6). 

 

Figura 6. Mapa temático resultante da aplicação da técnica MNF com a classificação por GEOBIA 

e mineração de dados. 

Através deste experimento obteve-se uma área de 12,65 km2 para a classe “expansão”, 

266,08 km2 para a classe “não-mudança” e 15,28 km2 para a classe “outros”. O índice 

Kappa alcançado foi de 0,56. 



 

+ Experimento 4 - ICA: Independent Component Analysis 

Exelis/ENVI (2015) destaca que esta técnica funciona bem com dados hiperespectrais 

em comparação com os métodos PCA e MNF. Um ponto negativo, é que ela requer 

mais recursos computacionais que os outros dois métodos (Figura 7). 

 

Figura 7. Mapa temático resultante da aplicação da técnica ICA com a classificação por GEOBIA 

e mineração de dados. 

Como resultado do ICA obteve-se uma área de 9,55 km2 para a classe “expansão”, 

280,07 km2 para a classe “não-mudança” e 4,39 km2 para a classe “outros”. O índice 

Kappa alcançado foi de 0,31. O ICA foi aplicado com sua configuração padrão (Sampling 

Percentage: 10.00 / Maximum Iterations: 100 / Maximum Stabilization Iterations: 100 e 

Contrast Function: LogCosh). 

 

CONCLUSÕES 

Os resultados preliminares evidenciam um elevado potencial de todas estas técnicas 

para a análise multitemporal de dados de Sensoriamento Remoto. Ao levar-se em 

consideração o índice Kappa (que teve como verdade terrestre as imagens históricas 

disponíveis no software Google Earth e as ortofotos da Prefeitura do Rio de Janeiro), as 

técnicas PCA e Image Difference apresentaram resultados bem interessantes. 

Este trabalho não busca esgotar o assunto, contudo, faz-se necessário realizar mais 

testes com as outras bandas dos sensores TM e OLI e ainda, avaliar a normalização 

radiométrica realizada pelo módulo de detecção de mudanças do ENVI. Vale também 

realizar mais testes envolvendo as técnicas MNF e ICA com outros dados e parâmetros, 

visto que a detecção de mudanças é um campo bastante promissor com a possibilidade 

de integração com GEOBIA e técnicas de mineração de dados, redes neurais, entre 

outras. 
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ABSTRACT 
 

In order to understand the dynamics of interaction of geotechnology with the tourism sector, this 
study sought to present,by exploratory research methodology,the challenges and potential of 
improving the tourist trade by inserting geotechnologies and cartographic features in your 
planning process. Not limited only to the plan, these funds have proved essential to tourism 
marketing.Considering that the activity requires a geographical space to happen, tools such as 
maps; GPS (Global Positioning System) and tour guides; They are essential to its 
consolidation,that occurs when the tourist arrives in a given destination and uses up the set of 
equipment that make up the tourism product. Thus, by analyzing the scientific production on the 
subject,it was considered that in view of the multidisciplinary nature of tourism,geotechnologies, 
when they are well inserted in the segment,can generate satisfactory results in short, medium 
and long term,benefiting all stakeholders involvedand especially where the environment will be 
explored. 
 
Key words: Exploratory Research. Geographic Area. Geotechnologies. Tourism.  

 

1 INTRODUÇÃO 

Sendo o turismo um somatório dos atributos do ambiente, a inserção da cartografia e 

do geoprocessamento no ramo pode assegurar um melhor planejamento, uma melhor 

gestão e, por conseguinte, um melhor desenvolvimento do setor, dinâmica que reflete 

diretamente no grau de satisfação dos três grandes grupos que integram a atividade 

(autóctones, turistas e laborais). Para que a exploração do espaço turístico ocorra de 

forma plena, é necessário atender a necessidade de todos os prestadores de serviços 

ao setor, seja direta ou indiretamente, considerando as potencialidades e os impactos, 

em vista de preparar o destino às instabilidades de um fenômeno que está sempre em 

transformação.  

O planejamento do turismo, por ter caráter territorial, envolve necessariamente a 

confecção e a utilização de mapas. Esses consistem em uma representação plana, 

com escala variável em dependência da área que se deseja mapear e do nível de 

detalhamento necessário. Acrescenta-se ainda como importante ferramenta de gestão, 

mailto:leticiafariarj@gmail.com
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as geotecnologias voltadas ao processamento de informações, com ênfase na 

localização geográfica, elemento indispensável para o planejamento, ordenação e 

manejo do turismo (zoneamento turístico, levantamento de potencialidades turísticas, 

identificação de fragilidades dos recursos naturais, estimativa de capacidade de carga, 

inventários).  

As geotecnologias também são empregadas na formatação de roteiros e nas 

estratégias de comunicação e divulgação turísticas na World Wide Web – rede de 

alcance mundial (mapas, guias, roteiros e viagens virtuais), exercendo grande 

influência na escolha de destinos pelo consumidor final (MOURA et al., 2006).  

Neste sentido, o presente trabalho objetivou realizar uma análise da produção 

acadêmica acerca do uso de recursos geotecnológicos aplicados ao turismo, 

justificando-se pelas relevantes contribuições à atividade. 

 

2 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Para fins de abordagem metodológica do presente trabalho e apresentá-lo de uma 

forma diferenciada, utilizou-se a pesquisa de caracter exploratória que, de acordo com 

Angelo (2010), possui foco bibliográfico, visto que dentro dessa metodologia deve-se 

utilizar todos os tipos de produções acadêmicas sobre o tema, a fim de identificar os 

desdobramentos existentes acerca do eixo de estudo e a partir daí obter 

embasamento para apresentá-lo sob um novo prisma. 

Após a identificação e o fichamento, realizou-se análise qualitativa e quantitativa do 

material pesquisado, sendo selecionadas publicações que, pela inserção na temática, 

contribuiram para todo o processo de construção do presente trabalho e 

demonstraram claramente os benefícios das geotecnologias não só ao turismo mas à 

tomada de decisões em diversas vertentes. 

Assim, quanto aos materiais utilizados identificou-se que por mais que o exito temático 

fosse referente a ciência do turismo, a maioria das produções eram originárias de 

estudantes e profissionais das ciências cartográficas e geográficas, indicando que a 

temática deveria ser alvo de maior interesse dos estudantes e pesquisadores do 

segmento turístico.  

Para tanto foram consultadas cerca de 43 fontes bibliográficas sobre a temática, 

tendo-se selecionado 21 artigos para uma análise quantitativa sobre os recursos mais 

utilizados e os meios de divulgação da pesquisa.   
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3. RESULTADOS 

3.1 CONCEITOS E FUNDAMENTOS GEOTECNOLÓGICOS 

3.1.1 O que são 

De acordo com a SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO PARANÁ (2013), as 

geotecnologias, também denominadas de geoprocessamento, são ferramentas 

tecnológicas de coleta, que processam, analisam e concedem informações com 

referências do espaço geográfico. Esse recurso pode contribuir para o 

desenvolvimento de diversas áreas que necessitem de planejamento e sendo esta 

ação essencial à atividade turística, torna-se fundamental salientar as contribuições 

desse conjunto de tecnologias ao processo de tomada de decisões que envolve esta 

atividade.   

3.1.2 Quais são 

Composta por soluções em hardware, sowftware e peopleware, as geotecnologias 

mais utilizadas, são: os sistemas de informação geográfica; a cartografia digital; 

sensoriamento remoto e o sistema de posicionamento global e topografia 

georeferenciada (ROSA, 2005).   

Quando se pensa em planejamento da atividade turística, deve se considerar o 

conjunto de subsistemas que influem ou são influenciados pelo setor, seja direta ou 

indiretamente. O processo de planejar o turismo não se limita apenas em propiciar 

espaços de lazer e entretenimento ao turista, antes disso, é preciso analisar aspectos 

como: saneamento; coleta e disposição do esgoto; limpeza pública; comunicação; 

energia elétrica e iluminação; bem como o conjunto das relações entre o turismo e a 

sociedade; a identificação desses dados é essencial ao desenvolvimento de um 

segmento, e se disponibilizados de forma assertiva, podem assegurar a geração de 

benefícios através do mesmo. As geotecnologias que serão apresentadas, de acordo 

com Rosa (op cit), podem representar importantes ferramentas ao processo de 

interligar os serviços públicos às informações de seu banco de dados. 

Para fins de delimitar os recursos geotecnológicos propícios à cada fase tratamento da 

informação espacial, Rosa (2005) demonstrou, a partir do esquema abaixo, as quatro 

técnicas, bem como as ferramentas de utilização à cada uma: 

1. Técnicas para coleta de informação espacial (cartografia, sensoriamento remoto, 

GPS, topografia, levantamento de dados alfanuméricos); 
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2. Técnicas de armazenamento de informação espacial (banco de dados – orientado a 

objetos, relacional, hierárquico e etc.); 

3. Técnicas para tratamento e análise de informação espacial (modelagem de dados, 

geoestatística, aritmética lógica, funções topológicas, redes, etc.); 

4. Técnicas para uso integrado de informação espacial, como os sistemas GIS – 

Geographic Information Systems, LIS – Land Information Systems, AM-FM – 

Automated Mapping/Facilities Management, CADD – Computer-Aided Drafiting and 

Design. 

Assim, pode se dizer que essas ferramentas demonstram claramente a significância 

de serem introduzidas nos sistemas de planejamento, para fins de contribuirem para 

um cenário que facilite as tomadas de decisões. Não só ao planejamento, as 

geotecnologias representam reestruturação no sistema operacional de diversas áreas 

e, com ênfase no eixo temático, figuram um avanço significativo do segmento do 

turismo.  

 

3.2 ELABORAÇÃO DE MAPA TEMÁTICO TURÍSTICO 

Segundo Sluter (2001), a visualização cartográfica pode ser entendida como um 

avanço da cartografia digital, em que os mapas se configuram como ferramentas de 

análise visual, permitindo ao usuário, além da interatividade, a consulta aos 

fenômenos espaciais e a aquisição de conhecimentos. 

Bado e Santíl (2002) afirmam que a cartografia temática atualmente compreende todo 

processo de criação e utilização de qualquer produto cartográfico, e possibilita uma 

análise do espaço geográfico, ou seja, analisa o espaço como sendo expressão de 

uma realidade física e social. Atualmente, a elaboração de um mapa temático turístico 

tornou-se acessivel a uma maior gama de profissionais devido ao uso das 

geotecnologias e do geoprocessamento.  

Loch, Oliveira e Santo (2006) reforçam que: 

 

A geração de mapas constitui um suporte imprescindível para o 

planejamento e marketing turístico. A organização geográfica 

das atividades realizadas pelo homem no local e as maneiras 

de ocupação são expressas pelo levantamento do uso e 

cobertura do solo, que gerarão produtos eficazes às atividades 

turísticas. 
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Os mapas temáticos podem evidenciar mais do que apenas a posição do lugar, ou 

seja, vão além de capacitar somente para responder a questão “onde?”. Eles podem 

caracterizar o lugar (MARTINELLI, 2003). 

De acordo com Archela (1999): 

 

a informação visual, para ser realmente compreendida, requer 

uma aprendizagem. Ela não é nem natural e nem espontânea 

porque possui uma linguagem própria que precisa ser 

apreendida. A linguagem gráfica como um sistema de signos 

gráficos é formada pelo significado (conceito) e significante 

(imagem gráfica). As três relações (similaridade/diversidade, 

ordem e proporcionalidade) consistem nos significados da 

representação gráfica e são expressas pelas variáveis visuais 

(tamanho, valor, textura, cor, orientação e forma), que são 

significantes. 

 

Foi possível, através de Fiori (2010, p. 527), compreender a relevância dos 

profissionais do turismo estarem a par dos beneficios e essencialidades da cartografia 

digital ao segmento 

Levando-se em consideração o atual momento histórico, torna-

se cada vez mais importante e necessária a busca de uma 

cartografia temática que possa ser, ao mesmo tempo, 

informativa, de divulgação – a qual evoque conotações visuais, 

afetivas e emotivas – e que atenda principalmente ao público 

leigo na semântica cartográfica. Consequentemente, a 

concepção de mapas para o setor de lazer e turismo tem como 

preocupação essencial a eficaz orientação do visitante, que deve 

sempre estar satisfeito com o produto oferecido. 

Ou seja, tais autores enfatizam que mediante a essencialidade das representações 

cartográficas, os mapas devem ser pensados em vista de facilitar a compreensão do 

usuário, representando da melhor forma o espaço geográfico, de acordo com o 

interesse do turista, para que a expectativa acerca do destino seja equivalente a 

realidade, pois com os avanços tecnológicos, esta ação já é possível. 

 

No entanto, Rezende (2011), ao analisar materiais cartográficos turísticos, revela 

deficiências em sua elaboração, omitindo elementos que são de fundamental 
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importância para uma perfeita comunicação do mapa com o turista. Neste sentido, 

Fernandes, Menezes e Silva (2008) também revelam outros problemas ocorridos e 

que estão relacionados ao abuso das deformações que as cartas turísticas 

apresentam, fazendo com que os usuários percam a noção de espaço, escala e 

mesmo de lugar. 

 

3.3 O USO DAS GEOTECNOLOGIAS E DO GEOPROCESSAMENTO NA 

ATIVIDADE TURÍSTICA 

Nodari et al (2006, p. 217) ressaltam a importância do uso das geotecnologias no 

turismo, notadamente nos recursos oferecidos pelo Sistema de Informações 

Geográficas (SIG): 

 

A quantidade e o tipo de dados do setor turístico demandam 

uma ferramenta de gerenciamento que se defronta com as 

carências de um instrumento que otimize o armazenamento, 

análise e manipulação desses dados. Para o setor, um aspecto 

de grande importância é a necessidade de interligar um banco 

de dados com a localização espacial dos pontos turísticos ou de 

interesse turístico. Assim, a implantação de um Sistema de 

Informações Geográficas (SIG), em uma região de potencial 

turístico, subsidiaria o gerenciamento e a disponibilização de 

informações rápidas e precisas para comunidades e órgãos 

afins. 

 

Segundo Milhomens et al. (2008) a cartografia e o Sistema de Informações Espaciais 

(SIG) são fundamentais para o levantamento de dados, organização de bases 

cartográficas, elaboração de análises temáticas e representação destas informações. 

Como citado anteriormente sobre o potencial das geotecnologias como ferramenta de 

gestão, o seguinte artigo “Geoprocessamento Aplicado à Gestão Urbana: 

Possibilidades e Desafios” demonstrou calaramente, por meio de exemplos, como 

essa tendência tem sido bem aceita no país (CARVALHO, 2010) 

 

Observa-se no Brasil uma nova tendência: a do uso das 

geotecnologias como ferramenta de apoio à tomada de 

decisões. Na gestão urbana esse movimento é 

incentivado pelo Ministério das Cidades, que desde 2008, 
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em parceria com a Universidades Federais brasileiras, 

desenvolve um projeto de capacitação em 

Geoprocessamento dos técnicos das prefeituras. Este 

projeto merece destaque mediante o papel de agente 

inclusor desempenhado pelo geoprocessamento no 

planejamento urbano, sobretudo por se apoiar nos 

softwares livres, como o SIG (Sistema de Informação 

Geográfica). 

No geral o que se observa é que as geotecnologias já tem uma boa abordagem 

acadêmica por profissionais do ramo, contudo, sites turísticos, no âmbito nacional, têm 

utilizado ainda de forma incipiente essa tecnologia, seja pelo despreparo dos 

profissionais do setor ou mesmo pelos altos custos de implementação de um SIG, em 

que devem ser considerados os custos de aquisição dos hardwares e softwares, o 

treinamento de pessoal e as técnicas a serem utilizadas (ARAÚJO; SÁ, 2006). 

 

3.4 ANÁLISE QUANTITATIVA DA PRODUÇÃO ACADEMICA PESQUISADA 

Dentre os 21 artigos científicos selecionados para uma análise mais aprofundada dos 

resultados alcançados, observou que boa parte, 66,67% (14 artigos), foram publicados 

em períodicos da área de Geografia (Figura 1) e somente 19% encontrados em 

periódicos e eventos relacionados ao Turismo. 

Figura 1: Gráfico por ocorrência. Fonte: Hanna Santana, 2015.  
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Ao analisar o conteúdo desses artigos, é possível identificar diversas formas de se 

aplicar os recursos geotecnológicos e cartográficos à atividade turística e obter 

benefícios acerca de melhorias para a reduzição de impactos e para o processo de 

gestão.  

Quanto aos recursos mais utilizados, constatou-se serem os sistemas de informações 

geograficas seguidos pela cartografia digital e pelo uso de equipamento de GPS 

(Figura 2): 

Figura 2: Recursos mais Utilizados. Fonte: Hanna Santana, 2015. 

A produção de Furlanetti (2005) apontou para a utilização de web mapas na atividade 

de ecoturismo da Ponta do Gravatá – Florianópolis, SC (Santa Catarina). Além de 

configurar uma das poucas produções com enfoque na atividade de ecoturismo, este 

trabalho merece destaque pela conclusão que o autor chega, onde o mesmo 

reconhece que um projeto cartográfico para web requer conhecimentos que estão 

aquém da cartografia; ressaltando que o projetista precisa estar apto à desenvover o 

projeto requerido e esclarece que o objetivo da pesquisa foi alcançada, visto que foi 

identificada a possibilidade de compreensão da didática entre as diferenças e 

semelhanças do projeto cartográfico convencional e o projeto cartográfico para a web 

cartográfica (FURLANETTI, 2005).  
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Através do método de pesquisa exploratória, verificou-se o subsídio das 

geotecnologias ao turismo, desde a etapa de se pensar em desenvolver a atividade 

até a sua consolidação.  

Assim, ao avaliar os exemplos acerca do eixo temático, foi possível compreender os 

fundamentos das geotecnologias, bem como suas potencialidades na transformação 

do segmento turístico, visto que com o avanço das tecnologias, as ferramentas 

cartográficas e geotecnológicas se tornaram cada vez mais acessíveis e eficientes. 

Contudo, mesmo em vista das possibilidades que esses recursos representam, 

poucos são inseridos no trade turístico, seja por falta de profissionais das ciências 

geográficas, seja por falta de conhecimento do caráter inovador da interação das 

geotecnologias com o turismo (RESENDE; XAVIER, 2006). Daí a relevância de 

salientar o tema, a fim de chamar a atenção dos planejadores do turismo sobre a 

essencialidade de planejar uma atividade, apoiados nestes recursos.  

Mediante a análise dos resultados obtidos, considerou-se que há uma escassez de 

dados oriundos de profissionais e estudantes do fenômeno turístico. Os recursos 

geotecnológicos e cartográficos, em vista do seu caráter multidisciplinar, podem ser 

inseridos às diversas formas de planejamento, independente da área de interesse. 

Fator que chama atenção, visto que dos vinte e um trabalhos selecionados, dezessete 

foram produzidos por estudantes e/ou profissionais das ciências geográficas.  

Foram diagnosticados recursos já disponíveis para web e suas beneficialidades, como 

os webmapas e os SIGweb’s, que são de fácil interpretação e podem facilitar e 

adiantar o processo de tomada de decisões numa dada localidade (VIEIRA, 2013). O 

conteúdo e os referenciais dos trabalhos selecionados foram de fácil interpretação e 

possibilitaram uma releitura acerca do tema, o que é justamente o intuito da 

metodologia de pesquisa utilizada. Portanto, pode-se considerar que a organização 

das publicações acerca do assunto apontaram para uma vertente de pesquisa que 

necessita ser explorada, a do lugar dos profissionais do turismo na ciência geográfica.  

Um dos trabalhos selecionados foi de grande relevância ao objetivo de construção 

dessa pesquisa “O lugar do turismo na ciência geográfica” (CASTRO, 2006), onde a 

autora disserta sobre as contribuições teórico-metodológicas às ações educativas. 

Esta produção permitiu a compreensão da amplitude do tema da presente pesquisa, 

onde não se considera apenas as geotecnologias no turismo, mas, uma interação 

mútua, geradora de benefícios às duas vertentes, tanto ao desenvolvimento do turismo 

e a região num todo, quanto para a ciência geográfica, que ao ter seus recursos 

explorados, pode atestar a beneficialidade dos mesmos.  
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ABSTRACT 

This study conducted an analysis on the challenges, limitations and potential of the use of 

geotechnology in geography teaching process from a search for work with the theme of 

education on Brazilian Symposium on Remote Sensing with emphasis on work in the years 

1982, 1998 and 2013 and the Brazilian Congress of geoprocessing in the years 2011, 2013 and 

2014. Thus, it was possible to recognize the concepts, software and methodologies most 

commonly used in the teaching process, along with quantitative graphs of scientific productions 

such events. The results were identified many potential and pedagogical alternatives for greater 

integration of geotechnology in the school environment, even if the difficulties are still quite 

relevant. In general, the analysis of a total of twenty works demonstrated the contribution of the 

use of these new technologies have great importance for improved assimilation of content 

covered in class. 

Keywords: Geotechnology, Remote Sensing, Geography Education. 

 

INTRODUÇÃO 

Os avanços tecnológicos recentes, principalmente após a década de 1980, acabaram 

proporcionando significativos desdobramentos quanto aos meios de informação e 

comunicação. Segundo Penteado (1998) isso acabou potencializando ainda mais a 

capacidade comunicacional inerente ao ser humano.  

No que se refere à Geografia, esta também se beneficiou desses avanços quando 

citamos as geotecnologias, principalmente as relacionadas a produtos de 

sensoriamento remoto de base orbital, que se tornou um importante recurso 

tecnológico no estudo da dinâmica dos fenômenos geográficos em diferentes escalas 



espaciais e temporais. Nesse sentido, acrescenta-se que estes produtos também 

podem ser usados nas escolas como recursos didáticos 

Segundo Criscuolo e Lombardo (2001), quando a temática de geotecnologia é levada 

para o contexto escolar, admite-se um estágio inicial referente ao uso e conhecimento 

da mesma, contudo não evidenciando um processo estático, mas sim em 

desenvolvimento e de grande importância. 

Para tal procedimento, porém, faz-se necessário desenvolver metodologias 

adequadas para integrar os conhecimentos relacionados à tecnologia espacial no 

processo de ensino-aprendizagem repensando os métodos e conteúdos de ensino 

levando em consideração a realidade do aluno e a infraestrutura da escola. Com isso, 

o conhecimento tecnológico se aproxima das práticas cotidianas dos alunos e dos 

educandos (PONTE, 2000). 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) 

mantém em seu texto enumeras menções a palavra tecnologia nas mais diversas 

finalidades, entretanto, em todas elas o objetivo é fomentar uma educação de 

qualidade com bases nas inovações tecnológicas. A Lei número 9.394 de dezembro 

de 1996, que institui as diretrizes e bases da educação nacional, enfatiza a 

importância da utilização destas novas tecnologias para o ensino fundamental, ensino 

médio, para a educação profissional, educação superior e a educação à distância. 

Configurando assim a importância destes novos recursos em diversas etapas do 

ensino. 

Entretanto, a utilização nas escolas dessas novas geotecnologias, até mesmo as mais 

acessíveis como o Google Earth, tem ocorrido de maneira insatisfatória devido, entre 

outros fatores, à falta de infraestrutura, principalmente em escolas publicas e a falta de 

qualificação do docente para lidar com essas inovações como um importante recurso 

didático. 

Nesse sentido, o objetivo principal do presente trabalho foi analisar os desafios, 

limitações e potencialidades de uso das geotecnologias no ensino de geografia, a 

partir da produção científica junto aos anais de dois eventos relacionados a temática, 

como o Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto (SBSR) e o Congresso 

Brasileiro de Geoprocessamento (CBG), tendo como estudo de caso os anos de 1982, 

1998 e 2013 para o primeiro evento;e 2011, 2013 e 2014 para o segundo. 

 

METODOLOGIA 

A metodologia utilizada se baseou na pesquisa de caráter exploratório, tendo como 

principal fonte de consulta os anais do SBSR e do CBG, ambos disponibilizados em 

meio digital na internet. Ao todo foramanalisados vinte artigosrelacionadas a 



educação, abrangendo temas como propostas didáticas, limitações no ambiente 

escolar, e inserção de novas tecnologias em sala de aula. 

Para tal atividade, os trabalhos foram selecionados a partir da relevância para o 

processo ensino-aprendizado e posteriormente sistematizados, buscando-se destacar 

os termos e conceitos mais utilizados, assim como os programas e demais recursos 

geotecnológicos aplicados. Após esta análise qualitativa, também se realizou análise 

quantitativa, objetivando a construção de gráficos comparativos.  

 

RESULTADOS 

 Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto - SBSR 

Trata-se, atualmente, de um dos mais divulgados e reconhecidos eventos na área das 

geotecologias no Brasil, ocorrendo bianualmente desde 1982, embora o primeiro data 

de 1978. Neste ano,pode-se destacar também o primeiro artigo que trata da inserção 

de produtos de sensoriamento remoto voltados ao ensino de geografia intitulado 

"Ensino de Geografia Regional Através de imagens Multiespectrais Obtidas pelo 

Satélite Landsat - uma experiência" (Neves et al, 1978).  

Para o SBSR, foram contabilizados o total de trabalhos por ano envolvendo a temática 

educação, destacando-se 1982, por ter sido o primeiro a apresentar este eixo 

temático; 1998, o único da década com a abordagem voltada específicamente ao 

ensino, e 2013 por ser o mais recente a apresentar quantidade significativa de artigos 

relacionados, visto que em 2015, surpreendentemente observa-se uma redução de 

mais de 50% em número de artigos, ao contrário dos anos anteriores (Gráfico 1) 

 

 

Gráfico 1: Quantidade de trabalhos na temática da educação nos anos do Simpósio Brasileiro 

de Sensoriamento Remoto. Fonte: Biblioteca Digital – SBSR. 

 



A respeito da análise dos trabalhos do SBSR, foram fichados um total de onze 

produções com a seguinte divisão: dois trabalhos do ano de 1982 ocorrido em Brasília; 

quatrotrabalhos do ano de 1998 ocorrido em Santos e por fim, os mais recentes, cinco 

trabalhos do ano de 2013 que ocorreram em Foz do Iguaçu. Todos disponibilizados na 

biblioteca digital do Instituto de Pesquisas Espaciais – INPE 

(http://www.dsr.inpe.br/sbsr/biblioteca). 

No ano de 1982, dois trabalhos se destacam: “O programa de Mestrado em 

Sensoriamento Remoto do instituto de Pesquisas Espaciais – CNPq/INPE” (M.P. 

Barbosa); e “Transferência de tecnologia de sensoriamento remoto no INPE” (C. 

Foresti e A. P. dos Santos). 

Como resultados pode-se destacar que ambos são vinculados ao INPE e ensino das 

novas tecnologias, em especial o sensoriamento remoto, restrito ao nível de Mestrado 

em anos iniciais. A todo momento, os autores destes dois trabalhos destacam a 

emergência destas novas geotecnologias e a importância que elas apresentaram 

contribuições para a analise geográfica. 

Para o ano de 1998, no total de 8, quatrotrabalhos foram selecionados e analisados: 

“A Pós-Graduação em Sensoriamento Remoto na UFRGS” (Jorge Ricardo Ducati); “O 

Ensino de Sensoriamento Remoto, Sistema de Informações Geográficas e 

Fotogramentria nos Cursos de Graduação e Pós-Graduação em Engenharia Civil na 

UFSC” (Lia C. Bastos; Édis M. Lapolli; e Ana M. B. Franzoni); e “Sensoriamento 

Remoto nas Geociências da UFF uma Ferramenta de Ponta” (Ivan de O. Pires; Edson 

B. da Motta Barros; e Cláudio H. Reis). Nesses três trabalhos é possível destacar que 

no final da década de 90, o uso das geotecnologias já se apresentava com certa 

consolidação em alguns casos. No geral, verifica-se o uso de imagens de satélite para 

os níveis de pós-graduação e também agora na graduação, onde em alguns casos 

algumas instituições contavam com laboratórios de ponta para a época. As atividades 

multidisciplinares foram acentuadas e naquele momento, se destacava também as 

parcerias que as instituições de ensino superior faziam em busca de melhorias na 

metodologia em avanço com a colaboração também do INPE. 

Ainda neste ano, cabe ressaltar o projeto EducaSERE (Sausen e Miglioranza, 1998), 

cujos objetivos eram:disponibilizar dados de sensoriamento remoto, na forma digital, a 

baixo custo; levar ao conhecimento do público em geral, imagens LANDSAT/TM do 

Brasil e América Latina;e difundir o uso de dados de sensoriamento remoto, como 

material didático, para o ensinomédio e superior.  

Por fim, para o ano de 2013, foram analisados um total de cinco trabalhos, num 

conjunto de 23:“O uso de imagens de satélite no ensino de geografia”. (Nádia C. de 

Castro Sarmiento e Andréa A. Zacharias), “O uso de imagens de satélite como suporte 



para o aprendizado significativo da cartografia no ensino fundamental”. (Denise M. 

Vieira, Vânia M. S. G. de Carvalho, e Maíra V. Zani), “Google Earth e alfabetização 

cartográfica: Uma metodologia possível no ensino fundamental”. (Anniele S. Fe. de 

Freitas, Renan R. da Silva, Manoel do Couto Fernandes), “Do espaço para a terra: 

sensoriamento remoto no estudo das transformações do espaço vivido no ensino 

escolar”. (Gisieli Kramer et al); e “Possibilidades e limitações do geoprocessamento no 

ensino de Geografia em escolas da Cidade de Ouro Preto – MG”. (Natália R. Fidêncio, 

e Jairo R. Silva). 

Nos trabalhos deste ano, foi possível destacar que todos estavam voltados para a 

inserção de novas metodologias a serem aplicadas no ambiente escolar nas séries do 

ensino fundamental e do ensino médio. Isso vai de encontro a nova realidade que 

presenciamos hoje com a advento dos novos meios de se comunicar a qual 

contribuem para uma maior difusão de informações. Com isso, os alunos acabam se 

interagindo mais com as novas tecnologias. E estes trabalhos destacam exatamente 

como usar as geotecnologias no processo de ensino-aprendizagem de maneira 

correta e criativa através de estratégias dinâmicas mais diversas possíveis. 

 

 Congresso Brasileiro de Geoprocessamento - CBG 

Este evento teve o seu primeiro datado de 2007 e ocorre geralmente associado ao 

Congresso Brasileiro de Cartografia, exceto o IV CBG realizado em conjunto com a II 

Jornada de Geotecnologias do Estado do Rio de Janeiro (JGEOTEC). 

Pertinente à análise dos trabalhos apresentados no CBG, foram analisados e fichados 

um total de dez produções com a seguinte divisão: 01 trabalho do ano de 2011, 

ocorrido em Curitiba; 01 trabalho do ano de 2013 ocorrido no Rio de Janeiro e por fim, 

oito trabalhos do ano de 2014 que ocorreram em Gramado-RS. Tal seleção se deu 

pelo número de produções apresentadas em cada edição. Sendo estas 

disponibilizadas nas páginas digitais respectivas ao evento de promoção. No gráfico 2, 

tem-se a quantidade total de trabalhos apresentados em relação aos trabalhos na 

temática da educação e das geotecnologias no ensino e no gráfico 3 os principais 

recursos mencionados nos trabalhos analisados no CGB, em cada ano. 

No ano de 2011 o trabalho analisado teve por título “Contribuições da imagem de 

satélite no processo de alfabetização cartográfica: estudos sobre o parque municipal 

da serra do periperi, Vitória da Conquista – BA”. (Rosângela Sousa de Almeida e 

Joselisa Maria Chaves) e no ano de 2013, o trabalho analisado teve por titulo 

“Geotecnologias e ensino de geografia regional: o estudo de caso do continente 

africado”. (Vinicius da Silva Seabra; Daniel Sá Viana Mello Silva; Vanessa Rocha 

Vasconcellos). 



O primeiro trabalho é decorrente do programa de Pós-Graduação em Modelagem em 

Ciências da Terra e do Ambiente da Universidade Estadual de Feira de Santana, 

tendo como principal objetivo potencializar o recurso oferecido pelos produtos de 

Sensoriamento Remoto na sua aplicabilidade em sala de aula, visando a relação 

estabelecida entre a sociedade, representada pela comunidade escolar, como as 

áreas de proteção ambiental, condicionados através das imagens de satélite que 

possibilitam diferentes interpretações de dados da superfície terrestre. Já o segundo 

trabalho, oriundo do Departamento de Geografia da Universidade Estatual do Rio de 

Janeiro, reflete a potencialidade do uso das imagens de satélite, através do programa 

Google Earth, buscando evidenciar as relações do continente africano.  

Ambos ressaltam a especificidade da Geografia enquanto uma ciência que 

compreende o espaço construído pela sociedade, logo é relacionada ao cotidiano, e 

trazendo tal aspecto para o âmbito escolar, torna-se necessário trabalhar com o aluno 

o imaginário, e as potencialidades das geotecnologias no auxílio dessa perspectiva.  

Outro ponto é relacionado aos professores e instituições na busca de diferentes 

métodos criativos que venham a orientar o processo de ensino-aprendizagem de 

modo mais dinâmica e otimizador. 

 

 

Gráfico 2: Quantidade de trabalhos apresentados no Congresso Brasileiro de 

Geoprocessamento nos de 2011, 2013 e 2014.  Fonte: Biblioteca Digital – CBG. 

 

 

Ambos ressaltam a especificidade da Geografia enquanto uma ciência que 

compreende o espaço construído pela sociedade, logo é relacionada ao cotidiano, e 

trazendo tal aspecto para o âmbito escolar, torna-se necessário trabalhar com o aluno 

o imaginário, e as potencialidades das geotecnologias no auxílio dessa perspectiva.  

Total de trabalhos referentes à Geotec no ensino 
Total de trabalhos na temática de educação 

Total de trabalhos apresentados 

III CBG 
2011 

IV CBG 
2013 

V CBG 
2014 

1 1 16 
6 3 48 

250 340 

900 

DISTRIBUIÇÃO DOS TRABALHOS APRESENTADOS 
Total de trabalhos referentes à Geotec no ensino 

Total de trabalhos na temática de educação 

Total de trabalhos apresentados 



Outro ponto é relacionado aos professores e instituições na busca de diferentes 

métodos criativos que venham a orientar o processo de ensino-aprendizagem de 

modo mais dinâmica e otimizador. 

Por fim, para o ano de 2014, foram analisados oito trabalhos, sendo possível 

destacar,destacar duas situações: a primeira no qual as geotecnologias são 

consideradas como ferramenta já presentes no ambiente escolar, e a segunda 

apresenta as geotecnologias enquanto um recurso de extrema importância e sugere a 

inserção da mesma nas escolas. Os trabalhos destinam-se também à formação do 

professor de Geografia que deve se apropriar dos recursos oferecidos a fim de 

ressaltar as percepções e interpretações os alunos, não somente com o auxílio, mas 

também encarada as geotecnologias como um recurso didático.  

 

 

Gráfico 3: Relação dos programas mais mencionas nos trabalhos apresentados no Congresso 

Brasileiro de Geoprocessamento nos de 2011, 2013 e 2014.  Fonte: Biblioteca Digital – CBG. 

 

 

É de grande expressão em todos os trabalhos a exaltação das potencialidades 

apresentadas pelo uso de produtos de sensoriamento remoto, bem como sua 

aplicabilidade no ensino fundamental e médio, podendo ser trabalhos 

interdisciplinaridades decorrentes de diversificadas práticas metodologias, levando à 

escola o mundo real. 

 

CONCLUSÕES 

A análise do uso das geotecnologias voltadas para a educação nos onze trabalhos do 

Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto apresentados nos anos 1982, 1998 e 

2013 puderam mostrar nítidas diferenças quanto as suas limitações desafios e 

potencialidades. No ano de 1982 os desafios eram representados por esse uso ainda 

em fase inicial, visto que o conhecimento ainda não havia sido disseminado pela falta 



de pessoas qualificadas para exercerem tal função. Isso representou também as 

maiores limitações quanto ao ensino do uso das geotecnologias, pois como era algo 

inicial, ficou restrito ao nível de pós-graduação. 

As potencialidades eram vistas pela importância que esse pequeno grupo, 

principalmente no INPE já dava para o uso das geotecnologias, até mesmo com o 

inicio da saga LANDSAT, fazendo com que houvessem esforços para uma 

desmistificação para o uso de tais inovações.  

No ano de 1998 é possível destacar como desafios o uso das geotecnologias ainda 

somente nas instituições de ensino superior. Como fator limitante, a produção 

acadêmica ainda não estava inserida no âmbito das series inicias nas escolas, 

fazendo com que esse conhecimento se restringisse as universidades e as instituições 

públicas e/ou privadas. Porém, como potencialidade, destaca-se a chegada dessas 

geotecnologias aos níveis de graduação e alguns esforços para a produção 

acadêmica relacionada àvivencia de populações em determinadas áreas de estudo. 

No ano de 2013, com o avanço das geotecnologias nas escolas de séries de ensino 

fundamental e médio, os desafios se apresentaram na infraestrutura das escolas e na 

falta de manejo com as geotecnologias por conta dos professores. Como fator 

limitador, também pode-se citar os problemas mencionados acima, além também da 

dificuldade de alguns alunos de trabalharem com tais técnicas.Como potencialidade, 

ficou nítido a diversidade as quais podem ser usadas as geotecnologias, tais como o 

uso do Google Earth, jogos cartográficos, imagens de outros sensores, entre outros, 

que podem ser explorados cada vez mais e assim estabelecer uma troca de 

conhecimento entre a realidade do aluno e o conhecimento por parte do professor.  

Já na análise do uso das geotecnologias voltadas para a educação nos dez trabalhos 

do Congresso Brasileiro de Geoprocessamento nos anos de 2011, 2013 e 2014, foi 

possível perceber que o foco principal do evento não se destina às abordagens no 

campo da educação, tendo como referência o número de trabalhos apresentados nas 

três edições analisadas do CBG. Nos anos de 2011 e 2013 os desafios materializados 

destinavam-se à levar a comunidade escolar a compreensão da realidade através dos 

níveis de abstração, mesmo tendo os produtos de sensoriamento remoto, a cada dia 

mais presentes no cotidiano dos alunos através da televisão, das redes sócias e dos 

aplicativos de celulares que vinculam com as imagens de satélites; tal quadro implica 

em limitações como o conhecimento prévio dos professores no conhecimento e 

manuseio dos produtos das geotecnologias. As potencialidades são vistas quando 

projetos de capacitação na educação básica são postos em prática e professores e 

instituições buscam ressignificar o ensino de geografia com o auxílio dos recursos de 



geoprocessamento, mais precisamente com programas livres como o Google Earth e 

o Quantum Gis.  

Quanto a análise dos trabalhos do ano de 2014, o desafio se faz ao ponto que as 

técnicas de sensoriamento remoto apresentam diversificadas interpretações de uma 

dada realidade, implicando em um embate cultural no próprio ambiente de ensino; 

desafio esse que também é constituído na contradição presente nos avanços 

decorrentes da informática, bem como seus produtos como computadores, celulares e 

softwares disponíveis que vão em contraposição  da infraestrutura encontrada ou 

disponibilizada para o alunado nas escolas de educação básica. Tal desafio é somado 

ao desconhecimento por parte de boa parte dos profissionais da educação quanto ao 

uso das tecnologias. 

Sobre este quadro, as potencialidades são sinalizadas através da possibilidade de 

riqueza de detalhes e de manipulação (interação), por exemplo, que as imagens 

disponíveis no Google Earth apresentam,o que antes através de livros e atlas seria 

impossível.  

Não se tem por objetivo discutir o papel do livro didático, mas apresentar as 

geotecnologias enquanto um recurso que integra o processo de ensino-aprendizagem 

à possibilidade dos professores enquanto mediadores deste processo, quebrando 

paradigmas inerentes ao imaginário dos alunos. 
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ABSTRACT 
 
In front of constant changes caused by human activity on nature and recent landscape degradation 
intensified in last years, geographers and researchers has become slightly more dependent on other 
science and technological areas. The knowledge form other areas help to better understand the 
complex degradation processes along the human interactions on earth. Geotechnologies are being 
increasingly used as a tool to diagnose and characterize areas under study. This article aims to 
analyze the land use of the districts of Arroio Grande and Boca do Monte, located in the municipality 
of Santa Maria, central region of the State of Rio Grande do Sul - Brazil. With help of ArcGIS Software 
10.2.2, satellite images of Landsat 8 from day 05.12.2014, IBGE databases and CPRM, it was 
possible to identify and characterize the currently situation in those districts. The analysis and 
posterior results of land use were divided into four classes, namely: forests, crops / field, bare soil and 
water. Apart from these, facing the use of rural land in each district, were also analyzed the slope 
parameters, hypsometry and soil of those areas. 
 
Keywords: geotechnologies, land use, districts. 
 
 

INTRODUÇÃO 

As imagens obtidas através do sensoriamento remoto proporcionam uma visão de conjunto 

multitemporal de extensas áreas da superfície terrestre. Esta visão sinóptica do meio 

ambiente ou da paisagem possibilita estudos regionais e integrados, envolvendo vários 

campos do conhecimento. Elas mostram os ambientes e a sua transformação, destacam os 

impactos causados por fenômenos naturais como as inundações e a erosão do solo 

(frequentemente agravados pela intervenção do homem) e antrópicos, como os 

desmatamentos, as queimadas, a expansão urbana, ou outras alterações do uso e da 

ocupação da terra (FLORENZANO, 2002). 

O monitoramento e planejamento para o uso sustentável dos recursos naturais é necessário 

em todas as áreas das sociedades, associado ao gerenciamento desses, por meio de 

práticas agrícolas, florestais e da expansão urbana. Neste contexto, se faz necessário 

conhecer a importância da cobertura e uso da terra, a qual busca identificar, em diferentes 

paisagens, subsídios para a compreensão dos aspectos físicos, econômicos e sociais 

considerando as escalas do local ao global. A falta de planejamento do uso da terra tem 



promovido diversos impactos na paisagem ao longo dos anos. Briassoulis (1999) define o 

termo “cobertura da terra” como sendo a caracterização dos estados físico, químico e 

biológico da superfície terrestre, como por exemplo: floresta, gramíneas, água, ou área 

construída; já, o termo “uso da terra” refere-se aos propósitos humanos associados àquela 

determinada cobertura, por exemplo: pecuária, recreação, conservação, área residencial. O 

uso da terra sem um planejamento adequado implica em seu empobrecimento e na baixa 

produtividade das culturas, que resulta na diminuição do nível socioeconômico e tecnológico 

da população rural. A erosão é uma das principais consequências do uso inadequado do 

solo, a qual ocasiona a redução de produtividade das culturas. Em muitos casos, pode 

atingir magnitude que impeça uma propriedade de ser lucrativa, expulsando assim o homem 

do campo (MOTA et al. 2008). A utilização de ferramentas de geoprocessamento é 

indispensável, pois os Sistemas de Informações Geográficas (SIG’s) permitem agregar 

informações espaciais e não espaciais, de natureza e formas diversas em uma única base 

de dados, possibilitando a derivação de novos dados e sua visualização na forma de mapas 

(Burrouch, 1995). 

Dessa forma, o presente estudo visa analisar as condições do uso do solo dos distritos em 

destaque, para então, identificar características favoráveis e não favoráveis para o uso 

adequado da agricultura. 

 

METODOLOGIA 

Santa Maria está localizado na região central do Estado do Rio Grande do Sul, onde Arroio 

Grande está a leste e Boca do Monte a oeste do município (figura 1). 

 

Figura 1: Mapa de localização da área de estudo. 

 



O município é dividido em dez distritos, sendo eles: Sede, São Valentim, Pains, Arroio 

Grande, Arroio do Só, Passo do Verde, Boca do Monte, Palma, Santa Flora e Santo Antão. 

Possuindo uma área territorial de 1.796,60km² e uma população residente estimada de 

261.031 habitantes, se caracteriza como o 5º município com maior número populacional no 

RS, segundo dados do IBGE 2010. 

O distrito de Arroio Grande compreende uma área de 130,71 km² do território do município, 

que possui a extensão de 1791,65 km² e uma população de 2702 habitantes (IBGE, 2010). 

Localiza-se na região do Rebordo do Planalto da Bacia do Paraná, onde as feições do 

relevo e características das drenagens são regidas pela influência climática, que de acordo 

com Köppen, é o clima do tipo Cfa, com temperaturas médias anuais entre 16 e 18°C e 

índices pluviométricos mensais muitas vezes, superior a 200 mm. O distrito apresenta uma 

heterogeneidade, além dos cultivos agrícolas e da criação de bovinos, atividades voltadas 

para o setor de lazer, áreas de piscicultura e uma pequena aglomeração industrial. 

Enquanto, Boca do Monte compreende uma área de 307,44 km² e população de 4085 

habitantes (2010). Localiza-se na Depressão Central do Rio Grande do Sul e tem o clima 

classificado como Cfa, com temperatura média anual de 19,4 °C, com máximas em torno 

dos 35 °C. A umidade relativa apresenta média anual entre 75 e 80%. No verão e outono, 

predominam os ventos dos quadrantes sudestes, enquanto que no inverno e primavera, 

predominam os ventos do leste e a precipitação anual varia entre 800 a 1300 mm. O distrito 

apresenta além dos cultivos agrícolas, criação de bovinos, área de reflorestamento e lazer. 

Assim, buscou-se nos distritos em estudo relacionar as técnicas de geoprocessamento, 

como as imagens de satélite do LANDSAT 8 com o software ArcGIS 10.22.2 para mapear e, 

assim, analisar as condições rurais dos distritos. A partir dessa técnica foi possível 

diagnosticar quatro diferentes tipos de uso do solo, como florestas, lavoura/campo, solo 

exposto e água. E, também foram realizados, nesse mesmo procedimento, os mapas de 

declividade, hipsometria e solos, que serviram de auxílio para entender como se dá o 

comportamento do solo na região dos distritos. 

 

RESULTADOS 

A geotecnologia através das técnicas de sensoriamento remoto e SIG pode se mostrar 

eficiente enquanto ferramenta capaz de propiciar elementos para o levantamento de dados 

do meio físico e do uso e ocupação da superfície terrestre, gerando, consequentemente 

informações relevantes nos estudos ambientais. Diante disso, através do mapeamento das 

classes de uso do solo, foi possível determinar quais são as áreas ocupadas por 

determinada classe (figura 02). 



 

Figura 2: Mapa de classes do uso do solo. 

 

E, a partir da determinação das classes, foi possível realizar uma análise particular dos 

dados e, então correlacionar a área do distrito com suas funcionalidades (tabela 1).  

 

TABELA 1: ANÁLISE DOS DADOS DO USO DO SOLO DOS DISTRITOS 
 

Distritos Uso do 
Solo 

Área  
(ha) 

Área 
(%) 

Cultivos 

 
 
ARROIO GRANDE 
 

Área total 12712,319172 100  

Florestas 5185,185585 41 Remanescentes de Mata 

Atlântica. 

Lavoura 5304,223741 41 Arroz, horticultura e fumo. 

Solo 

exposto 

9479,579215 17 Pastagens, preparo do 

plantio e proximidade com 

área urbana. 

Água 27,845697 1 Piscicultura e irrigação 

agrícola. 

 
 
 
BOCA DO MONTE 
 
 

Área total 30831,156784 100  

Florestas 1658,137639 5 Floresta Estacional 

Decidual e talhões de 

silvicultura. 

Lavoura 19559,482298 63 Arroz, soja e agricultura 

familiar. 

Solo 

exposto 

9479,579215 31 Pastagens, preparo do 

plantio e pecuária. 

Água 121,789575 1 Piscicultura e açudes para 

irrigação agrícola. 

                                                                                                                    Fonte: Dados LANDSAT 8 



A análise da declividade dos dois distritos (figura 3) permite constatar que mesmos os 

terrenos de baixos declives encontram-se submetidos à dinâmica fluvial, visto que é para 

onde se direciona o escoamento das águas. Assim, direcionando para um solo com poucos 

riscos erosivos, já que há um alto escoamento ao largo dos dois distritos. E, cabe salientar 

que a manutenção da vegetação original está conservada em ambos os distritos, mantendo 

a conservação destas nascentes, como para a contenção dos processos erosivos que 

podem vim a ocasionar. 

 

 
 

Figura 3: Mapa de declividade dos distritos. 
 
 
 

Em relação à hipsometria (figura 4) é possível verificar uma grande diferença entre eles, 

pois Arroio Grande apresenta altas elevações ao longo de ser contorno distrital, 

demonstrando assim, áreas sem produtividade, sendo somente, áreas de preservação 

ambiental e ou, pastoreios e campos. Já Boca do Monte, uma pequena área ao norte do 

distrito, evidenciando também um uso do solo destinado à preservação. Porém, cabe 

ressaltar, que são resultados obtidos através de imagens de satélite, estes que não 

possibilitam uma análise real, como se houvesse um trabalho de campo. 

 
 



 
 

Figura 4: Mapa de hipsometria dos distritos. 
 
 

 

Os solos utilizados para culturas anuais são, comumente, os que apresentam maior 

alteração em relação àqueles sob uma vegetação nativa (Fraga & Salcedo, 2004). 

A partir disso, é possível verificar que os dois distritos apresentam cultivos definidos ao 

longo do ano, ou seja, primeiro a soja ou o arroz, depois o milho e, ou a pastagem, e assim, 

repetidamente. Na figura 5 percebemos que Boca do Monte apresenta em sua maior parte, 

o argissolo distrófico, este que é de baixa produtividade, levando a um maior manejo do 

solo, visto que para haver um cultivo, este deve ser fértil. O solo de Arroio Grande é dividido 

em três tipos, onde a parte central do distrito é a mais arenosa, visto que também é a parte 

mais suscetível a erosão; o argissolo é correspondente ao de Boca do Monte e o referente 

ao neossolo são os solos com pequeno desenvolvimento pedogenético. 

 
 



 
 

Figura 5: Mapa de solos dos distritos. 
 
 
 
 

CONCLUSÕES 
 
Em uma análise de solo é importante reconhecer o valor das ferramentas para mapeamento 
de uso e cobertura do solo, pois estes identificam a área de estudo sem haver o trabalho de 
campo, porém sabe salientar que, mesmo as geotecnologias serem favoráveis para 
qualquer estudo, a visita in loco é a ferramenta rudimentar mais importante para qualquer 
estudo, pois através da mesma é que se obtém um conhecimento assíduo da paisagem. 
A partir disso, percebemos que os dois distritos apresentam diferentes características, ou 
seja, um é mais preservado que o outro, um tem mais produção agrícola, outro tem maior 
aproveitamento hídrico, enfim, cada distrito tem suas particularidades, cada um possui um 
manejo de solo diferenciado, ou seja, em uma pequena análise foi possível identificar as 
diferenças que há em uma pequena escala.  
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ABSTRACT 

The municipality of Vacaria (Brazil) produces for 22% of apple, being the major producer in the 
country and its the main economic source. The objective of this study was calculate the 
distribution area of apple tree by digital classification on RapidEye images, as well as its 
comparison with the Index Normalized Difference Vegetation index (NDVI). Two dates (winter 
and spring) based on knowing areas, were employed, in order to recommend the best time scenes 
for future classifications of images in apple producing area in the South Brazil. For mapping the 
classes of land use,  RapidEye satellite images were chosen, in winter and spring, being done by 
digital classification method of Mahalanobis. After, the vegetation index was employed, in the two 
scenes. In an apple production farm, ten areas of apple tree were chosen, to compare the 
percentage of apple tree classified and its vegetation indices, in both dates of the RapidEye 
image. According to the results, the classification by Mahalanobis method showed agility for 
calculation of the distribution area of apple tree in Vacaria region, evaluated in more detail through 
the knowledge of the ground truth. The comparison with known NDVI of the apple areas supported 
the interpretation the results of supervised classification. Therefore, it is recommended for future 
classifications of images in apple producing area the summer season, between the months of 
December and March, it is where you have better results area of apple trees. 
 

Keywords: image processing, NDVI, pomiculture, processamento de imagens, NDVI, 
pomicultura. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O Brasil produziu em 2011 cerca de 1,3 milhão de toneladas de maçãs, sendo o nono 

produtor mundial (MAPA, 2013). A produção brasileira ocupa 96% de área na região Sul 

e 45% desta área está no Rio Grande do Sul (IBGE, 2014). A área plantada aumentou 

29% de 2001 a 2011 e o Rio Grande do Sul, onde os pomicultores cultivam em média 

26 hectares de macieiras por cada produtor (AGAPOMI, 2014). O conhecimento da 

distribuição deste cultivo é fundamental para a Região Sul, seja para previsão de 

expansão da cultura nos Campos de Cima da Serra, ou para preservação do 

ecossistema associado ao Bioma Mata Atlântica (Embrapa, 2007).  

A Embrapa Uva e Vinho possui pesquisas com maçãs em várias áreas do conhecimento 

e as atividades de levantamento do uso da terra fazem parte desta pesquisa. No 

Laboratório de Sensoriamento remoto e geoprocessamento da Embrapa Uva e Vinho 

foram envolvidos bolsistas, a fim de investigar a distribuição da maçã na região Sul. O 



presente trabalho mostra a utilização de técnicas de processamento de imagens de 

satélite no município de Vacaria, RS, focado em uma fazenda de produção de macieiras, 

sendo feita a comparação entre classificação de imagem e obtenção de índice de 

vegetação por meio de imagem Rapideye, de alta resolução espacial.  

A classificação de uso e cobertura da terra é uma das principais aplicações do 

sensoriamento remoto. Contudo, a precisão no mapeamento da distribuição espacial 

das classes de uso é um desafio, principalmente em regiões com clima subtropical. A 

extração de informações das imagens requer o estabelecimento de métodos 

apropriados para a análise dos elementos que compõem a paisagem. Para uma correta 

classificação de imagens de satélite têm-se muitos classificadores disponíveis, e decidir 

o melhor método classificador é uma questão para um analista. 

As geotecnologias proporcionam a comparação dos dados ano a ano, resultando num 

histórico de dados que, à medida que forem acumulados e analisados ao longo do 

tempo, servem como uma base de tomada de decisões aos gestores do sistema de 

produção. O Normalized Difference Vegetation Index - NDVI, proposto por Rouse et al. 

(1973), tornou possível por sua simplicidade e relativa alta sensibilidade à densidade da 

cobertura vegetal, comparações espaciais e temporais da atividade fotossintética da 

planta, bem como o monitoramento sazonal, interanual e de variações de longo prazo 

de parâmetros estruturais, fenológicos e biofísicos da vegetação em escala global 

(Wang et al., 2003).  

O sensoriamento remoto é uma ferramenta de obtenção de dados da superfície 

terrestre, que constituí uma importante técnica para o monitoramento sistemático 

dinâmico da vegetação. Utiliza faixas espectrais de bandas no espectro 

eletromagnético, índices e combinação de bandas, destacando na área de análise a 

vegetação e eventos antrópicos. Os índices de vegetação resultam de combinações 

lineares de dados espectrais, realçando o sinal da vegetação, que minimizam as 

variações na irradiância solar e os efeitos do substrato do dossel vegetal (Jackson e 

Huete, 1991). 

Os avanços tecnológicos na área de sensoriamento remoto nos últimos anos têm 

possibilitado a aquisição de informações mais precisas, detalhadas e mais rápidas. Um 

exemplo desse avanço é a classificação orientada a objetos geográficos, eficiente no 

mapeamento do uso da terra (Luz et al. 2010). Na região de Vacaria, Schrammel e 

Gebler (2011) mostraram que num pomar de macieira podem existir parcelas plantadas 

em datas diversas, o que poderia influenciar na reflectância da imagem devido ao vigor 

da planta diferenciado na imagem e acarretar confusão entre classes de uso da terra e 

Hoff et al (2011) testaram a técnica de NDVI sobre imagens ALOS, realçando a área de 

macieira em comparação com classes de uso das áreas contíguas. 

Este trabalho teve como objetivo o cálculo da área de distribuição de pomares de maçã 

por meio de classificação digital de imagens Rapideye, bem como sua comparação com 



o Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI) em duas datas (inverno e 

primavera) baseando-se pomares conhecidos, a fim de recomendar as melhores épocas 

para futuras classificações de imagens na zona produtora de maçã na Região Sul. 

 

METODOLOGIA 

 

A área de estudo é compreendida pela imagem retangular em que a maior parte abrange 

o município de Vacaria, RS (Figura 1). Este Município está localizado nas coordenadas 

geográficas 28º 30’ 44” de latitude Sul e 50º 56' 02" de longitude oeste, estando a uma 

altitude de 971 metros acima do nível do mar, tendo cerca de 61.345 habitantes. Limita-

se ao norte com a divisa do Estado de Santa Catarina, no RS faz divisa com municípios 

como Bom Jesus, Esmeralda, Muitos Capões e Campestre da Serra.  

 

 

Figura 1. Localização da área de estudo. 

 

Para a análise e mapeamento das classes de uso e cobertura da terra, optou-se pela 

imagem do satélite Rapideye, nas datas de 31 de agosto de 2011 e 13 de outubro de 

2012 (MMA, 2014). Tal escolha justifica-se pela resolução espacial de 5 metros que o 

satélite oferece, gerando uma boa visualização da área de estudo. Lançado em 2008, o 

RapidEye oferece uma imagem de origem de dados que contém uma cobertura de 

grande área, os intervalos de revisita frequentes, de alta resolução e capacidades 

multiespectrais.  



Para melhorar a interpretação das imagens de satélites e detectar alterações na 

cobertura vegetal, algumas técnicas de processamento são aplicadas, entre estas a 

classificação digital que separa grupos de pixels com características espectrais 

similares em classes de uso ou cobertura do solo (Centeno, 2004). Esta classificação 

digital pode ser de três tipos: supervisionada, não supervisionada e semi-

supervisionada. Na classificação supervisionada, os dados de treinamento de um 

conjunto de classes pré-definidas são amostrados pelo analista assim a classificação é 

realizada a partir de uma informação conhecida (Theodoridis e Koutroumbas, 2009).  

Este estudo empregou imagens de satélite em diferentes fases da safra para a aplicação 

de técnicas de processamento digital de imagens, como classificação automática e 

índice de vegetação. No software Envi 5.1 (ITT, 2014) foi gerada uma composição 

colorida RGB nas bandas 321, para obter uma melhor visualização da área de estudo, 

pois nesta composição a vegetação fica mais evidenciada, tendo assim um melhor 

realce da agricultura. Através dessa imagem foram criadas nove classes entre elas: 

macieira, reflorestamento, solo exposto, área urbana, recursos hídricos, campo, lavoura, 

floresta e plasticultura. A plasticultura é uma prática crescente na região e optou-se por 

inclui-la nas classes de uso da terra. 

O NDVI tem sido usado para medir e monitorar o crescimento da planta (vigor), 

cobertura vegetal e produção de biomassa a partir de dados multiespectrais, baseando-

se que na região a vermelho clorofila absorve luz solar, enquanto no infravermelho 

próximo a estrutura das folhas (mesofilo) fornece considerável reflectância (Tucker et al., 

2001). 

Para o mapeamento da área de estudo, foram utilizadas as bandas espectrais 

processadas: 1, 2, 3, 4 e 5. A imagem, originalmente disponível em meta dados e em 

formato GeoTiff, foi convertida e importada no aplicativo Envi 5.1 (ITT, 2014), sendo 

submetida às técnicas de processamento digital. Foram utilizados algoritmos de 

Mahalanobis para classificar a área de estudo. Esta classificação é similar ao da MaxVer 

e usa estatísticas para cada classe, porém, supõe que a covariância das amostras são 

iguais, portanto, é um classificador ainda mais rápido que o método de mínima distância 

(ITT, 2014).  

Foram escolhidos dez pomares de macieiras de uma grande propriedade produtora de 

maçã, a fim de comparar a porcentagem de classificação da classe macieira e os índices 

de vegetação, de ambas datas da imagem Rapideye (Figura 2). 

 



 

Figura 2. Cena Rapideye 13.10.2012 em composição colorida RGB 321, aplicativo Envi 4.8. No 

detalhe, área de estudo ressaltando dez pomares de macieira analisados. 

 

RESULTADOS 

Os resultados obtidos pela aplicação do classificador Mahalanobis em duas datas em 

anos consecutivos mostraram resultados bem distintos. Por exemplo, para a imagem de 

agosto de 2011, a classe macieira mostrou confusão com classes lavoura e campo 

(Figura 3), possivelmente devido ao fato das plantas de macieira se encontrarem sem 

folhas nesta época do ano. Outro aspecto é a presença de vegetação rasteira de 

cobertura entre as fileiras dos pomares, bem como esta vegetação se assemelhar às 

mesmas ocorrentes nas áreas de lavoura que também se encontram em repouso no 

inverno, como soja, por exemplo.  

 



 

Figura 3. Cena Rapideye de 31 de agosto de 2011, recorte da imagem classificada da área de 

estudo. 

 

Na classificação feita sobre a imagem de outubro de 2012 a classificação de macieiras 

obteve maior sucesso, porque nesta época já existem flores e folhas, ou seja, material 

suficiente para caracterizar a assinatura espectral da macieira, como mostra a Figura 4. 

Com exceções, os pomares 4, 8 e 9 tiveram a maioria da área classificada como lavoura, 

possivelmente pelo fato de estavam com plantas de cobertura de solo e/ou plantas 

novas na primavera. 

O NDVI feito sobre as mesmas passagens das imagens Rapideye e, ao serem 

analisados nos dez pomares (Figura 5), mostrou valores de índice de vegetação: 1) 

menores do que 0,5 nas áreas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10 para a época de inverno e; 2) 

maiores do que 0,5 para época de primavera nas áreas 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 10. O cálculo 

do NDVI mostrou-se coerente quando comparado com os produtos da classificação 

digital (Tabela1). Possivelmente, a exceção das áreas com NDVI baixo na primavera 

pode ser devido ao fato de que estas foram áreas novas com cobertura no inverno de 

2011 e estavam roçadas e/ou com plantas novas na primavera de 2012.  

Ao analisar a Tabela 1, 0bservou-se que na data de 31 de agosto de 2011, a 

classificação dos pomares 1, 3, 5, 8 e 9, foi maior do que 50% de área de maçã, já na 

data de 12 de outubro de 2012, os pomares 4, 8, 9 e 10, foi menor do que 30% de área 

de maçã, esses valores estão relacionados com a reflectância emitida da área de 



estudo, podendo ser uma área erradicada no pomar em estudo. 

 

Figura 4. Cena Rapideye de 13 de outubro de 2012, recorte da imagem classificada da área de 

estudo. 

 

 

 

Figura 5. Gráfico do NDVI em duas datas de cena RapidEye: agosto de 2011 e outubro de 

2012. 

 



TABELA 1. COMPARAÇÃO ENTRE NDVI E PORCENTAGEM DE CLASSIFICAÇÃO 

DE CLASSE MACIEIRA EM POMARES POR DISTÂNCIA DE MAHALANOBIS 

FEITOS SOBRE A IMAGEM RAPIDEYE EM DATAS DIFERENTES. 

Pomares 
31/08/2011 13/10/2012 Área Total  

(hectares) Classe macieira NDVI Classe Macieira NDVI 

Pomar 1 63,78% 0,42 82,68% 0,61 9,55 

Pomar 2 3,65% 0,22 92,79% 0,61 10,18 

Pomar 3 60,10% 0,35 84,70% 0,61 6,65 

Pomar 4 5,37% 0,20 25,62% 0,17 32,62 

Pomar 5 73,06% 0,45 99,14% 0,61 2,25 

Pomar 6 45,61% 0,42 89,29% 0,58 9,88 

Pomar 7 10,09% 0,24 67,73% 0,49 7,98 

Pomar 8 54,23% 0,50 13,1% 0,18 6,53 

Pomar 9 25,25% 0,31 24,14% 0,26 21,86 

Pomar 10 12,88% 0,36 28,42% 0,54 24,75 

Fonte: Software Envi 4.0 

 

CONCLUSÕES 

 

A partir de análise dos resultados de classificação, a informação espacial, em dados de 

sensoriamento remoto, teve papel fundamental na melhoria da classificação de 

uso/cobertura da terra. A incorporação de imagens de textura, em bandas 

multiespectrais, e o uso de método baseado em classificação digital são formas 

importantes de melhorar a classificação, especialmente para imagens de alta resolução 

espacial.  

De acordo com os resultados obtidos, o método de classificação por Mahalanobis 

apresentou agilidade em seu processamento, tendo uma noção do cálculo da área de 

distribuição de pomares de maçã na região de Vacaria, confirmada na propriedade onde 

foram avaliados pomares mais detalhadamente, por meio do conhecimento da verdade 

do terreno. 

A comparação com NDVI de parcelas conhecidas de macieira auxiliou na interpretação 

dos resultados da classificação supervisionada. Sendo assim, recomenda-se para 

futuras classificações de imagens na zona produtora de maçã a época de verão, entre 

os meses de dezembro e março, pois é onde se tem melhores resultados de área de 

macieiras. 
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ABSTRACT 

The introduction of new techniques in the field made possible the cultivation of some species of 

plants in climates and biomes where was no possibility of cultivation. This, associated with the 

improvement in transport infrastructure in the Central West region of Brazil, especially since the 

1970s, have allowed the expansion of agriculture on cerrado’s area, a dry biome such as 

savannah. In this context, the Goiás state loses every year native cerrado areas for agriculture. 

There are several species grown in this state intensively, including corn, which over the time 

series of twenty-one years, comprising the years 1990 to 2011, shows steady growth of yield, 

calculated by the relationship between quantity produced and planted area, according to data 

from IBGE (Brazilian Institute of Geography and Statistics). Through these same data, added to 

the planted corn area data, the trajectories of the centers of mass were calculated (Hermuche, 

2013) and maps of acceleration and speed of the yield of corn production over the time series 

were build, all these operations were performed in GIS (Geographic Information System) 

environment. By these data, we came to the conclusion that over the years there have been 

gradual changes of the pattern of corn cultivation in the state, which initially, in 1990, the 

municipalities in the region southwest of Goiás has the highest yields, and in 2011 the 

Southeast begins to show the highest income values. Income is an indicative variable, since the 

increase of it, may indicate higher investments in techniques in place, which is not directly 

related to the planted area, which often indicates the formation of agro-industrial complex. Apart 

from this factor, it can highlight a possible change in the cultivation of corn, which traditionally in 

some producing soy locations, is planted as second crop, or interspersed with soybeans, for 

normal growing season, with higher yield. Thus we seek to trace an initial diagnosis of this 

cultivation in the state of Goiás. 

Keywords: corn; Goiás; agribusiness; geotechnologies 

 

Introdução 

A agricultura passou ao longo dos anos por diversas modificações técnicas e 

estruturais, no Brasil. Estas mudanças englobam desde a distribuição territorial, até a 

inserção de cultivares transgênicos no campo. Sobre isso, Matos (2009) detalha: 

“Com a expansão do meio técnico-científico-informacional no espaço 

agrário brasileiro, o processo produtivo agropecuário foi sendo 

(re)estruturado, gerando novas realidades socioeconômicas e espaciais no 

campo e na cidade. É sabido que a consolidação do meio técnico-científico-

informacional não seria possível se não fosse articulado por e com as 



políticas públicas direcionadas para o desenvolvimento agropecuário do 

país, por meio da implantação de infra-estrutura, programas e 

desenvolvimento de pesquisas.” (MATOS, 2009) 

Isto permitiu o surgimento de novos vetores de expansão da agricultura, 

principalmente em direção a áreas de Cerrado, que segundo Matos (2009), teve início 

a partir de 1970.  

Entretanto, a implementação de infraestrutura pelo Estado, foi, e ainda é, o 

grande fator que impulsionou a formação de novos e crescentes vetores de expansão 

da agricultura, logicamente isto ocorre em um momento anterior a expansão da 

agricultura em área de Cerrado, mas funciona como uma base sólida para que isto 

seja possível. Detalhando em uma perspectiva histórica pode-se falar que 

“a partir da década de 1950 foi empreendido ambicioso programa de 

investimentos em transportes, energia e telecomunicações. Parcela 

significativa desses investimentos foram feitos nas regiões de menor nível 

de desenvolvimento, funcionando como elemento decisivo na expansão 

produtiva das mesmas, como retrata a expansão da fronteira agrícola nas 

Regiões Centro-Oeste e Norte.” (DINIZ, 2001) 

Com isso, houve a inserção gradual de diversos tipos de culturas de vegetais 

no Cerrado, primeiramente com vegetais já adaptados ao clima e ao solo e 

posteriormente foram desenvolvidas técnicas para a inserção de novas espécies, seja 

através de biotecnologia, seja pela correção de fatores prejudiciais para o 

desenvolvimento de algumas espécies, como o solo. Sendo assim, o estado de Goiás 

se apresenta inserido neste contexto, já que até os dias atuais há uma crescente 

expansão da agricultura sobre área de Cerrado neste estado.  

Existem três principais culturas em Goiás, que são o milho, a soja e a cana, o 

padrão espacial delas varia conforme diversos fatores, entre eles o climático, 

econômico e político. E muitas vezes há um conflito territorial entre as áreas plantadas 

destas culturas, vale ressaltar que este conflito não é literal e sim no campo dos 

interesses. 

O milho, em Goiás é tradicionalmente cultivado intercalado com a soja, no 

sistema de plantio conhecido como safrinha, outros vegetais podem ser utilizados 

neste mesmo sistema de plantio, entretanto, em Goiás o milho é um dos principais 

vegetais utilizados no sistema safrinha. Sistemas diferentes de cultivo tendem a 

apresentar resultados diferentes de rendimento e de padrão espacial. 

METODOLOGIA 

Primeiramente obteve-se os dados tabulares referentes ao rendimento de milho 

por município de Goiás, no período de 1990 a 2011, contidos na página de internet do 

SIDRA (Sistema IBGE de Recuperação Automática). Concomitantemente, foram 

obtidas as malhas digitais referentes aos municípios de Goiás em 1990, início do 

recorte temporal, e atual, base na qual os dados coletados estão distribuídos, ambas 

fornecidas pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).  



Posteriormente, foi realizada a regressão da base de dados atual, na qual há 

246 municípios, para a de 1990, com 212 municípios, o que foi realizado através da 

sobreposição da malha municipal atual com a malha do início do recorte temporal, 

possibilitando a visualização dos municípios criados posteriormente, assim como dos 

municípios dos quais foram emancipados. Com isso, todos os dados distribuídos na 

base atual de municípios foram regredidos, somando os valores de variáveis 

referentes a cada município emancipado ao seu município de origem, em alguns 

casos houve mais de um município de origem. O Mapa 1 apresenta a área de estudo 

regredida para a base municipal de 1990. A partir das tabelas da base SIDRA, 

regredidas para a base municipal de 1990, foram feitos alguns gráficos para fins 

analíticos. 

 

Mapa 1- Municípios no estado de Goiás em 1990, criado a partir de dados da base SIDRA do 
IBGE 

 Concluídas estas etapas, foram calculadas as coordenadas dos centros de 

massa de cada município através do software ArcGIS 10.1. Os valores obtidos foram 

transferidos para a tabela contendo o rendimento anual de cada município, e em 

seguida a equação 1 (Hermuche, 2013) foi aplicada: 

  

Equação 1- Equação para o cálculo dos centroides (Hermuche, 2013).  

 



 As novas coordenadas obtidas foram transferidas para uma nova tabela, que 

foi unida a base municipal de Goiás através do software ArcGIS, onde foram plotadas, 

e por fim ser possível a construção dos mapas temáticos de trajetória do rendimento.  

 Por fim, com a tabela de rendimento anual inicial, foram feitos os cálculos de 

velocidade e aceleração do rendimento de milho, utilizando para a velocidade 

intervalos de três anos e aceleração (variação da velocidade média seis anos). Para 

estes cálculos foram utilizadas as seguintes fórmulas: 

Velocidade média = Rendimento do ano final – Rendimento do ano inicial  

 

Variação da velocidade média = Velocidade final – Velocidade inicial  

 

Todos os cálculos tabulares foram realizados no software “excel 2013” onde 

foram inseridas as fórmulas. Em seguida, as tabelas foram ligadas a base cartográfica 

pelos mesmos métodos anteriores.  

A seguir segue o fluxograma contendo a metodologia simplificada: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados 

O gráfico 1 mostra o comportamento do rendimento de milho no estado de 

Goiás ao longo dos 21 anos que abrangem o estudo, com ele é possível visualizar que 

o rendimento tem um padrão crescente, e por representar uma razão entre a 

quantidade de milho produzida por hectares, mostra que está havendo um forte 

aumento da produtividade do milho.  
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Isso se explica pela forte inserção de novas tecnologias no campo, entre elas a 

biotecnologia, que desenvolve cultivares cada vez mais produtivos e resistentes, além 

de insumos agrícolas mais sofisticados, que ao longo dos anos se tornam mais 

comuns.  

 

Gráfico 1 – Rendimento da produção de milho em Goiás através dos dados do IBGE do ano de 
1990 a 2011. 

A forma de produção, em escala industrial, e a integração entre a indústria e a 

agricultura, formando o complexo agroindustrial, tornam a utilização e o 

desenvolvimento destas tecnologias viável, já que o fluxo de capital nesta forma de 

produção, comum no Centro-oeste do Brasil, é maior do que em outras formas menos 

lucrativas de produção agrícola. Isto ocorre pelo fato de haver uma integração entre a 

indústria de insumos, o campo e a indústria de beneficiamento, onde há, na maior 

parte das vezes, a inserção de outros agentes que compõe o agronegócio.  

Logo, tecnologias caras, que aumentam consideravelmente a produtividade e 

consequentemente o rendimento da produção, neste caso o milho, se tornam cada vez 

mais comuns no campo.  

Através dos sete mapas de velocidade do rendimento de milho, é possível 

recortar três períodos, e consequentemente três mapas, que representam bem as 

diferentes fazes do recorte temporal de vinte e um anos. Estes mapas mostram de 

forma clara os municípios que obtiveram resultados de velocidade positivos, na cor 

verde, ou seja, apresentam crescimento no período calculado, negativo, na cor roxa, 

que representam uma redução do rendimento e estagnado.  

Inicialmente, através do Mapa 2, pode-se perceber que os municípios com as 

maiores velocidades de rendimento estão agrupados no sudoeste e leste do estado. 

Tradicionalmente, a região sudoeste do estado de Goiás se apresentava neste período 

como um forte produtor de milho.  
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Mapa 2 – Velocidade do rendimento de milho em Goiás de 1990 a 1993. 

No Mapa 3, é possível visualizar uma mudança de padrão, onde mais 

municípios na porção leste do estado tem velocidades altas, enquanto os municípios 

no sudoeste tem uma tendência a estagnação ou redução, ou seja, apresentam 

velocidades negativas ou próximas de zero, representando uma diminuição das taxas 

de rendimento de milho nesta área.  

 

Mapa 3 - Velocidade do rendimento de milho em Goiás de 1999 a 2002. 



 Ao observar o Mapa 4, se torna claro que a velocidade nos municípios no leste 

do estado continuam com velocidade crescente de rendimento, enquanto menos 

municípios do sudoeste apresentam crescimento, comparado ao Mapa 2. A região 

noroeste do estado apresenta uma forte redução, com muitos municípios com 

velocidade negativa ou valor estagnado.  

 

Mapa 4 - Velocidade do rendimento de milho em Goiás de 2008 a 2011. 

 A análise destes mapas de velocidade indica que o leste do estado, apesar de 

algumas variações ao longo dos anos, apresenta sempre crescimento constante no 

rendimento. Isto nos indica que poderá estar havendo um forte fluxo de investimentos 

associados ao plantio de milho, nesta porção do estado, já que a crescente velocidade 

do rendimento pode ser considerada uma forte indicação da inserção de tecnologias 

no campo, principalmente o plantio de cultivares geneticamente modificados, mais 

resistentes e mais produtivos, além de insumos químicos, tecnologias de custo 

elevado, que precisam de elevados investimentos.  

O Mapa 5, que consiste no mapa da trajetória dos centroides, indicam uma 

mudança de padrão do rendimento do milho ao longo dos vinte e um anos estudado, 

inicialmente, no ano de 1990 o centro de massa estava deslocado para sudoeste do 

estado, indicando maiores valores de rendimento nesta região. Gradualmente, os 

centros de massa passam a ser deslocados para leste, até que por fim em 2011, o 

centro de massa é atraído para sudeste.  

Estes dados, associados com os dados de velocidade, fornecem um panorama 

claro onde os municípios na porção sudoeste do estado estão deixando de serem 

fortes produtores de milho, e os municípios na porção leste gradualmente vem se 

tornando mais proeminentes nesta produção.  Como já pontuado anteriormente, os 

maiores rendimentos tendem a estarem onde há os maiores investimentos.  



 

Mapa 5 – Trajetória dos centroides em relação ao rendimento da produção de milho de 1990 a 
2011. 

Entretanto, não são somente os investimentos que alteram o rendimento, a 

forma de plantio pode alterar bastante essa variável. O milho plantado em safrinha, 

intercalado com soja ou outros vegetais, tem um rendimento menor, segundo o IBGE, 

do que o plantado em safra normal. Logo, se os municípios com valores de rendimento 

altos e crescentes estiverem simplesmente alterando a forma com que plantam o 

milho, teríamos os mesmos resultados.   

CONCLUSÕES 

O que ocorre com o padrão espacial da produção de milho em Goiás é que ao 

longo dos últimos anos, houve inserção de novas tecnologias, sobretudo na porção 

sudeste do estado, como está explícito no trecho: 

 “Na região Sudeste do Cerrado goiano, a introdução de inovações 
técnico-científicas no processo produtivo agrícola ocorreu, de forma intensa, 
nas últimas duas décadas. Com a inserção de técnicas modernas, o espaço 
rural (sobretudo, das áreas de chapada) sofreu uma (re)organização 
produtiva e social a partir de novas estruturas e novas funções colocadas 
pelo modelo modernizante.” (MATOS, 2009) 

 
 Isto, provavelmente associado com uma mudança na forma de plantio de 

milho, está alterando a dinâmica espacial desta cultura, que está se concentrando nas 

porções leste do estado nos últimos anos. Seria necessário analisar outros dados que 

não estão disponíveis no Censo agropecuário para esta hipótese ser confirmada, 

dados como a forma de plantio de milho e formação de complexos agroindustriais com 

forte poder de investimento e transformação do campo, seriam cruciais para se fechar 

um diagnóstico dos agentes responsáveis por esta modificação no campo em Goiás.  



 Por enquanto, o que pode ser afirmado é que há uma forte tendência da região 

sudoeste de Goiás, que no início dos anos 1990 se apresentava com os maiores 

rendimentos na produção de milho, dar lugar para a região sudeste como principal 

região de produção de milho. Entretanto, esta tendência pode ser temporária, já que é 

relativa às outras regiões de Goiás, logo um monitoramento a longo prazo no futuro se 

faz necessário para a observação da evolução do plantio de milho em Goiás, no que 

diz respeito a áreas de concentração e vetores de expansão e contração, já que os 

mesmos estão submetidos a diversas variáveis, e uma mudança brusca em todo este 

cenário é perfeitamente possível.  

 Também se faz necessário uma investigação mais minuciosa sobre os motivos 

desta tendência, o que não é uma tarefa trivial, já que em muitas destas áreas há 

conflitos de terras que dificultam a pesquisa de campo, além dos custos envolvidos.  E 

a literatura sobre o assunto ainda é carente de mais dados e informações, já que há o 

predomínio de artigos e trabalhos técnicos voltados para o plantio e produtividade. 

Contudo, é de extrema importância para a Geografia brasileira a compreensão dos 

padrões espaciais de cultivo, não só em Goiás, como em todo o país, já que através 

deles pode-se obter diversas informações referentes a organização territorial, e 

efetivamente espacializar os dados  agrícolas.  
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ABSTRACT 

We aimed to perform a supervised classification of the land use and cover of the Ibirubá 
municipality, using Landsat images for two dates (2002-2014). The classification has used the  
QGIS software with the Semi-Automatic Classification Plugin (SCP). Imagery were acquired by 
Landset 7 (TM) and 8 (OLI) and converted from DN to reflectance and after, they were masked. 
Two fake-color compositions were prepared for the interpretation and to obtain the training 
samples for the Spectral Angle Mapping algorithm. The classification results were satisfactory, 
considering the changes occurred in a decade and the desired accuracy for a macro monitoring. 
As Ibirubá municipality has its economy base in the agricultural activities, the classification 
showed a predominantly of agricultural and bare soil usage (up to 80%). The native vegetation 
presented a reduction in the period analyzed and seems not being in accordance with the 
environmental law.  
Keywords: land use, geotechnology, digital image processing, Landsat, free software. 

 

INTRODUÇÃO 

A realização do mapeamento da cobertura da terra é fundamental para entender a 

organização do espaço e as transformações ocorridas no ambiente ao longo do 

tempo, visto que a natureza sofre constantes mudanças naturais e outras causadas 

pela ação do homem e, estas alterações, podem ocasionar diversos problemas 

ambientais. Sendo assim, é necessário desenvolver metodologias que possibilitem 

compreender a dinâmica da natureza, principalmente para recuperar danos já 

causados pelas atividades antrópicas (DEMARCHI, et al. 2011) ou planejar ações de 

recuperação e mitigação de danos. 

Em função da exploração crescente dos recursos naturais, o monitoramento constante 

é essencial para a avaliação das condições ambientais de determinados locais. Sendo 

assim, o sensoriamento remoto vem como uma ferramenta que possibilita a aquisição 

de dados de forma global, regional e local, de forma confiável, rápida e repetitiva, 

sendo de grande importância para o levantamento, mapeamento e utilização das 

informações de uso e ocupação da terra de uma dada região (ROSA, 2003). Estas 

técnicas fundamentam-se no processo de interação entre a Radiação Eletromagnética 



e os diferentes alvos que se pretende estudar. Para a aplicação deve compreender as 

diversas etapas que incluem a interação em si, caracterizada principalmente pelo 

fenômeno de reflexão da radiação, a coleta de dados e seu registro através de um 

sensor e a análise desses dados com o objetivo de extrair as informações pretendidas 

de um determinado objeto. (PONZONI, 2002). 

Atualmente, segundo Rosa (2013), existe grande demanda por produtos resultantes 

do mapeamento do uso da terra, advinda de prefeituras, estados, nações e mesmo 

empresas ou órgãos setoriais, pois auxiliam na tomada de decisão. Com o advento 

das tecnologias do Sensoriamento Remoto, as problemáticas de desorganização 

territorial podem ser monitoradas, contribuindo para a fiscalização das políticas de 

gestão territorial, pois estas tecnologias possibilitam analisar as relações entre o 

ambiente e os fatores que agem sobre ele. 

Após a coleta dos produtos brutos, necessita-se realizar o processamento das 

imagens de satélite, o que ocorre em algumas etapas. A análise é realizada na etapa 

da classificação, que visa o reconhecimento automático de objetos da cena a partir da 

análise quantitativa dos níveis de cinza ou valor físico. Assim, os alvos são agrupados 

em diferentes classes em função dos critérios de decisão objetivos (NOVO, 1992). 

A classificação de imagens pode ser supervisionada ou não-supervisionada. A 

classificação supervisionada, realizada neste estudo, consiste na identificação prévia 

das classes de informação, que são os tipos de cobertura da terra. Esta identificação, 

por sua vez, chama-se área de treinamento ou amostra, e representa o 

comportamento médio das classes que serão mapeadas automaticamente (NOVO, 

1992). Estas amostras devem agrupar pixels representativos de cada alvo de 

interesse, além de serem bem distribuídas na imagem em questão.  

Nesta perspectiva, o QGIS é um SIG que se destaca por ser um software livre, que faz 

parte do projeto open source denominado OSGeo. É apontado como o software livre 

mais utilizado pelos profissionais da área de geotecnologias, pois possui crescentes 

recursos, que são melhorados a cada nova versão. Além dos recursos próprios, o 

QGIS possui um grande leque de extensões que podem ser instaladas com facilidade 

conforme a necessidade do usuário. Uma destas extensões é o Semi-Automatic 

Classification Plugin (SCP), que possibilita realizar a classificação supervisionada. 

Neste contexto, este trabalho objetivou realizar a classificação supervisionada da 

cobertura da terra do município de Ibirubá/RS, com imagens de satélite Lansat-8 e 

Lansat-7, para duas diferentes datas (2002-2014), utilizando o software QGIS e o 

plugin SCP. 

 

METODOLOGIA 



A área de estudo é o município de Ibirubá, que se localiza na região Centro - Norte do 

estado do Rio Grande do Sul (Figura 1), na região fisiográfica do Planalto Médio, 

à latitude central da área urbana de 28º37'39" sul, longitude de 53º05'23" oeste, e 

altitude de 416 metros. A área do município compreende 611,807 km² e o clima 

apresenta-se como subtropical úmido, segundo a classificação climática de Köppen-

Geiger. A cidade está situada no fuso 22 sul da projeção Universal Transversa de 

Mercator – UTM. O relevo caracteriza-se por ser em grande parte suavemente 

ondulado, exceto nas áreas de maior altitude. O solo da região é, na maioria, 

classificado como Latossolo Vermelho, que é considerado um solo próprio para a 

agricultura, pois apresenta características de profundidade e relevo adequada ao 

desenvolvimento das plantas. Interagindo com as características climáticas, a 

vegetação nas maiores altitudes é a floresta latifólia tropical. Já próximo aos cursos 

d'água encontram-se matas de galeria, constituídas por vegetação densa 

(FIGUEIREDO, et al. 2008). 

A economia do município está distribuída da seguinte maneira: setor de serviços 

(61,4% do PIB), agropecuária (21,7% do PIB) e indústria (16,9% do PIB). O PIB per 

capita anual é de R$ 28.322,35, segundo o IBGE (2012). O município é constituído de 

pequenas e médias propriedades rurais que estão em geral, vinculadas a 

cooperativas. O cultivo predominante durante o verão é a soja com quase 80% da 

área cultivada no município. Existem outros cultivos paralelos como o milho, como por 

exemplo a suinocultura, a avicultura e pecuária leiteira, que complementam a renda 

dos produtores rurais. 

Figura 1. Localização no (a) sul do Brasil, no (b) estado do Rio Grande do Sul, no (c) município 

de Ibirubá. Malha política foi adaptada do IBGE.  

 

Inicialmente foi feita a aquisição das imagens de satélite de duas diferentes datas. A 

primeira, Landsat-8 OLI, adquirida no dia 28 de novembro de 2014, a segunda 

Landsat-7 ETM+, de 22 de novembro de 2002. Ambas se referem à órbita/ponto 

222/080 e foram obtidas através do site Earth Explorer (NASA - LP DAAC).  



Posteriormente foram selecionadas as bandas a serem importadas para o software, 

juntamente com os metadados das imagens. Através desses, foi feita a conversão das 

imagens de DN para reflectância, para que pudessem ser trabalhadas. Depois de 

convertidas, fez-se a reprojeção destas imagens para o hemisfério sul. 

O próximo passo foi selecionar o vetor referente ao município de Ibirubá, que foi 

retirado da base de dados cartográficos do IBGE que possui os limites dos municípios 

brasileiros. Este vetor serviu como base para realizar o recorte das imagens. 

Após o recorte das imagens, foi feita uma composição colorida falsa-cor 654-RGB 

(imagem Landsat-8) e falsa-cor 543-RGB (imagem Landsat-7), para melhorar 

interpretação dos alvos em questão. Estas composições podem ser identificadas na 

Figura 2. 

Para a classificação foi utilizado o complemento Semi-Automatic Classification Plugin 

(SCP). Foram criadas as seguintes classes: Cursos d’água, Solo Agrícola com cultura, 

Solo Nu (Exposto), Vegetação, Urbano e Solo Agrícola Preparado. Depois de criadas, 

observou-se os perfis espectrais das classes e realizou-se a classificação 

supervisionada das imagens, que é automática e baseada nas amostras selecionadas. 

O algorítimo escolhido foi o Spectral Angle Mapping (SAM), que identifica as 

semelhanças entre as assinaturas espectrais (“endmembers”) de alvos de referência e 

as assinaturas espectrais dos pixels de uma imagem, para expressar o valor da 

semelhança em ângulos (Kruse et al., 1993).  

Para avaliar a acurácia dos resultados, foi elaborada a matriz de erros e calculados os 

erros de omissão e comissão (produtor e usuário), exatidão global e índice Kappa 

(FITZPATRICK-LINS, 1986; SIMÕES, 2001). 

 

RESULTADOS 

As imagens Landsat-ETM, na composição das bandas 5, 4 e 3 respectivamente, e 

Landsat-OLI na composição 6, 5 e 4 apresentam uma semelhança bastante grande 

com as cores verdadeiras da paisagem e, apresentam alguns padrões básicos e 

didáticos de cores, texturas e formas. Assim, é possível realizar uma boa interpretação 

a partir destas composições, que foram utilizadas para efetuar as amostras de 

treinamento. 



Figura 2. Composição colorida falsa-cor 543-RGB e 654-RGB (2002 – 2014), respectivamente 

para os anos de 2002 e 2014. 

 

As duas classificações realizadas demonstraram resultado satisfatório de precisão, 

esses resultados são comprovados pelo número Kappa, que define a acurácia das 

classificações temáticas. Na classificação do ano de 2002, o resultado do número 

Kappa foi 0,871. Na do ano de 2014, o número foi de 0,875. Ambos podem ser 

considerados excelentes. Referente à exatidão global, obteve-se 90.83% para a 

imagem Landsat-7 e 91.79% para a imagem Landsat-8, esta exatidão é calculada pela 

divisão da soma dos elementos da diagonal principal pelo número total de amostras 

tomadas (Story e Congalton, 1986). Segundo Mascaro & Ferreira (2003), isso significa 

que o usuário possui um mapeamento no qual a seleção aleatória de uma área tem 

probabilidade de 90.83% e 91,79% de ter sido classificada corretamente, ou seja, 

ambas as classificações se mostraram satisfatórias. 

Ao analisar os resultados das classes de cobertura da terra da classificação 

supervisionada para o ano de 2002 e 2014 puderam ser observadas algumas 

semelhanças e diferenças que são demonstradas a seguir nas Figuras 3 e 4. 



 

Figura 3. Classificação supervisionada da cobertura da terra do município de Ibirubá/RS, 2002. 

Figura 4. Classificação supervisionada da cobertura da terra do município de Ibirubá/RS, 2014. 

 



A classificação atribuiu valores às categorias que foram analisadas. Assim, foi possível 

identificar a quantidade de área presente em cada uma das classes estudadas. Na 

Tabela 1 pode-se observar a área ocupada pelas classes de cobertura da terra em 

km² e ha, para os dois anos. Já a Figura 5 demonstra a porcentagem de área 

ocupada, também para as duas datas, de cada classe. 

 

TABELA 1: ÁREA OCUPADA EM CADA CLASSE DE USO DA TERA. 

 
CLASSES 

ÁREA (km²) ÁREA (ha) 

2002 2014 2002 2014 

Cursos d’água 6,22 4,58 622,45 458,62 

Solo Agrícola c/ cultura 32,26   31,49 3226,92   3149,55 

Solo Nu 78,78 29,19 7878,52 2919,16 

Vegetação 116,63 100,33 11663,32 10033,83 

Urbano 89,27 16,62 8927,80 1662,63 

Solo Agrícola Preparado 290,45 431,40 29045,63 43140,86 

Fonte: Pâmela Käfer 

 

 

Figura 5. Gráfico do percentual de área ocupada por classe de uso da terra. 

 



A análise comparativa entre as classes de cobertura da terra permitiu a constatação 

de algumas alterações na configuração da paisagem de Ibirubá. Nota-se que ao longo 

do tempo o classificador exibiu uma diminuição na categoria Cursos d’água de 6,22 

km² para 5,58 km², ou seja, provavelmente houve uma pequena confusão do 

classificador que não identificou bem todos os cursos presentes na imagem de 2014. 

A categoria Agrícola com cultura, refere-se ao solo agrícola em que as plantas já 

possuem um certo tamanho que possibilita serem vistas na imagem na cor verde 

vibrante na composição escolhida para interpretação. É possível perceber que com o 

passar dos anos manteve-se uma certa homogeneidade no tamanho de área. Estes 

resultados podem ter relação com a época do ano, já que as imagens foram tomadas 

em novembro, época em que o milho está em fase inicial de crescimento, visto que na 

região Sul o milho geralmente é plantado de agosto a novembro (EMBRAPA, 2010), 

assim como o Soja, que são as principais culturas anuais do município. 

Na classe Solo Nu, foram englobadas as áreas de solo exposto e as áreas agrícolas 

que não estavam com cobertura no momento da tomada da imagem. Esta classe 

demonstra uma diminuição de aproximadamente 8% no decorrer dos anos. É 

importante destacar que estas áreas são muito variáveis, pois geralmente as áreas 

agrícolas sem cobertura, que são as mais expressivas, ocorrem nos períodos de 

transição de culturas. Então é comum ocorrer variações durante os anos, já que as 

épocas de semeadura podem ser adiantadas ou atrasadas dependendo das condições 

climáticas. 

A classe Vegetação exibiu um decréscimo de 2,66% ao longo dos doze anos. Em 

área, corresponde a uma redução de 16,3 km². Isto provavelmente é reflexo da 

expansão agrícola, pois a classe Solo Agrícola Preparado sofreu um grande aumento 

no decorrer destes anos, o que implica na perda de espaço da vegetação para os 

cultivos agrícolas. Nota-se na imagem, que o código florestal não é cumprido 

corretamente em todos os locais, pois diversas áreas próximas às encostas dos rios 

encontram-se nas classes Solo Nu, Preparado ou Urbano. O que não é correto do 

ponto de vista ambiental/florestal, assim, necessita-se realizar a adequação destes 

locais. 

Na classe Urbano, deveria estar presente apenas o perímetro urbano, que ocupa uma 

área relativamente pequena no município. Entretanto, o classificador confundiu em 

diversas partes da imagem algumas áreas de solo exposto, esta confusão se mostrou 

maior na imagem de 2002, onde mais áreas foram confundidas. Devido a isso, teve-se 

um decréscimo grande no perímetro urbano, o que de fato não ocorreu, pois segundo 

dados do IBGE, só entre os anos de 2006 a 2010 houve aumento de 19.310 

habitantes para 20.181, o que implica em aumento de área urbana. 



A categoria Solo Agrícola Preparado representou a maior parte do município tanto no 

ano de 2002, como em 2014, sofrendo um acréscimo considerado muito alto nestes 

anos, visto que passou de 290,45 km² para 431,40 km². Principalmente devido à 

época do ano, onde ocorre as transições das culturas anuais que são mais 

representativas no município. Assim, nota-se que a maior parte do município é 

constituído por área de agricultura, pois se somadas as áreas de Solo Agrícola com 

cultura, Solo nu e Solo Agrícola Preparado, tem-se um total de 65,43% em 2002 e 

80,19% em 2014. 

É importante frisar que resultado da classificação poderia ter sido melhor se fosse 

confrontado com uma verdade terrestre com mais classes do uso da terra, ou com 

subdivisões para algumas classes. Ou ainda se poderia realizar a classificação não 

supervisionada para automatizar o processo e diminuir a subjetividade do interprete na 

definição das áreas de amostra que devem ser selecionadas na classificação 

supervisionada. 

 

CONCLUSÕES 

A partir das alterações ocorridas ao longo dos anos avaliados e devido aos resultados 

de acurácia e precisão das classificações das duas datas escolhidas, conclui-se que a 

classificação supervisionada é uma técnica satisfatória para monitoramento da 

situação da cobertura da terra das cidades, apesar de provocar certa porcentagem de 

erro em alguns alvos, como por exemplo o perímetro urbano. 

O município de Ibirubá possui como base econômica as atividades agrícolas, por este 

fato a paisagem é predominantemente de solo agrícola, preparado e solo nu. A 

vegetação demonstrou redução significativa e as análises das imagens propiciara 

observar que não está de acordo com a legislação. Houve um aumento muito grande 

nas áreas agrícolas, em específico nas áreas de solo preparado para a agricultura, 

provavelmente pela expansão agrícola ocorrida no município nos últimos anos. 

Para melhores resultados recomenda-se obter imagens de maiores resoluções para, 

por exemplo, não haver confusões como a encontrada no perímetro urbano, além do 

uso da verdade de campo como já citado. 
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ABSTRACT - This study aims from urban land mapping, with the use of geospatial technologies 
and data collected in units of the Family Health Program (in Brazil known as PSF), to evaluate 
the spatial and temporal variation of the welfare levels and quality of life in the city of 
Rondonópolis and verifying the correlation between these variables and the usage patterns and 
land use in that city. An exploratory analysis of the data from the Basic Atention National Policy, 
from 2010 to 2014, revealed that the respiratory and circulatory problems are the most frequent, 
assuming in their treatments, the physical activities performance. Therefore, the use of public 
spaces for this purpose, resonates as a challenge in small and medium cities, especially in its 
peripheral areas, where seldom there is little or no public space that can be used to carry out 
activities within the health sector. In this perspective, we expect the results of this study to 
suggest new possibilities of intervention in the urban planning of the city of Rondonópolis, with 
regard to location, maintenance and ornamentation of these spaces for health and quality of life 
of its population. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O uso do SIG no âmbito do setor de saúde envolve técnicas que pressupõem a 
organização de dados de saúde na representação do espaço geográfico. A distribuição do 
espaço em unidades territoriais, formando polígonos, tem sido uma das técnicas mais 
utilizadas tanto nos setores de epidemiologia, como em estudos ecológicos. “O espaço 
geográfico é continuo e constituído por um sistema de objetos e ações com inúmeras 
articulações verticais e horizontais”. (SANTOS, 1999, p. 308).  

Bennett (1991) define o geoprocessamento como um conjunto de técnicas 
computacionais necessárias para manipular informações espacialmente referidas. Aplicado a 
questões de saúde coletiva permite o mapeamento de doenças, a avaliação de riscos, o 
planejamento de ações de saúde e a avaliação de redes de atenção. 

De acordo com Pina (1994) os SIG são sistemas computacionais, utilizados para a 
compreensão de fatos e fenômenos que ocorrem no espaço geográfico. A capacidade de 
reunir grande quantidade de dados de expressão espacial transforma-os em ferramentas 
primordiais para a manipulação da informação geográfica. 

Barcellos (2003) considera a incorporação da ferramenta tecnológica do 
geoprocessamento relativamente recente e dependente de bases tecnológicas e 
metodológicas em fase de implementação. Desconsiderar estas duas bases pode comprometer 
a utilização desta técnica na área de Saúde Coletiva. De um lado, a tecnologia não apoiada em 
problemas levantados pela prática de saúde pode levar ao tecnicismo ou a adoção de 
procedimentos equivocados no dia a dia dos serviços. De outro lado, a deficiência na coleta e 
análise de dados espaciais, dificulta o burilamento de dados, que perpassam por processos 
manuais de aquisição, como é o caso do PSF. 

Com a utilização do SIG em nível local e o uso de equipamentos de posicionamento 
por satélite (GPS) nas ações de vigilância em saúde, pode-se trabalhar com os eventos desta 
área na forma de pontos, em mapas com escala local. Nesta estratégia de 
georreferenciamento possibilita-se a produção de diferentes formas de agregação de dados, 
construindo-se indicadores em diversas unidades espaciais, de acordo com as possibilidades 
de estudo. O mesmo ponto que representa o evento de saúde pode estar contido em diferentes 
unidades espaciais: um bairro, uma bacia hidrográfica, um distrito sanitário, um posto de saúde 
e outros, definidos por polígonos nos mapas.   (BARCELLOS, 2003).  

Nesta ótica, Souza et al. (1996) contribuem com a seguinte afirmação: 
 

uma das maneiras de se conhecer mais detalhadamente as 
condições de saúde da população é através dos mapas que 
permitem observar a distribuição espacial de situações de risco e 
dos problemas de saúde. A abordagem espacial permite a 
integração de dados demográficos, socioeconômicos e 
ambientais, promovendo o interrelacionamento das informações 
de diversos bancos de dados. Nesse sentido, é fundamental que 
as informações sejam localizáveis, fornecendo elementos para 
construir a cadeia explicativa dos problemas do território e 
aumentando o poder de orientar ações intersetoriais específicas. 
(SOUZA et al., 1996, p. 13). 

 
Como apoio ao planejamento dos serviços de saúde, os SIGs permitiram avaliar, por 

exemplo, a adequação dos serviços de saúde às necessidades de atenção à malária severa no 
Departamento de Petén, norte da Guatemala. (LOYOLA et al., 1996).  

Determinaram-se, em primeiro lugar, quais eram as localidades com maior risco de 
malária severa, causada principalmente por plasmodium falciparum. Foram posteriormente 
mapeados os serviços de saúde para se estabelecer a acessibilidade geográfica e distribuição, 
de acordo com suas necessidades nas localidades envolvidas.  

Realizou-se, igualmente, o mapeamento de estradas, rios e áreas de influência ou 
cobertura dos postos de saúde em um raio de 12 km. As áreas de influência foram geradas 
pela operação de amortização (buffer) dos SIG.  



Com essa análise georreferenciada, verificou-se que várias localidades de alto risco 
têm pouco ou nenhum acesso por estrada aos serviços de saúde, enquanto outras têm 
excesso de oferta de serviços.  

Como resultado dessa análise, foi sugerida a readequação dos postos de saúde por 
redistribuição ou por meio de unidades móveis para cobrir as áreas não atendidas ao longo dos 
rios. Por outro lado, para poder programar os recursos necessários a responder às 
necessidades mencionadas, foram utilizadas as funções de agregação do SIG, para calcular a 
população coberta e, portanto, estimar a população não coberta. Também foi utilizada a 
capacidade de cálculo de distâncias na definição de rotas de acesso e recursos de transporte 
para os serviços de saúde.  

Special Program for Health (SHA), (2000) discute a utilização do SIG, no Chile, para 
estudar a distribuição, acesso e capacidade resolutiva da rede assistencial dos serviços de 
saúde. 

A partir desta revisão de literatura sobre as geotecnologias percebe-se a importância 
de se buscar a cada momento novos métodos de burilamento e de representação de dados, 
que apresentam características dinâmicas e subjetivas para a compreensão dos fenômenos 
que ocorrem nos espaços urbanos.  

Para tanto, a proposta inicial desta pesquisa, pretende identificar e investigar as 
relações entre os espaços públicos e serviços de saúde na cidade de Rondonópolis, estado do 
Mato Grosso, avaliando os padrões de vida das comunidades atendidas pelas ESF, bem como 
a qualidade dos espaços públicos livres (praças, parques, áreas verdes e jardins públicos) que 
devem servir de apoio, considerando sua função social, à sociabilidade e integração das 
comunidades do entorno, nas atividades preventivas de seus tratamentos e na prática de 
cidadania. 

A cidade de Rondonópolis apresenta uma dinâmica urbana determinada, 
principalmente, pelo agronegócio – agrobusiness. Com os processos de desenvolvimento e 
expansão da cidade, e alterações no zoneamento e nas Leis de Uso e Ocupação do Solo, 
ocorreram mudanças em sua paisagem original, como, por exemplo: “a descontinuidade e 
desarticulação no espaço físico, presença de vazios urbanos, barreiras físicas constituídas no 
tempo, áreas verdes e de interesse ecológico degradadas.” (REGO, et al., 2009, p. 1).  

Localizada ao sul do Estado do Mato Grosso, Brasil, a 215 km de Cuiabá, capital do 
Estado, limita-se ao norte com os municípios de Juscimeira e Poxoréu, ao sul, com Itiquira e 
Pedra Preta, a leste com Poxoréu e São José do Povo e a oeste com o município de Santo 
Antonio do Leverger, conforme demonstra a Figura 1. 

Possui uma área de 4.159,122 km
2
, representando 0,48% da área total do estado, com 

população estimada em 195.476 habitantes de acordo com o IBGE (2010), sendo 129,2 km
2 

de 
área urbana e 4.029,922 km

2
 de área rural. (RONDONÓPOLIS, 2015). 

 



 

Figura 1. Mapa de localização do município de Rondonópolis, Mato Grosso, Brasil 
Org.: OLIVEIRA, T. D. S. (2014).  

 

 O universo desta investigação será a ESF Cardoso, inserida na área administrativa de 
saúde 5, denominada “Nossa Senhora do Amparo”, constituindo-se numa população de 1.151 
famílias, aproximadamente 3.798 pessoas, de acordo com RONDONÓPOLIS (2015).  
 O uso de geotecnologias no esquadrinhamento do território possibilitará também as 
correlações espaciais dos níveis de qualidade de vida, contribuindo, dessa forma, na 
interpretação das dinâmicas sociais envolvidas no espaço geográfico. 
 

2 METODOLOGIA 
 

Inicialmente serão levantados os dados disponíveis no setor de PSF da Secretaria 
Municipal de Saúde de Rondonópolis, que apresentem índices que identifiquem fatores 
naturais, sociais e individuais da população envolvida nos territórios de saúde.  

Para determinar a amostra serão utilizados os dados da Ficha A, no período de 2010 a 
2014, que apresentam o número de pessoas cadastradas no PSF, bem como o número de 
famílias. São dados coletados pelas ESF na dinâmica diária de sua atuação junto às 
comunidades do entorno. Este documento utilizado pelo PSF, na coleta e burilamento de dados 
sobre as comunidades atendidas, retroalimenta os dados do Datasus, que determina os dados 
oficiais do Sistema Único de Saúde (SUS) avaliados para as ações, projetos e políticas 
públicas no âmbito do setor de saúde.  

Em seguida, serão analisados e avaliados os dados obtidos junto às comunidades e 
profissionais de saúde. 

Para a espacialização das unidades de saúde e espaços públicos de Rondonópolis 
será utilizado o Sistema de Informação Geográfica (SIG), aplicativo Terraview, versão 4.2.2, 
que permitirá o mapeamento digital e análises de correlação espacial. 

Posteriormente serão determinadas futuras ações de planejamento e monitoramento 
dos espaços públicos, bem como do território área de abrangência e serviços oferecidos pelas 
ESFs, resultando em melhores condições de vida para as comunidades de Rondonópolis.  

 
 
 

 



3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

O setor de saúde da cidade de Rondonópolis, conta atualmente com a estrutura de 155 
leitos de internação no Sistema Único de Saúde (SUS), 8 Unidades de Terapia Intensiva (UTI) 
para adultos e 10 leitos de UTI Neonatal e 4 postos de saúde. Foi implantado também o 
Programa Saúde da Família (PSF), atualmente com 31 ESFs que atendem os bairros 
periféricos. 

Dentre os diversos serviços ofertados pelos postos de saúde, destacam-se: 
atendimento nas clínicas básicas (pediatria, clínica geral, ginecologia/obstetrícia); atendimentos 
de enfermagem e psicologia; visitas domiciliares; atendimentos de odontologia; programas de 
atenção à saúde da criança, mulher e adulto e ações de prevenção às Doenças Sexualmente 
Transmissíveis (DST), HIV e Aids. 

A cidade é dividida, no âmbito administrativo por 6 áreas de saúde, de acordo com a 
Figura 2: 

 

 

Fonte: RONDONÓPOLIS (2015). 
Org.: OLIVEIRA, T. D. S.; PEREHOUSKEI, N. A. (2015). 
 
 

A área de saúde 5, denominada “Nossa Senhora do Amparo”,  onde se localiza a ESF 
Cardoso, é composta pelos seguintes bairros e PSFs, conforme expressa  a Figura 3: 

 



 

Fonte: RONDONÓPOLIS (2015). 
Org.: OLIVEIRA, T. D. S.; PEREHOUSKEI, N. A. (2015). 
 
  

A Figura 4 demonstra a localização dos espaços públicos urbanos (praças e áreas 
verdes), localizadas na área: 

 
 



 

Fonte: RONDONÓPOLIS (2015). 
Org.: OLIVEIRA, T. D.; PEREHOUSKEI, N. A. (2015). 
  
 

 

De acordo com o Ministério da Saúde (BRASIL, 1997) para a atuação dos profissionais 
de saúde no âmbito domiciliar, são definidos recortes territoriais agregando as famílias, sendo 
no máximo 1.000 famílias ou 4.500 pessoas, que podem compor um bairro, parte de um bairro, 
vários bairros, tanto em áreas urbanas, como em áreas rurais. 

No PSF, o menor nível de atenção é a família. Os níveis maiores podem ser uma 
microárea, área, segmento ou mesmo o município. A microárea normalmente agrega de 450 a 
750 habitantes e constitui a unidade de atuação do profissional Agente Comunitário de Saúde 
(ACS). A área é formada por um conjunto de microáreas, não necessariamente contíguas, 
onde atua uma ESF agregando de 2.400 a 4.500 pessoas, ou cerca de 600 a 1.000 famílias.  

Os dados trabalhados para esta pesquisa foram burilados a partir da Ficha A, que faz 
parte dos documentos do PSF, sendo gerados com o número e característica dos 
atendimentos junto à ESFs

 
Cardoso, que faz parte da área de saúde 5, “Nossa Senhora do 

Amparo”, do município de Rondonópolis, em área urbana, de acordo com Rondonópolis (2015).  
Dentre os atendimentos realizados estão algumas atividades educativas, tanto em 

grupos de atenção básica, como em grupos de atenção especializada.  Ocorre que muitos 
desses trabalhos poderiam estar sendo desenvolvidos em espaços públicos acolhedores, com 
estrutura urbana, beleza paisagística e proximidade aos núcleos de saúde, no entanto, será 
que existe esse arranjo espacial em todos os setores de atendimento em saúde? Estes dados 
são considerados oficiais pelo Ministério da Saúde e servem de base para as prospecções no 
planejamento das dinâmicas do referido programa e foram cedidos pelos setores de Gestão do 
SUS, PSF e Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde de Rondonópolis em 
2015, referindo-se ao período de 2010 a 2014. 

Inicialmente foram analisados os dados de faixa-etária que demonstraram os seguintes 
resultados: 

No período de 2010 a 2014, os totais de pessoas atendidas pela ESF Cardoso, em 
área urbana, foram de 17.748 indivíduos, sendo os que possuem planos de saúde no ano de 
2010, 663 pessoas, correspondendo a 18,3% do total da população; em 2011, 641 pessoas, 
correspondendo a 18,4%; no ano 2012, 686  pessoas, correspondendo a 20,2% do total da 



população; no ano 2013, 683 pessoas, correspondendo a 18,9% do total da população; e, no 
ano de 2014, 685 pessoas, correspondendo a 18,7% do total da população, sendo que a media 
de pessoas atendidas, foi de 3.358 usuários, correspondendo a  18,9% do total da população 
que tem  plano de saúde.   

Verifica-se pelos dados da Tabela 1, que a faixa-etária com menor número de 
atendimentos são crianças menores de 1 ano, tendo um considerável aumento nas faixas-
etárias subsequentes, ou seja, de 1 a 4 anos, 5 a 6 anos, 7 a 9  e 10 a 14 anos.  No entanto, as 
crianças de 5 a 6 anos apresentaram menores totais. Os adolescentes e jovens também 
apresentaram porcentagens representativas, nos atendimentos do PSF, no entanto, a faixa-
etária que apresentou maiores totais nos atendimentos foi a de 20 a 39 anos, que normalmente 
são pessoas ativas, que trabalham, estudam, compõem famílias, enfim, estão em sua fase de 
vida de maior produtividade.   

As faixas etárias de 40 a 49, 50 a 59 e maiores de 60, também apresentaram 
significativos totais, no entanto, as pessoas de 40 a 49 anos foram as mais assistidas, pois 
também se encontram em período de vida consideravelmente produtiva. O acompanhamento 
de pessoas idosas caracteriza-se representativo na ESF Vila Cardoso, com programas 
específicos de atenção voltados a esse público.  

Foram demonstrados os totais de casos de doenças notificadas pela Secretaria 
Municipal de Saúde de Rondonópolis. 

Conforme os dados, as principais doenças notificadas pela ESF Cardoso na cidade de 
Rondonópolis são os problemas cardíacos, ligados à respiração e circulação que, 
normalmente, são doenças crônicas, computadas pelos dados de hipertensão arterial que 
representam 1.771 (100%) casos no período estudado. Esses problemas estão diretamente 
articulados à necessidade de atividade física, que é básica em seus tratamentos, e 
pressupõem a existência de espaços públicos, sejam áreas verdes, equipamentos urbanos, 
parques e jardins, devidamente estruturados para proporcionar um ambiente adequado para 
este tipo de atividade. Dados representativos também para diabetes, que perfazem 476 casos. 
Não ocorreram problemas de distúrbio mental notificados no período estudado. 

Com relação ao abastecimento de água, do total de 1.157 (100%) domicílios 
computados pela ESF Cardoso, 1.153 (99,6%) recebem a partir da rede pública. O 
abastecimento via poço ou nascente, bem como outras modalidades (abastecimento por carro-
pipa, coleta de chuva e outros) não foram representativos. Este indicador, como uma das 
condições mínimas necessárias na qualificação da moradia urbana adequada, mostrou-se 
relevante. 

Na variável “destino do lixo” , a maioria dos domicílios recebe o serviço de coleta 
pública, representando 5.407 (99,9%) domicílios computados pela ESF Cardoso. As demais 
modalidades, como o lixo queimado ou enterrado, bem como o lixo a céu aberto foram pouco 
representativas. Sendo outro índice básico de nível de vida, o destino do lixo também 
apresentou uma adequação satisfatória na dinâmica urbana. 

Considerando os níveis de escolarização e alfabetização, quando se compara o total 
de crianças entre 7 e 14 anos que estão matriculadas em escolas,  com os totais de faixa-etária 
apresentados na Tabela 1, verifica-se que das 2.547 (100%) pessoas computadas pelos ESF 
Cardoso, 2.104 (82,6%) estão frequentando escolas municipais e colégios estaduais. Para 
atingir a cobertura completa de crianças e jovens em idade escolar e que frequentam, faltam 
443 (17,3%) pessoas. Apesar da baixa porcentagem, considerando a área de Educação, é um 
dado representativo, pois apresenta um número relevante de crianças e jovens que não estão 
frequentando escolas.  

Na variável “15 anos e mais”, incluindo os alfabetizados, os dados da Tabela 5 
apresentam-se mais completos, quando comparados aos dados de faixa-etária da Tabela 1, 
pois apresenta um total de 24.967 (100%) pessoas.  

Considerando a faixa-etária de 15 a 60 anos, num total 14.176 (100%) pessoas 
computadas pela ESF, 10.634 (96,1%) encontra-se em fase de estudos ou são alfabetizados. 
Portanto, os dados referentes à Educação, tanto na faixa-etária de 7 a 14 anos e mais de 15 
anos e alfabetizados são satisfatórios e próximos da realidade de Rondonópolis.  

Avaliando os tipos de construção de casasa maioria são construções de alvenaria, 
sendo que do total de 5.410 (100%) casas, 5.384 (99,5%) são de tijolos. As demais variáveis, 
como as casas de taipa, madeira, material aproveitado e outros (palafitas, pau a pique...) não 
foram representativas, resultando em bom nível de qualidade de vida em relação a esta variável.  

A maioria dos domicílios da ESF Cardoso  apresenta como destino de fezes e urina, o 
uso de fossas, representando 5.385 (99,5%) de residências computadas. As que apresentam 



sistema de esgoto somam-se 22 (0,4%) e, ainda, o destino à céu aberto representa 5 (0,09%). 
Nesta variável de nível de qualidade de vida, o uso de fossas não é recomendável por 
questões de saúde, tanto ambiental como humana, bem como nas questões de higiene e 
segurança, sendo necessário maior esforço por parte do poder público, na inclusão de 
domicílios interligados em sistemas de esgoto. 

Ainda foram analisadas as formas de tratamento de água nos domicílios na ESF Vila 
Cardoso da cidade de Rondonópolis. Nesta variável, foram representativos os domicílios que 
utilizam a filtração com um total de 2.702 (49,9%). No entanto, é representativo o número de 
domicílios que não apresentam tratamento de água, num total de 2.671 (49,3%). Pouco 
representativo os domicílios que utilizam a cloração, num total de 25 (0,4%), assim como, os 
domicílios que utilizam a fervura, com 14 (0,2%). Nesta perspectiva, será preciso aumentar os 
domicílios com tratamento de água para garantir melhor condição de vida. Além da atuação do 
poder público, será importante também o trabalho de sensibilização junto às comunidades, no 
sentido de conscientizá-las da importância dessa prática para a sua saúde. Este trabalho 
normalmente é realizado pelos ACSs em suas áreas de adscrição.  
 Nesta variável apresentam-se os dados de cobertura de famílias cadastradas no 
programa Bolsa Família, bem como no CAD-ÚNICO que computa os dados de famílias 
cadastradas em cada município, por meio do Gestor Municipal do Cadastro Único que, em 
muitos casos, pode ser o gestor do programa Bolsa Família.  Das 279 (100%) famílias 
cadastradas na ESF Cardoso, 160 (57,3%) recebem o “Bolsa Família” e 119 (42,6%) estão 
cadastradas no CAD-ÚNICO. Ressalta-se que a cada ano analisado, o numero de famílias que 
procurou por este benefício aumentou significativamente, sendo fundamental para a melhoria 
de qualidade de vida das pessoas.  

Os dados da Ficha A apresentam ainda o número de domicílios com energia elétrica na 
ESF Cardoso da cidade de Rondonópolis, sendo que em 2010, foram cadastradas 1.034 
residências; em 2011, um total de 1.002; em 2012, 1.078; em 2013, 1.141; e, em 2014 1.157 
residências. Deste total, 1.152 (99,5%) de domicílios no ano de 2014, possuem energia 
elétrica, ou seja, um numero expressivo na questão energia domiciliar. 

Com relação aos espaços públicos na área em estudo, as áreas verdes existentes 
representam espaços sem manutenção, abandonadas, sem qualquer investimento por parte do 
poder público. Além disso, a área contempla, em sua maioria, praças com a mesma 
característica das áreas verdes. Esta será a segunda etapa da presente pesquisa, que avaliará 
a qualidade desses espaços públicos, bem como as possibilidades de aproveitamento para as 
atividades realizadas pela ESF, na perspectiva da prevenção de doenças e qualidade nos 
tratamentos em saúde.  

 
4 CONCLUSÕES 
 

O geoprocessamento é uma ferramenta fundamental para a interpretação dos 
acontecimentos nos setores de saúde. Quando compara-se, por meio do mapa, a localização 
das unidades de saúde e de espaços públicos, por exemplo, é possível identificar a 
proximidade ou ausência de equipamentos urbanos que contribuem para a melhoria da 
qualidade de vida dos usuários do SUS, inclusive com relação à sua estrutura, manutenção e 
possibilidades de intervenção urbana. 

A análise dos níveis de qualidade de vida articulada com o mapeamento de espaços 
públicos e serviços de saúde proporcionarão novas possibilidades de planejamento para as 
ESF, nas ações de prevenção e Educação continuada, de forma a promover a sociabilidade 
dos usuários do SUS, melhorando suas condições de vida. 
 A integração da Geografia e das Ciências da Saúde proporciona certa compreensão 
das relações que ocorrem no espaço geográfico que podem contribuir na dinamização dos 
serviços de saúde, promovendo a cidadania e a sustentabilidade social, numa perspectiva 
pacífica e igualitária de organização da sociedade. 
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ABSTRACT. 

The objective of this study was to evaluate the accuracy of the classifiers Maxver and Iso 

Cluster in the ArcGIS for Desktop 10.2.2 (ESRI) software, using Landsat 8 image, covering the 

municipality of Cáceres / MT. Both classifiers are pixel by pixel, with a supervised (Maxver) and 

other non-supervised (Iso Cluster or Isodata). It used Landsat 8, sensor OLI (Operational Land 

Imager), whose thematic classes were defined: water, urban area, forest, riparian forest, 

grazing, bare soil and shade. The classification was performed using the tools in the ArcGIS 

Image Classification. For validation of classifications random points were created. The Maxver 

classification is performed using the selected training samples. Classes that occupied larger 

area of the municipality of Cáceres in Maxver classification were grazing (42.53%), forest 

(21.77%) and riparian forest (17.05%), while the Iso Cluster were grazing (46.18%), forest 

(28.51%) and riparian forest (10.88%). All classes were identified in Maxver, but the Iso Cluster, 

classes urban area and shade were not identified. The overall accuracy, Kappa, and Tau for the 

classifier Maxver was 52%, 31% and 44%, respectively. While the Iso Cluster classifier had an 

overall accuracy Kappa, and Tau of 53%, 29%, and 45%, respectively, both classifiers in 

ArcGIS had a moderate performance. Despite a median accuracy, the Maxver outperformed the 

Iso Cluster performance. 

Keywords: Maxver, Iso Cluster, ArcGIS, Image Digital Processing, Geotechnologies. 
 

1. INTRODUÇÃO 

A classificação é o processo de extração de informação em imagens para reconhecer 

padrões e objetos homogêneos e é utilizada em Sensoriamento Remoto para mapear 

áreas da superfície terrestre que correspondam aos temas de interesse. Alguns 

softwares de processamento de imagem orbital, tanto comerciais (pagos) quanto os de 

plataforma aberta (open source), utilizam classificadores conforme o tipo de 

supervisão (supervisionada e não-supervisionada). 



Os classificadores podem ainda ser "pixel a pixel" ou por regiões. Os Classificadores 

"pixel a pixel" utilizam apenas a informação espectral de cada pixel para determinar 

regiões homogêneas. Estes classificadores podem ser separados em métodos 

estatísticos (utilizam regras da teoria de probabilidade) e determinísticos (não utilizam 

probabilidade) (MENDES, 1987). Os classificadores por regiões utilizam, além de 

informação espectral de cada "pixel", a informação espacial que envolve a relação 

com seus vizinhos. Procuram simular o comportamento de um foto-intérprete, 

reconhecendo áreas homogêneas de imagens, baseados nas propriedades espectrais 

e espaciais de imagens. A informação de borda é utilizada inicialmente para separar 

regiões e as propriedades espaciais e espectrais irão unir áreas com mesma textura 

(Brasil, 2006). 

Os classificadores no software ArcGIS são pixel a pixel, mas o usuário pode quanto à 

supervisão, utilizar o supervisionado (Maxver) e o não-supervisionado (Iso Cluster ou 

Isodata). O classificador por máxima verossimilhança (Maximum Likelihood - Maxver) 

considera a ponderação das distâncias entre as médias dos valores dos pixels das 

classes, utilizando parâmetros estatísticos (BRASIL, 2006). Presume-se que as 

amostras de treinamento para cada classe e em cada banda estão normalmente 

distribuídas, ou seja, de forma Gaussiana. Em outras palavras, amostras de 

treinamento com histogramas bi ou tri modais em uma única banda não são ideais. 

A eficiência deste classificador está na escolha das classes de treinamento que são 

utilizadas para estimar a forma da distribuição dos pixels de cada classe no espaço de 

n bandas. Além disso, a localização do centro de cada classe é importante. Caso os 

pontos não estejam distribuídos como esfera, porém, assemelhando-se mais a um 

elipsoide, espera-se que a possibilidade (probabilidade) de um ponto qualquer 

pertencer ao conjunto da classe dependerá não somente da distância ao centro do 

conjunto da classe, mas também das dimensões e direções dos eixos do elipsoide 

(MENESES e SANO, 2012). 

O classificador Iso Cluster usa o algoritmo de agrupamento Isodata (Iterative Self-

Organizing Data Analysis Techniques A.), a letra A final foi inserida apenas para tornar 

o algoritmo pronunciável, sendo uma coleção de técnicas iterativas (BALL e HALL, 

1965). O Isodata determina as características dos agrupamentos naturais de células 

do espaço de atributo multidimensional e armazena os resultados em um arquivo de 

saída ASCII. O Iso Cluster realiza o agrupamento dos dados multivariados 

combinados em uma lista de bandas de entrada. O arquivo de assinatura resultante 

pode ser utilizado como entrada para um instrumento de classificação, tal como ocorre 

na classificação Maxver, que produz um raster classificação não supervisionada 

(ESRI, 2014). 



O Isodata estima uma atribuição de vetores de agrupamento de pixels candidatos e 

depois os move para as classes, conforme apontaram Richards e Jia (1986) e Ball e 

Hall (1965).  

Face a argumentação apresentada, neste trabalho objetivou-se avaliar a exatidão dos 

classificadores Maxver e Iso Cluster implementados no software ArcGIS for Desktop, 

versão 10.2.2, utilizando na avaliação imagens Landsat 8 que recobrem o município 

de Cáceres/MT. 

 

2. METODOLOGIA 

2.1 - Área de estudo 

A área selecionada para o desenvolvimento deste trabalho foi o município de Cáceres, 

que está localizado na região Sudoeste do estado de Mato Grosso, entre as 

coordenadas geográficas: 58°48’23” W e 15°27’42” S, 57°2’36” W e 17°37’3” S (Figura 

1). 

 
Figura 1: Carta-imagem Landsat 8 (Banda 4 (R), Banda 5 (G) e Banda 6 (B)), da área de 

estudo. Fonte: os autores, 2015. 

2.2 - Procedimentos metodológicos 

A base cartográfica referente aos dados da malha municipal digital de 2007 foi obtida 

no sitio do IBGE. As imagens Landsat 8, sensor OLI (Operational Terra Imager), 

bandas 4 (vermelho), 5 (NIR) e 6 (SWIR), com resolução espacial de 30 metros foram 

obtidas, no sitio do Serviço Geológico americano (http://earthexplorer.usgs.gov/). As 

órbitas/pontos que recobrem a área são: 227/071, 227/072, 228/071 e 228/072. As 

datas de aquisição das imagens para as órbitas 227 e 228 foram 27/08/2014 e 

01/07/2014, respectivamente. 

O pré-processamento das imagens e a montagem do mosaico na composição RGB foi 

realizado no SPRING, versão 5.2.6, do Instituto Nacional de Pesquisa Espacial - INPE 



e o layout da carta imagem foi elaborado no ArcGIS. As imagens foram reprojetadas 

para o hemisfério sul no ArcGIS for Desktop Advanced – versão 10.2.2, através da 

ferramenta de geoprocessamento Project Raster, na referência espacial SIRGAS 

2000, UTM, Zona 21 Sul.  

Com base na observação da imagem da área de estudo foram definidas as seguintes 

classes temáticas: Água, Área Urbana, Floresta, Mata Ciliar, Pastagem, Solo Exposto 

e Sombra, sendo que as cores adotadas podem ser visualizadas na (Tabela 1). 

TABELA 1: PADRONIZAÇÃO DAS CORES DAS CLASSES TEMÁTICAS 

Classe 
Temática 

Cor Cor  
R, G, B 

Água  0, 0, 255 
Área Urbana  255, 0, 0 
Floresta  0, 128, 0 
Mata Ciliar  0, 204, 102 
Pastagem  255, 255, 102 
Solo Exposto  255, 204, 102 
Sombra  166, 166, 166 

 

A classificação do mosaico foi realizada no ArcGIS utilizando-se a extensão Spatial 

Analyst, disponível na barra de ferramentas Image Classification podendo ainda ser 

realizado a partir do conjunto de ferramentas de geoprocessamento do Arctoolbox 

Spatial Analyst, na caixa de ferramentas Multivariate. 

O processo de classificação supervisionada no ArcGIS consiste em realizar o 

treinamento a partir do Training Sample Manager, selecionando-se as amostras na 

imagem, segundo as classes temáticas pré-definidas. No caso deste estudo para cada 

classe temática obteve-se 30 amostras. Na sequência gerou-se o arquivo de 

assinatura no formato (.gsg) e na ferramenta Maxver foi inserido o arquivo raster, 

neste caso a imagem do Landsat 8 e o arquivo de assinatura definido no treinamento, 

visando a geração da classificação supervisionada. 

O processo de classificação não-supervisionada Iso Cluster foi executado a partir da 

ferramenta de geoprocessamento Iso Cluster Unsupervised Classification, disponível 

na barra de ferramentas Image Classification. Os parâmetros aplicados foram os 

seguintes: raster de entrada (imagem Landsat 8), número de classes (7) e os valores 

padrões do ArcGIS, sendo o número mínimo de células para classificar (20 células) e 

o intervalo a ser utilizado na amostragem (10 células). Neste caso, há necessidade de 

pós-classificação para identificação das classes pré-definidas, na etapa inicial. 

Para avaliar a acurácia das classificações utilizou-se a matriz de confusão, que 

segundo Congalton (1991) consiste numa uma matriz quadrada de números definidos 

em linhas e colunas que expressam o número de unidades da amostra (pixels, grupos 



de pixels ou polígonos) atribuído a uma categoria particular relativo à categoria atual, 

conforme foi verificado em campo. Geralmente, as colunas representam os dados de 

referência, enquanto as linhas representam a classificação gerada a partir dos dados 

de sensoriamento remoto. 

Para extrair as informações para a geração da matriz de confusão, as classificações 

geradas no ArcGIS foram convertidas para o formato vetorial (feature class), através 

da ferramenta Raster to Polygon. 

No ambiente do ArcGIS criou-se 500 (quinhentos) pontos de forma aleatória, 

distribuídos na área de estudo (Figura 2), por meio da ferramenta de 

geoprocessamento Create Random Points (Criar Pontos Aleatórios), que está 

localizada na caixa de ferramentas Data Management Tools (Ferramenta de 

Gerenciamento de Dados), no conjunto de ferramentas Feature Class (Classe de 

Feição).  

No aplicativo ArcMap usou-se o Serviço de Imagem da Esri (World Imagery), a partir 

do ArcGIS Online, para a validação dos pontos. Cada ponto criado para validação foi 

classificado numa das sete classes temáticas pré-definidas, considerando que o 

interprete tem conhecimento do espaço investigado. Esses pontos criados poderiam 

ser obtidos via GPS em trabalho de campo na área de estudo. 

 

Figura 2: Pontos Aleatórios que serão usados para validar as classes temáticas na matriz de 
confusão. Fonte: os autores, 2015. 

 

Para compor a matriz de confusão (Tabelas 2 e 3) foram utilizados os pontos gerados 

aleatoriamente, que foram classificados através da interpretação visual. Assim fez-se a 

interseção dos pontos aleatórios com as classes temáticas contidas nas classificações 

supervisionada e não-supervisionada (Figura 3 A e 3 B). 



Para verificar o grau de concordância para cada classe em relação a cada 

classificador avaliado, foi utilizado o índice Tau que é uma técnica discreta 

multivariada que expressa a correlação entre a verdade de campo e as imagens 

classificadas baseadas em probabilidades (NAESSET, 1996; ANTUNES e LINGNAU, 

1997). Naesset (1996) justifica que o índice Tau pode ser interessante como um 

coeficiente que reflete a acurácia de uma classificação, pois estima as concordâncias 

ao acaso. A interpretação da qualidade da classificação é feita a partir dos valores do 

índice de Tau no intervalo [-1,1] (LINGNAU e ANTUNES, 1997), (Tabela 4). 

O índice Kappa é utilizado para verificar a confiabilidade dos mapas temáticos que são 

gerados a partir do processamento digital da imagem de sensoriamento remoto. Este 

índice considera a proporção de amostras corretamente classificadas, 

correspondentes à razão entre a soma da diagonal principal da matriz de erros e a 

soma de todos os elementos dessa matriz, representadas pelo número total da 

amostra, tendo como referência o número total de classes (COHEN, 1960). Os valores 

do índice Kappa podem ser qualificados conforme Landis e Koch (1977). 

Alguns estudos mostram que Tau e Kappa apresentam valores muito próximos entre si 

quando as classes possuem uma mesma probabilidade. As expressões para a 

obtenção do índice Kappa pode ser encontrada em Coelho (2010), Congalton (1991) e 

Silva et al. (2011) e para o índice Tau em Congalton (1991) e Ma e Redmond (1995). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O classificador supervisionado (Maxver) apresentou melhor desempenho em relação 

ao classificador não supervisionado (Iso Cluster) na geração do mapa de cobertura 

vegetal e uso da terra do município de Cáceres/MT, como pode ser constatado na 

(Figura 3 A e 3 B), em que se observa pouca confusão entre as classes temáticas, 

embora este tenha distinguido menos classes temáticas do que o Maxver.  

As classes área urbana e solo exposto apresentaram a mesma resposta espectral, 

assim como a de sombra e pastagem, na classificação gerada pelo classificador 

Maxver (Figura 3 A). Cabe informar que no pós-processamento apenas atribuiu-se as 

cores conforme as classes.  

A ferramenta Maxver, no ArcGIS, não realiza segmentação como ocorre em outros 

softwares que realizam o processamento digital da imagem, sendo esta feita conforme 

as amostras selecionadas na etapa de treinamento. De acordo com a classificação 

gerada no Maxver as classes que ocuparam maior área no município de Cáceres 

foram: Pastagem (42,53%), Floresta (21,77%) e Mata Ciliar (17,05%). A urbe de 

Cáceres é pouco densa e concentrada espacialmente, padrão este diferente do 

apresentado pelas metrópoles e cidades de grande porte. 



Verificou-se na classificação não supervisionada, gerada pelo classificador Iso Cluster 

(ou Isodata) ineficiência na distinção de classes temáticas (área urbana, solo exposto 

e sombra), corroborando para que as classes área urbana e sombra não fossem 

classificadas (Figura 3 B).  

As classes identificadas pelo classificador Iso Cluster que ocuparam maior área no 

município de Cáceres foram: Pastagem (46,18%), Floresta (28,51%) e Mata Ciliar 

(10,88%). 

Crósta (2002) aponta que a desvantagem do método Isodata reside no fato de que 

todos os pixels da imagem serão classificados, o que pode acarretar em mistura da 

resposta espectral dos temas. 

 
Figura 3: A - Classificação Maxver. B - Classificação Iso Cluster. Fonte: os autores, 2015. 

 

Segundo Mello et al. (2012), é importante, que o trabalho de classificação considere as 

especificidades do funcionamento de cada algoritmo e, em particular, a possibilidade 

de minimizar os erros de confusão, escolhendo-se um número de classes adequado e 

definindo-se amostras, em conjunto com os parâmetros dos algoritmos, para diminuir a 

confusão. Por outro lado, esses fatores que contribuem para melhorar o desempenho 

dos classificadores, requerem treinamento mais elaborado do profissional que esteja 

executando o trabalho de classificação e demanda um trabalho mais demorado e 

primoroso de análise prévia dos dados e, posteriormente, à execução do algoritmo, de 

modo que possa haver casos em que o mesmo resultado final possa ser obtido pela 

correção dos resultados do classificador automático, com o auxílio de ferramentas de 

edição oferecidas nos sistemas de processamento de imagens e SIG. 



Nas matrizes de confusão dos classificadores Maxver (Tabela 2) e Iso Cluster 

(Tabelas 3) são apresentadas a correspondência entre os pontos aleatórios de cada 

classe temática e as classificações supervisionada e não-supervisionada geradas. 

TABELA 2: MATRIZ DE CONFUSÃO DO CLASSIFICADOR MAXVER. 

 

 

TABELA 3: MATRIZ DE CONFUSÃO DO CLASSIFICADOR ISO CLUSTER. 

 

 

No método Maxver observou-se que há maior correspondência entre as classes 

pastagem, floresta e mata ciliar, porém a classe sombra foi confundida com as classes 

Água, Floresta, Mata Ciliar e Pastagem. No método Iso Cluster obteve-se maior 

correspondência entre as classes Floresta, Mata Ciliar e Pastagem. 

Pode-se observar a partir da (Tabela 4) que não houve discriminação das classes 

Área Urbana, Solo Exposto e Sombra, no classificador Maxver, as classes Água e 

Pastagem obtiveram um bom índice de acurácia. Já no classificador Iso Cluster 

apenas a classe Pastagem apresentou um índice de acurácia superior a 0,5. 

TABELA 4: ÍNDICE TAU PARA AS CLASSES INDIVIDUAIS. 

Classes 

Tau 

Classificador 
Maxver 

Classificador 
Iso Cluster 

Água 0,75 0,48 
Área Urbana -0,09 - 
Floresta  0,33 0,31 
Mata Ciliar 0,28 0,23 
Pastagem 0,73 0,68 
Solo Exposto -0,03 -0,13 
Sombra -0,16 - 

Tau Geral 0,44 0,45 

Qtde. (%) Qtde. (%) Qtde. (%) Qtde. (%) Qtde. (%) Qtde. (%) Qtde. (%) Qtde. (%)

Água 18 78,26 1 3,13 0 0,00 0 0,00 2 0,97 0 0,00 2 6,67 23 4,60

Área Urbana 0 0,00 2 6,25 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,40

Floresta 0 0,00 2 6,25 48 42,86 24 27,27 19 9,22 0 0,00 3 10,00 96 19,20

Mata Ciliar 3 13,04 0 0,00 16 14,29 34 38,64 24 11,65 0 0,00 14 46,67 91 18,20

Pastagem 2 8,70 26 81,25 47 41,96 28 31,82 159 77,18 8 88,89 11 36,67 281 56,20

Solo Exposto 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,49 1 11,11 0 0,00 2 0,40

Sombra 0 0,00 1 3,13 1 0,89 2 2,27 1 0,49 0 0,00 0 0,00 5 1,00

Total Coluna 23 100,00 32 100,00 112 100,00 88 100,00 206 100,00 9 100,00 30 100,00 500 100,00

Água Área Urbana Floresta Mata Ciliar Pastagem Solo Exposto Sombra Total Linha
Verdade

Matriz de Confusão - Maxver

Qtde. (%) Qtde. (%) Qtde. (%) Qtde. (%) Qtde. (%) Qtde. (%) Qtde. (%) Qtde. (%)

Água 18 56,25 0 0,00 0 0,00 4 6,45 0 0,00 1 3,03 0 0,00 23 4,60

Área Urbana 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 6,06 0 0,00 2 0,40

Floresta 0 0,00 0 0,00 60 41,10 5 8,06 29 12,78 2 6,06 0 0,00 96 19,20

Mata Ciliar 8 25,00 0 0,00 32 21,92 21 33,87 30 13,22 0 0,00 0 0,00 91 18,20

Pastagem 6 18,75 0 0,00 52 35,62 32 51,61 165 72,69 26 78,79 0 0,00 281 56,20

Solo Exposto 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,44 1 3,03 0 0,00 2 0,40

Sombra 0 0,00 0 0,00 2 1,37 0 0,00 2 0,88 1 3,03 0 0,00 5 1,00

Total Coluna 32 100,00 0 0,00 146 100,00 62 100,00 227 100,00 33 100,00 0 0,00 500 100,00

Matriz de Confusão - Iso Cluster

Verdade
Água Área Urbana Floresta Mata Ciliar Pastagem Solo Exposto Sombra Total Linha



Como esperado, o Kappa para o classificador Maxver foi de 31% menor que o valor de 

Exatidão Global (52%), o classificador Iso Cluster apresentou o índice Kappa de 29%, 

também inferior à exatidão global (53%). Este fato pode ser explicado pela utilização 

de todas as células da matriz no cálculo do primeiro, considerando, portanto, os erros 

de exclusão e inclusão das classes. A diferença entre os valores das acurácias globais 

e o valor do índice Kappa ocorre, pois, segundo Congalton (1991), estes valores 

representam informações diferentes da matriz de confusão e recomenda que sejam 

usados em conjunto. 

Para ambos os classificadores o coeficiente de concordância Tau apresentou valor 

mais próximo ao de Exatidão Global quando comparado aos valores de Kappa. Landis 

e Koch (1977) afirmaram que o desempenho de ambos classificadores do ArcGIS 

pode ser classificado como moderado, quando são considerados os valores da 

Exatidão Global e Tau, em virtude dos valores apresentados estarem contidos na 

classe de 0,40 a 0,59. 

 

4. CONCLUSÕES 

Baseado nos resultados da classificação e na matriz de confusão concluiu-se que o 

método Maxver apresentou melhor desempenho na distinção das classes temáticas na 

área definida para esse estudo, por ser um método supervisionado. 

O método Iso Cluster não distinguiu na classificação os temas Área Urbana e Sombra. 

Problema este que não foi observado na classificação gerada utilizando o classificador 

Maxver, em que foram separadas todas as sete classes, definidas previamente na 

etapa de treinamento. O problema de não distinção de classes apresentado na 

classificação, gerada pelo Iso Cluster, pode ser contornado utilizando técnicas de 

geoprocessamento (edição), que demandam de tempo para realização.  

Os classificadores Maxver e Iso Cluster do ArcGIS não apresentaram uma boa 

acurácia, pois o índice Kappa foi de 31% e 29%, respectivamente. Possivelmente, o 

fato de não realizarem a segmentação, como ocorre em outros softwares, pode ser um 

fator a ser considerado no aprimoramento do software, para que se obtenha uma 

melhor acurácia no processo de classificação.  
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Abstract: The expansion, modernization and dissemination of cartographic techniques associated with the 
technical and scientific development of recent decades have benefited the growth and use of new tools for 
building different systems with different cartographic cartographic communication (Kraak & BROWN, 2001) 
documents. New technologies of Remote Sensing and GIS have favored significant improvements in both image 
acquisition, and for the construction, storage, publication and access to various cartographic representations 
(Menezes & FERNANDES, 2013). In consequence of this development of cartographic science costs of 
preparation and distribution of cartographic representations, especially in electronic media and websites have 
been reduced, including favoring distributing them for free. This has provided a significant increase in the 
number of users seeking help on digital media as alternatives to printed maps (Peterson, 1995). The construction 
of different types of spatial representations can also be used to facilitate the dissemination of information from 
different dies such as environmental areas. For this purpose, initially will be developed and tested a methodology 
of creating a model based on dynamic communication for the campus of Fundão Island (UFRJ) maps, and 
subsequently applied to the conservation units APA Petrópolis - RJ (Environmental Protection Area Petropolis) 
and NBP (National Park Itatiaia - RJ / MG). 
 
Palavras-chave: emotional cartography, webcartography, geoprocessing, GPS, cartographic communication, 
cartografia emocional, cartografia web, geoprocessamento, GPS, comunicação cartográfica. 
 
1. Introdução  

A ampliação, modernização e disseminação de técnicas cartográficas associadas ao 
desenvolvimento técnico-científico das últimas décadas, têm beneficiado o incremento e o uso 
de novos instrumentos para a construção de diferentes documentos cartográficos com 
diferentes sistemas de comunicação cartográfica (KRAAK & BROWN, 2001). Novas 
tecnologias de Sensoriamento Remoto e de Geoprocessamento têm favorecido melhorias 
significativas tanto para aquisição de imagens, quanto para a construção, o armazenamento, a 
publicação e acesso às representações cartográficas diversas (MENEZES & FERNANDES, 
2013). Em consequência desse desenvolvimento da ciência cartográfica os custos de 
elaboração e distribuição de representações cartográficas, principalmente nos meios 
eletrônicos e em websites têm sido reduzidos, favorecendo inclusive a distribuição das 
mesmas de forma gratuita. Isso tem proporcionado o aumento expressivo do número de 
usuários que buscam auxílio em meio digitais como alternativas aos mapas impressos 
(PETERSON, 1995). A construção de diferentes tipos de representações espaciais também 
pode ser utilizada para facilitar a disseminação de informações de diferentes cunhos, como as 
áreas ambientais.  
  



2. Objetivo  
Em face ao exposto acima, o presente trabalho busca construir documentos 

cartográficas pautados em diferentes tipos de comunicação para testar níveis de cognição 
distintos e abrangente alcance. Esses documentos primarão pela localização dos diferentes 
prédios institucionais e serviços prestados dentro do campus da Ilha do Fundão da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), como restaurantes, bancos, livrarias, entre 
outros. Os documentos cartográficos criados serão três: um analógico, baseado em uma 
comunicação estática; um documento web, mapa “clicável” pautado em técnicas de 
webcartography, com diferentes links associados aos elementos mapeados, caracterizando um 
sistema de comunicação dinâmico; e por último, um documento caracterizado por uma 
comunicação dinâmica, mas desenvolvido para ser manipulado através de aplicativos de 
smartphones e tablets, pautado em técnicas de interatividade e na chamada emotional 
cartography. 
 
3. Área de Estudo 
 A Cidade Universitária está localizada na zona norte do município do Rio de Janeiro, 
no estado de nome homônimo (figura 1) e foi criada a partir da aplicação de aterro a um 
arquipélago de oito ilhas durante a construção do campus na a partir de 1950. Era composta 
por três grandes ilhas, sendo elas a Ilha de Bom Jesus, Ilha do Fundão e Ilha Sapucaia. Além 
destas, havia também outras ilhas menores que compunham o conjunto, que são a Ilha do 
Catalão, Ilha do Baiacu, Ilha das Cabras, Ilha da Pindaí de Ferreira e a Ilha Pindaí do França. 
 Após o aterramento, o local ficou popularmente conhecido apenas por Ilha do Fundão, 
onde foi construída para ser o modelo de Cidade Universitária do país, a UFRJ, a primeira 
universidade do Brasil, é sediada. As unidades acadêmicas que compõem a Cidade 
Universitária são a Faculdade de Letras, Centro de Tecnologia, Centro de Ciências 
Matemáticas da Natureza, Escola de Educação Física e Desportos, Reitoria, Alojamento 
Universitário, Prefeitura Universitária e o Centro de Ciências e Saúde.  
 Além das unidades acadêmicas há também um parque tecnológico com algumas 
instituições que fizeram parcerias com a Universidade para construírem centros de pesquisa e 
laboratórios. Com destaque para Centro de Pesquisas Leopoldo Américo Miguez de Mello 
(CENPES) da Petrobras, Centro de Pesquisas de Energia Elétrica (CEPEL) da Eletrobrás, 
Centro de Tecnologia Mineral (CETEM) do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. 
Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF) do Ministério da Ciência, Tecnologia e 
Inovação, Centro Tecnológico Global da General Eletric (GE) entre outras empresas como 
Schlumberger, IBM e FMC Technologies. 
 O local de pesquisa funciona como uma pequena cidade contendo um fluxo muito 
intenso de pessoas, e também vários tipos de serviços para a sua população especifica.  



 

 
Figura 1. Cidade Universitária UFRJ  
 
4. Materiais e Métodos  

Inicialmente o trabalho contou o levantamento de estudos para a elaboração das etapas de 
trabalhos que se seguem. 

Dos matérias, utilizou se uma base cartográfica do Instituto Pereira Passos – IPP e uma 
imagem GeoEye de 2013. A partir destes dados, houve o inicio o levantamento das 
informações do campus com o auxilio de receptores GPS de precisão, PDA MIO e PDA LG, 
cedidos pelo IBGE. 

A etapa da coleta de pontos consiste em marcar o ponto no GPS com sua localização em 
um sistema de informações geográficas, anotar as informações pertinentes do local e/ou 
serviço e fotografar. Esta etapa é demorada, pois o campus tem uma extensão grande e até o 
presente momento realizamos apenas a parte norte da Ilha. 

Após a coleta dos dados, os mesmos foram inseridos em um software SIG, onde podemos 
editar, além de eventuais correções na base cartográfica. As edições dos pontos constou na 
maior parte em sua tabela de atributos, que continha as informações dos locais captados. 

Posterior a estas pequenas edições, deu se inicio a elaboração dos mapas para a 
comunicação cartográfica, primeiramente a estática, e depois a dinâmica. Como o trabalho 
ainda está em andamento, a comunicação cartográfica interativa está em desenvolvimento. 

O cronograma das atividades pode ser observados na figura 2. 
 



 
Figura 2. Cronograma das atividades. 
 
5. Resultados e discussões 

Após terem sido realizadas as etapas de coletar os pontos de serviços dentro do campus 
universitário e, posteriormente, edição e construção os documentos cartográficos, foi 
elaborado os mapas estático e dinâmico. O primeiro, de forma geral, contem todos os serviços 
levantados até o momento, com a referida escala e sinalização necessária para o usuário. Pode 
ser observado na figura 3. 

 

 
Figura 3. – Mapa estático 
  



O segundo, mapa “clicável” ou dinâmico foi elaborado através de uma ferramenta 
disponibilizada pelo site Google, onde é possível a inserção dos pontos coletados por GPS 
através do formato de extensão KML ou KMZ. É possível ainda adição de informações 
categorizadas e fotos, denominando assim um geoportal. Desta forma, foram separadas seis 
classes, onde podemos ver na tabela 1. 

 
Tabela 1. Tipos de classes no mapa dinâmico 

Nº  Serviço 

1  Bancos 

2  Banheiros 

3  Bares, Restaurantes, Lanchonetes, Refeitórios e Bandeijões. 

4  Bibliotecas, Xerox, CAs, Livrarias, Papelarias e Bancas 

5  Lojas e Serviços 

6  Prédios Institucionais 

 
Neste documento cartográfico, o usuário poderá escolher o que deseja visualizar, por 

exemplo, podendo escolher apenas a classe número 3, e no mapa será exibido apenas opções 
para refeições, como mostra a figura 4. 
 

 
Figura 4. Geoportal apenas com a classe 3 ligada. 
 

Assim a informação desejada aparecerá com uma imagem, e informações como endereço, 
descrição, horário de funcionamento e o tipo da classe, que aparecem ao clicar no ponto 
desejado. Podemos ver o geoportal com todos os serviços ligados na figura 5. 
 



 
Figura 5. Comunicação Dinâmica. Mapa “clicável” geoportal. 
 

O último documento cartográfica, comunicação interativa, encontra se em fase de 
desenvolvimento (figura 6). Porem prevê se que este tenha uma aceitabilidade tão grande 
quanto os outros dois, devido a sua interação e maior público alvo, uma vez que a 
comunidade da Cidade Universitária é em sua maior formada por estudantes. 

 

 
Figura 6. Aplicativo em desenvolvimento. 

 
6. Conclusão 
       Os mapas estático e dinâmico foram apresentados ao público universitário em jornada 
interna de iniciação científica da UFRJ, onde foi obtido um feedback. Observou se que o 
mapa dinâmico obteve melhor aceita por grande parte do público pela facilidade. Porém, 
notou se que para aqueles menos habituados com ferramentas web ou mobile, há uma 
dificuldade de manuseio, o qual será trabalhado para melhor ainda mais uma interatividade 
facilitada para o usuário. Entretanto, o mapa estática para este público foi aceito de forma 
mais intuitiva e bem informativa. 
   



A pesquisa aponta para uma estratégia de investir primeiramente na conscientização e 
acessibilidade atitudinal. Considera se que tal dimensão humana é prioritária, pois sem esta, 
as demais ações ficam sem fundamento e, consequentemente, tendem a ser frágeis ou não 
subsistir. Os entrevistados resumiram o conceito de acessibilidade atitudinal pela frase: “Mais 
vale uma atitude solidária do que mil rampas”! 

Espera-se com o desenvolvimento final do aplicativo que esta ferramenta possa facilitar a 
movimentação e circulação das pessoas dentro da UFRJ, principalmente, para os estudantes 
recém-chegados e demais pessoas da comunidade que necessitam circular e não tem 
conhecimento prévio a respeito dos serviços localizados no entorno do campus. Além disso, 
presumi-se que a implementação desse aplicativo possa ser utilizado por outras instituições 
universitárias para auxiliar o reconhecimento e locomoção facilitada dos usuários como 
espaço que o circunda.  

O trabalho encontra em desenvolvimento, e terá adição de acessibilidade na construção 
do mapa, tornando assim possível o acesso e locomoção para todos dentro da cidade 
universitária da UFRJ. 
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Abstract. The watershed is an important unit of integrated analysis of the landscape, serving as 
a basis for studies that take into account the systemic thinking. The urbanized basins have 
watercourse with urbanized margins, silted and densely populated located on the slopes. This 
process reflects the uneven production of urban space, which selects areas with high 
vulnerability to the lower classes. The study indicates the enormous changes in the drainage 
network related to urban occupation, resulting in environmental changes and promote 
modifications in hydrological flow in the watersheds, with emphasis on the case of urban 
flooding causing losses both material and immaterial. Was performed Geomorphological 
characterization of the sub-basins of 2nd order, followed by the indices of drainage density, 
drainage hierarchy, unevenness, gradient of the basins and declivity using the TIN, generated 
from contour-line 1: 10.000, with the assistance of the GIS software platform. Preliminary results 
show high values for these parameters, which related to land use, vegetation and litho structural 
control indicate to areas with greater or lesser vulnerability to develop certain processes of 
urban flooding. 

Palavra-Chave: bacia hidrográfica, morfometria e enchentes, watershed, morphometry, floods. 

 

1. Introdução 

A bacia hidrográfica pode ser entendida como toda a área que drena água, 

sedimentos e materiais dissolvidos para um ponto em comum, ao longo de um curso 

ou um rio. Desta forma, qualquer área da superfície terrestre faz parte de uma Bacia 

Hidrográfica (SHIAVETTI, 2002). Nos ambientes urbanos as bacias apresentam 

intensas alterações antrópicas, com modificações na dinâmica hidrológica das 

encostas e canais fluviais. As modificações antrópicas alteram drasticamente a 



dinâmica da paisagem, afetando o escoamento das águas pluviais devido à 

impermeabilização o solo e a retirada da vegetação.    Nas bacias urbanizadas temos 

o incremento do escoamento superficial devido a essas modificações, e com a 

retilinização dos canais, a quantidade de água que chega ao sistema de drenagem 

rapidamente é maior, ocasionando um aumento nas frequências das enchentes nos 

fundos de vale. Em eventos extremos a dinâmica erosiva nas encostas fornece grande 

quantidade de sedimentos para a rede de drenagem potencializando ainda mais o 

fenômeno das enchentes urbanas, que associados a problemática do lixo urbanos 

tornam-se mais drásticos. Esses processos em cabeceiras de drenagem urbanizadas 

e nos fundos de vale podem ser vistos como respostas geomorfológicas que ocorrem 

a partir de ajustes da bacia a nova situação geoambiental do sistema. 

Na região metropolitana do Rio de Janeiro está localizada a bacia do Rio 

Brandoas (figura 1) no município de São Gonçalo. A referida bacia está inserida em 

clima classificado no tipo Aw segundo Kopper, ou seja, Tropical Litorâneo úmido. A 

área apresenta três compartimentos topográficos bem definidos: Compartimento de 

Colinas, Fundos de Vale e Baixadas Litorâneas. A rede hidrográfica deste município é 

formada pelas bacias dos rios: do rio Alcântara, do rio Guaxindiba, do rio Aldeia, do rio 

Bomba e do rio Imboassú. 

 

Figura 1. Mapa Hipsométrico e de localização da área de estudo. 

Esse trabalho tem como objetivo fazer uma caracterização morfométrica da bacia 

hidrográfica do Rio Brandoas utilizando como ferramenta o TIN, que auxilia na 



aquisição dos referidos dados no ambiente SIG. Os resultados preliminares dessa 

pesquisa fornecem subsídios para uma pesquisa mais ampla, que busca compreender 

as transformações hidrológicas que operaram nas bacias. A importância desse 

trabalho se justifica também por contribuir com o levantamento de dados científico 

sobre o Município, que carece de um maior estudo e compreensão ambiental das 

bacias hidrográficas em que está inserido. 

2. Metodologia 

Para desenvolver o tema, adquiriu-se através de cartas topográficas na escala 

1:10000 digitalizadas no formato DWG e com o subsídio de softwares de 

geoprocessamento na plataforma Gis, os dados de curvas de nível onde em seguida 

realizou-se a conversão desses dados, do formato DWG para shapefile para um 

melhor manuseio.Posteriormente, houve a criação do TIN mediante a colocação dos 

valores de altitude nas curvas de nível e utilização da ferramenta 3D Analyst » 

Create/Modify TIN » Create TIN Fron Features. 

Diante disso, realizou-se a reconstrução das linhas de drenagem, visto que, são 

importantes feições do revelo, onde há atuação dos mecanismos de erosão e 

deposição.  Segundo Dietrich et al. (1986), optou-se por se considerar as linhas de 

drenagem ou concavidades sem canais, como vales não canalizados (unchanneled 

valleys). Já que em períodos chuvosos são zonas de convergência dos principais 

fluxos d’água superficiais e/ou subsuperficiais. Portanto, o levantamento dos índices 

morfométricos das unidades côncavas não-canalizadas foi fundamental para que o 

objetivo da pesquisa fosse alcançado. 

Neste mesmo seguimento foram delimitadas as sub-bacias de segunda ordem, 

seguindo os critérios de Strahler (1952). Esta hierarquização é realizada com a função 

de facilitar e tornar mais objetivo os estudos morfométricos sobre as bacias 

hidrográficas. Depois de finalizada a delimitação, foram extraídos os seguintes índices 

morfométricos das sub-bacias do rio Brandoas: 

● O Gradiente da bacia - é o resultado da diferença entre a maior e a menor cota 

da bacia, dividida pelo seu comprimento. 

● O comprimento da bacia - é definido como sendo a maior distância medida em 

linha reta entre a foz e determinado ponto situado ao longo do perímetro. 

● A densidade de drenagem - é obtida a partir da relação entre o somatório do 

comprimento dos canais e a área das bacias de drenagem. Podendo ser calculada 

pela fórmula: Dd = Lt /A, onde Dd é a densidade de drenagem (km/km²); Lt é o 

comprimento total dos canais (km) e A é a área da bacia considerada (km²). 

(CHRISTOFOLETTI, 1980). 



● Extensão de canais – é a soma total dos comprimentos dos segmentos de 

canais encontrados dentro de uma bacia. 

● A declividade do terreno - é expressa como a variação de altitude entre dois 

pontos do terreno, em relação à distância que os separa.  

A figura 2 mostra o passo a posso das tarefas realizadas no ambiente Sig: 

 

Figura 2: Fluxograma das etapas desenvolvidas no ambiente SIG. 

 

3. Resultados e discussões   

 A área apresenta três compartimentos topográficos bem definidos: 

Compartimento de Colinas, Fundos de Vale e Baixadas Litorâneas. 

Os índices morfométricos são importantes ferramentas ao entendimento da 

dinâmica das paisagens, pois revelam tendências de processos geohidromorfológicos 

atuantes nesses ambientes. 

 A reconstituição das linhas de drenagem da bacia permitiu a mensuração do 

curso d’água, que na bacia do rio Brandoas apresenta 68 canais de 1º ordem, 19 de 2º 

ordem, 2 de 3º ordem e 1 de 4º (ver figura 3b). Tal fato demostra a grande tendência 

de escoamento e entalhamento presentes na referida área.   

O índice de desnivelamento revela a tendência das bacias hidrográficas em gerar 

fluxos intensos e de grande velocidade em seus cursos d’água, assim como a sua 

dinâmica erosiva e deposicional. A média de desnivelamento da bacia do Brandoas 

ficou em 110 m, a sub-bacia XIV destaca-se por apresentar o maior valor de quase 

200 metros, já as sub-bacias VIII, X e XVIII apresentaram desnivelamentos menores, 

entorno de 50 metros. Observamos então áreas onde o escoamento é mais intenso, e 

outras onde há maior tempo de permanência da água favorecendo a infiltração. 

Todavia devido a intensa impermeabilização do solo a infiltração é limitada, o que 

favorece e intensifica os problemas relacionados as enchentes no interior da bacia em 

analise. 



O gradiente das sub-bacias apresenta uma grande contribuição, pois, fornece 

especificidades a mais aos dados gerados a partir do desnivelamento. Isso se dá pelo 

fato de que bacias com o mesmo desnivelamento podem possuir comprimentos de 

canais diferentes, e assim a dinâmica hídrica e sedimentológica em cada uma se dará 

de forma distinta. A média de gradiente da bacia ficou em 0,16. Destaca-se a XI com o 

valor 0,25, tal fato entende-se por apresentar desnivelamento razoável (acima de 100 

m) e uma pequena extensão da bacia, na sub-bacia XVIII com 0,08 apresenta 

desnivelamento baixo (50 m) e extensão razoável resultando em um baixo gradiente 

(ver figura 3c). Esse índice demonstra pontos na bacia onde a energia do escoamento 

é mais ativa. 

A partir da análise de densidade de drenagem, pode-se conhecer o potencial da 

bacia em permitir maior ou menor escoamento superficial da água, o que leva ao 

conhecimento da intensidade dos processos erosivos de esculturação dos canais. 

Destarte, a média da densidade de drenagem das sub-bacias de 2º ordem da bacia do 

rio Brandoas é de 5,2 km/km², o que demonstra que existe um grande potencial para a 

erosão e entalhamento dos canais fluviais. Mas especificadamente a sub-bacia XIII 

apresentou o maior índice 10,5 Km/Km², isso se deve ao fato de apresentar áreas de 

0,07 Km² e a totalidade de seus canais de 0,75 Km (ver figura 3d).  

A espacialização dessas informações da densidade de drenagem da bacia permite 

identificar pontos de confluência entre gradientes elevados e medianos, mas que 

quando juntos produzem pontos que recebem grande quantidade de água proveniente 

do escoamento superficial intensificado pela impermeabilização do solo urbano, que 

extrapola sua capacidade retenção devido a ocupação das margens dos canais 

fluviais, levando a episódios de enchentes (Ver figura 4). 

Em relação à declividade observa-se declividades altas e médias no 

compartimento colinoso, predominante presença de declividade baixa nos fundos de 

vales e baixadas litorâneas. Desta forma é possível visualizar a concentração de 

declividade altas e médias no alto e médio compartimento, que produzem tendência à 

geração de fluxos intensos e de grande velocidade, e no compartimento de baixa 

encosta ou fundo de vale, declividade baixa que não garante energia ao fluxo 

favorecendo maior tempo de concentração do mesmo. 

 

 

 

 

 



 

Figura3: Parâmetros morfométricos (A) Desnivelamento, (B) Hierarquia dos canais, (C) 

Gradiente da bacia e(D) Densidade de drenagem. 

Figura 4: Mapa de densidade de drenagem. 



Ao atentarmos à espacialização da declividade no interior da bacia do rio 

Brandoas, notamos a presença de confluência de sub-bacias com alta e média 

declividade que juntas garantem a chegada de fluxos de intensidade elevada ao fundo 

de vale que, por sua vez, são áreas de baixa declividade onde esses fluxos perdem 

energia e tendem a processos deposicionais. Há a similaridade de confluência entre 

os mapas de Densidade de Drenagem e Declividade.   

 

Figura 5: Mapa de Declividade. 

A leitura e análise desses dados morfométricos, condicionantes topográficos, 

pedológicos e de uso de solos, associados aos controle lito-estrutural com mudanças 

abruptas da orientação dos canais, produzem condições para determinação de locais 

com maior vulnerabilidade a ocorrência de fenômenos hidro-erosivos (enchentes) no 

interior da bacia. Tal apontamento é colocado com a realidade empírica do local. O 

mapa a seguir demostra o resultado de tais perspectivas de análise. 

 

 

 

 

 



 

Figura 6: Mapa com pontos de Suscetibilidade às enchentes. 

 

4- Conclusão 

Conforme os resultados apresentados, podemos concluir que esses dados 

auxiliam na identificação de áreas com maior ou menor vulnerabilidade a desenvolver 

determinados processos hidro-erosivos dentro da bacia hidrográfica em análise. Além 

disso, foi possível avaliar que as áreas de estudo apresentam, de maneira geral, 

valores consideráveis em todos os parâmetros estudados, representando que essa é 

uma área propícia a sofrer processos de erosão e enchentes. A bacia do rio Brandoas 

sofre com as alterações em seu ambiente natural, principalmente com a ocupação de 

margens fluviais e cabeceira de drenagem, o que afeta a recarga de seus leitos e 

produz grandes volumes de fluxos superficiais, que acarretam além das enchentes 

urbanas, assoreamento dos canais fluviais.  Esses fluxos, juntamente com o formato 

das características da bacia, topografia e uso do solo, têm suas médias de Densidade 

de Drenagem ressaltas (5,2 Km/Km²). Este índice remete ao poder de esculturação 

dos fluxos sobre o relevo nessas bacias, que com as condições ambientais originais 

modificadas pela urbanização, produzem problemas socioambientais nessas áreas. 
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ABSTRACT 
Studies that characterize urban areas within the social, economic and spatial perspectives 
appear as important tools for management of  urban and environmental planning. The possibility  
we generate reliable and updated data and reliable, create possibilities for readings that allow a 
better understanding of the agents that work in these spaces, and the pace at which these 
changes may be happening. So, the intention of this work is to characterize the urban 
occupation of the districts in Niterói from use mapping of land use/land cover from a Landsat 8 
(OLI) image 2013, by object based image analysis (OBIA) and also by spatial analysis of 
census data (2010) in a GIS environment. The results indicate that the urban middle class is the 
one which prevails among the urban classes (17.93%). This is distributed mostly in the central 
and southern portions of the city, occupying coastal plains and lowland of the oceanic region of 
Niterói. The results with the classification matrix of districts also shows that in many situations 
there is a strong spatial correlation between the characteristics of the districts. 
 
Palavras-chave: Classificação baseada em objetos, NDBI, Built up, Landsat 8. 

 
1. INTRODUÇÃO 
 

Estudos que caracterizam as áreas urbanas dentro das perspectivas social, 

econômica e espacial configuram-se como importantes ferramentas de gestão e 

planejamento urbano e ambiental. A possibilidade de gerarmos dados atualizados e 

confiáveis abre o caminho para leituras que permitem uma melhor compreensão dos 

agentes que atuam nestes espaços, e no ritmo em que estas mudanças podem estar 

acontecendo. Torna-se ainda fundamental entender em que áreas temos os maiores 

adensamentos urbanos, a tipologia das ocupações (casas, apartamentos, etc.), a 

densidade de pessoas por domicílios, dentre outras informações importantes para que 

a sociedade e o poder público possam atuar na melhor gestão urbana e ambiental. 

Dentro desta perspectiva, podemos afirmar que o mapeamento de uso e cobertura 

da terra e a análise espacial de dados socioeconômicos, fornecem importantes 

subsídios para a compreensão dos processos que ocorrem nas cidades e auxiliam à 

tomada de decisão por parte dos gestores. Segundo o Manual Técnico do IBGE 

(2013), entende-se por levantamento de Uso e Cobertura da Terra, a indicação da 

distribuição geográfica da tipologia de uso, identificada através de padrões 

homogêneos da cobertura terrestre. Envolve trabalhos de campo (análise e registros 



de observações da paisagem) que visam à espacialização e classificação dessas 

observações. 

Sendo assim, este trabalho tem como objetivo a caracterização da ocupação 

urbana dos bairros de Niterói a partir de mapeamento de uso e cobertura da terra de 

uma imagem Landsat 8 (OLI) de 2013, por classificação baseada em objetos (OBIA) 

produzido por LOURENÇO,2014 e também por análise espacial de dados censitários 

(2010) em ambiente SIG. O município de Niterói (figura 1) possui uma população de 

487.562 habitantes (IBGE, 2010), distribuídos em 52 bairros, que ao todo somam 

133,9 km² de superfície. Este município está localizado no leste metropolitano do Rio 

de Janeiro, e vem sofrendo significativas mudanças nos últimos anos, principalmente 

no que se refere às mudanças urbanas promovidas por agentes imobiliários que 

atuam na área. 

Figura 1. Localização Espacial do Município de Niterói 

 



Destas mudanças, destacamos principalmente a construção de novos 

condomínios residenciais em diferentes bairros do município, que têm suas 

características relacionadas à uma lógica espacial associada ao preço do solo urbano. 

Por isso entende-se aqui que estas análises não se encerraram com esta 

investigação, sendo necessários novos cenários, do passado e do futuro, para se 

compreender a lógica de transformação do espaço urbano de Niterói a partir da ação 

dos agentes imobiliários. É importante destacar também que todos os resultados 

foram armazenados em ambiente SIG e estarão disponíveis para a realização de 

outros estudos no município de Niterói. 

 
2. MAPEAMENTO DO USO E COBERTURA DA TERRA POR CLASSIFICAÇÃO DE 
IMAGENS BASEADA EM OBJETOS 

 
O mapeamento de uso e cobertura da terra é de grande importância na 

elaboração de cenários e através dele podemos conhecer não somente as áreas 

urbanas e sua distribuição, mas também a representação de outros tipos de uso que 

muitas das vezes estão associados às áreas urbanas (LOURENÇO, 2014).  

A classificação de imagens baseada em objetos (OBIA) simula, a partir da 

modelagem do conhecimento, as técnicas de interpretação visual, possibilitando a 

identificação de feições, baseando-se ainda na descrição de padrões identificadores, 

tais como textura, cor, métrica e contexto. Portanto, o uso dessa metodologia torna 

possível uma melhor interpretação e manuseio da imagem (CRUZ et. al, 2007). 

Apesar dessas informações adicionais aos segmentos, o método ainda possui 

uma grande vantagem que é a informação espacial que também pode ser adicionada 

ao objeto (vizinhança, distâncias, topologia). Recentemente tem sido afirmado 

inclusive que, esta dimensão espacial é fundamental para o método OBIA, e esta é 

uma das razões para o aumento da utilização de métodos baseados em segmentação 

nos últimos tempos, em comparação com o uso de segmentação de imagens em 

sensoriamento remoto nas décadas de 1980 e 1990 (BLASCHKE et al., 2010). 

A primeira etapa do mapeamento foi a aquisição da imagem Landsat 8 (OLI), do 

mês de junho de 2013, no site earth explorer (http://earthexplorer.usgs.gov/) do serviço 

geológico dos EUA (USGS). A segunda etapa foi a segmentação da imagem, que 

consiste na divisão da imagem em pequenas regiões (dependendo do parâmetro de 

escala) internamente homogêneas. Isso significa dizer que os valores dos pixels 

(níveis de cinza) que estão dentro do limite dessa região são semelhantes entre si, o 

que garante a homogeneidade espectral interna do segmento. Esta segmentação da 

imagem se dá a partir da escolha de um parâmetro de escala, onde, quanto maior 

esse parâmetro, maior será o tamanho deste segmento. 



A escolha do parâmetro para a segmentação da imagem Landsat 8 (OLI) para 

esta pesquisa (nível 100) se deu a partir de inúmeros testes até que se encontrasse 

um valor que proporcionasse a separação de objetos aparentemente diferentes na 

imagem da forma mais eficiente possível. 

Em seguida foi realizada a amostragem das classes de mapeamento. Essa fase 

também é chamada de treinamento, e nela são selecionados segmentos que 

representarão cada classe que se deseja mapear na superfície terrestre. Na fase de 

amostragem é fundamental que se tenha confiança na escolha das amostras para que 

não se comprometa a modelagem dos descritores estatísticos que virá a seguir. Os 

descritores estatísticos são representativos do comportamento dos segmentos ou 

objetos, sendo a média, desvio padrão, brilho, entre outras estatísticas que são 

calculadas para os valores dos pixels internos a um objeto. A pesquisa contou também 

com a utilização de descritores específicos para identificação de áreas urbanas, que 

foi o índice diferença normalizada para áreas construídas (NDBI), calculado por Zha et 

al. (2003), que é largamente utilizado para a identificação de manchas urbanas. 

Posteriormente foi executada a modelagem, que foi feita comparando-se cada 

descritor estatístico para cada conjunto de amostras. O descritor que foi responsável 

pela maior diferenciação entre classes, foi modelado para aumentar a pertinência 

daquele conjunto de amostras pertencente à determinada classe. 

Após todas as etapas de mapeamento, foram delimitadas as seguintes classes 

temáticas: 

 Ocupação Urbana de Alta Densidade Vertical (Urbanização Intensa e Vertical): 

Áreas urbanas completamente consolidadas com predominância de construções de 

alto gabarito, como prédios tanto residenciais como comerciais ou empresariais, a 

exemplo dos grandes centros. 

 Ocupação Urbana de Alta Densidade Horizontal (Urbanização Intensa): Áreas 

urbanas completamente consolidadas, porém onde haja predomínio de construções 

de baixo gabarito, tanto residenciais como comerciais ou empresariais. 

 Ocupação Urbana de Média Densidade (Urbanização Moderada): Áreas urbanas 

consolidadas, porém, predominantemente residenciais e de baixo gabarito. 

 Ocupação Urbana de Baixa Densidade (Urbanização Rarefeita): Áreas urbanas 

extremamente esparsas com presença significante de vegetação. Em geral, são 

áreas residenciais. 

 Outros Usos ou Coberturas: Áreas onde não foram identificadas ocupações 

urbanas pertinentes à escala de mapeamento (1:100.000). 

 

 



3. CONSTRUÇÃO DA MATRIZ DE CARACTERIZAÇÃO DE BAIRROS 

A etapa posterior do trabalho foi a construção da Matriz de Caracterização de 

Bairros, que consiste numa metodologia simples, criada para facilitar a caracterização 

dos bairros por percentual de área construída, tipo de urbanização e renda per capta. 

Os dados socioeconômicos desta matriz foram adquiridos a partir do Censo 2010, 

para setores censitários, tendo sido manipulados em ambiente SIG, onde fora 

executada uma generalização dos dados (Bottom-Up) de setores para bairros. 

Nas colunas desta matriz foram separados os bairros segundo a renda per capita, 

em: Classe D (até 1 salário mínimo); Classe C (entre 1 e 2 salários mínimos); Classe B 

(entre 2 e 4 salários mínimos); e Classe A (acima de 4 salários mínimos). Vale 

ressaltar que o valor de salário mínimo utilizado equivale a R$ 510,00, que era o seu 

valor na época da pesquisa do Censo 2010. 

Já nas linhas da matriz foram classificados os bairros de acordo com o seu tipo de 

urbanização. Esta classificação diferencia os bairros em: Urbanização rarefeita com 

forte predomínio de áreas verdes (quando as áreas de urbanização rarefeita e não 

urbanas ultrapassam 75% da área total do bairro); Urbanização moderada (onde, 

dentre os usos urbanos, predominam os moderados); Urbanização intensa (onde, 

dentre os usos urbanos, predominam os intensos); e urbanização intensa e muito 

verticalizada (onde a urbanização intensa vertical for superior a 70%). 

Dentro das células desta matriz, classificaremos os bairros por características de 

renda e tipo de urbanização, e temos ainda, numa versão mais completa, a descrição 

de cada bairro a partir do número de domicílios, relação de habitantes por domicílios, 

número médio de banheiros nos domicílios, número de domicílios sem renda, e tipo de 

domicilio (casa, casa em vila ou apartamentos). 

 

4. RESULTADOS 

 Os resultados encontrados para o mapeamento de uso e cobertura da terra no 

município de Niterói (figura 2) apontam para uma distribuição da população muito 

condicionada aos aspectos físicos do local, principalmente pelos maciços costeiros da 

região, que fazem com que a ocupação urbana cresça "estrangulada" entre principais 

vales e planícies existentes na área. Seguindo estas mesmas premissas, temos as 

principais vias que cortam o município, e que ligam a metrópole do Rio de Janeiro com 

o Leste Fluminense, construídas ao longo da planície costeira ou entre os vales entre 

os maciços. Percebe-se que a ocupação do município também segue esta lógica 

espacial. 

 

 



 

 

 

Figura 2. Mapa de uso e cobertura do Solo no município de Niterói (2013) 

 
A presença das lagoas de Piratininga e Itaipu são marcantes em Niterói, 

contribuindo para que os corpos hídricos representem com 3,75% da superfície do 

município. As áreas não urbanizadas, ou de urbanização isolada, representada pela 

classe "Outros" é a predominante em todo recorte espacial (62,67%), e está distribuída 

principalmente sobre os maciços costeiros do município (tabela 1). 

A classe de urbano médio, ou urbanização moderada, é a que predomina entre as 

classes de urbano (17,93%). Esta se distribui principalmente nas porções central e sul 

do município, ocupando as planícies fluvio-lagunares da região oceânica de Niterói. Já 

na porção noroeste do município vemos o predomínio da urbanização intensa (9,29%) 

e a urbanização intensa e vertical (2,02), que ocupam os mesmos tipos de planície, 

com uma faixa litorânea voltada desta vez para a Baia de Guanabara. A urbanização 



rarefeita (4,34%) distribui-se principalmente no interior do município, de maneira 

dispersa, ou seja, pouco concentrada. 

 

TABELA 1: QUANTIFICAÇÃO DAS CLASSES DE OCUPAÇÃO NO MUNICÍPIO DE 

NITERÓI (2013) 

Uso Área (km²) Porcentagem 

Água 5,02 3,75 

Urbano Intenso Vertical 2,7 2,02 

Urbano Intenso 12,45 9,29 

Urbano Médio 24,01 17,93 

Urbano Rarefeito 5,8 4,34 

Outros Usos 83,9 62,67 

Total 133,88 100 

  

A correlação dos dados de uso e cobertura da terra com os dados de renda 

dos bairros de Niterói deu origem à "Matriz de caracterização urbana dos bairros de 

Niterói" (tabela 2), onde os bairros foram classificados em 12 grupos diferentes. Este 

agrupamento representa de forma clara os tipos de imóveis característicos em cada 

região, já que estes são reflexos do poder aquisitivo da população. Analisando 

espacialmente os resultados da matriz, percebemos que em muitas situações existe 

uma forte correlação espacial entre as características dos bairros. A classe CIII, por 

exemplo, está toda agrupada na região noroeste do município, e o mesmo ocorre com 

as classes BIII e AIV. Nesta região, uma única exceção passa a ser o Morro do 

Estado, que aparece como um bairro de baixa renda cercado de outros bairros com 

uma população de maior poder aquisitivo (figura 3).Outro aspecto muito importante é 

que, salvo Jurujuba (26), que tem por característica a presença de muitas 

comunidades de pescadores, não temos bairros de baixo poder aquisitivo no litoral 

oceânico de Niterói. Isto é explicado, obviamente, pelas amenidades positivas 

oferecidas pela proximidade das praias que ali existem. É importante destacar que na 

porção norte do município temos a Baía de Guanabara, onde estas amenidades não 

estão presentes, uma vez que esta faixa litorânea é ocupada pela indústria naval, o 

que contribui para que as praias sejam muito poluídas.  

 

 

 

 

 



TABELA 2: MATRIZ DE CARACTERIZAÇÃO URBANA DOS BAIRROS DE NITERÓI 

 Classe A Classe B Classe C Classe D 

Urbanização 

Rarefeita ou 

Bairros com 

Predomínio 

de Áreas 

Verdes 

(I) 

Boa Viagem 

(4) 

Itacoatiara (21) 

Matapaca (31) 

 

Charitas (11) 

Gragoatá (17) 

Jardim Imbuí 

(25) 

São Domingos 

(44) 

Vila Progresso 

(48) 

Cafubá (7) 

Cantagalo (8) 

Cubango (12) 

Engenho do Mato (13) 

Rio do Ouro (37) 

Sapê (42) 

Viradouro (49) 

Várzea das Moças 

(52) 

Tenente Jardim (47) 

Baldeador (2) 

Jacaré (24)  

Jurujuba (26) 

Maria Paula 

(30) 

Muriqui (33) 

Viçoso 

Jardim (51) 

Urbanização 

Moderada 

(II) 

Camboinhas 

(5) 

Santo Antônio 

(41) 

São Francisco 

(45) 

Badu (1) 

Itaipu (22) 

Maravista (29) 

Santa Rosa 

(39) 

Serra Grande 

(43) 

Cachoeira (6) 

Largo da Batalha (27) 

Piratininga (34) 

Ponta d’areia (35) 

Santa Bárbara (38) 

Caramujo (9) 

Ititioca (23) 

Maceió (28) 

Urbanização 

Intensa 

(III) 

- 

Centro (10) 

Fátima (16) 

Pé Pequeno 

(36) 

 

Barreto (3) 

Engenhoca (14) 

Fonseca (15) 

Ilha da Conceição (19) 

Santana (40) 

São Lourenço (46) 

Morro do 

Estado (32) 

Urbanização 

Intensa e 

Muito 

Verticalizada 

(IV) 

Icaraí (18) 

Ingá (20) 

Vital Brasil (50) - - - 

* Entre parênteses inserimos a numeração que localiza os bairros no mapa da figura 1. 

 

O bairro de Piratininga (34), classificado com uma renda média predominante 

entre 1 e 2 salários mínimos, apresenta um dos maiores valores para o desvio padrão 

de renda, o que pode justificar sua posição atual (CII). Ou seja, existe uma variação 

grande na renda dos moradores deste bairro, o que pode ser representativo de 

diferenças sociais. Estas diferenças são marcadas por uma população de maior renda 

presente na faixa próxima às praias, e uma de menor poder aquisitivo fora desta faixa. 



Podemos perceber também que só há urbanização intensa e verticalizada nos 

bairros de classe A, devido ao alto preço do solo urbano causado pela amenidade que 

é a praia, assim, explica-se a ausência das outras classes. 

Figura 3. Mapa de Características Urbanas dos Bairros de Niterói 

 

 Por outro lado, podemos ver a mancha vermelha do que é chamado de “Zona 

Norte” de Niterói, que indica urbanização intensa e predominância da classe C, pois, 

onde se destaca a renda de 1 a 2 salários mínimos, ou seja, prevalece uma classe 

menos abastada, que pode ser explicada também devido à grande quantidade de 

favelas em sua área.  Porém, visivelmente esses bairros estão em um forte processo 

de verticalização, com a construção de diversos empreendimentos imobiliários para 

moradia, surgindo assim, um conflito de interesses, pois, a população residente, 

dificilmente terá renda para adquirir tais imóveis. 

 

5. CONCLUSÕES 

A análise das imagens Landsat 8 (OLI) e ainda de descritores urbanos (NDBI e 

Built up) na classificação baseada em objetos mostrou-se muito compatível com os 

objetivos traçados para este trabalho. No entanto é importante destacar que ainda 



assim é de extrema importância o conhecimento da área e a execução de trabalhos de 

campo, para que pudéssemos apontar os resultados com maior segurança. 

A partir das análises das variáveis de forma espacializada revelou a importância 

de conjugar dados agregados por setor com um mapeamento urbano. Essa análise 

permitiu a caracterização das áreas urbanas, seus níveis de densidade, e sua 

característica socioeconômica. Para um planejamento urbano de qualidade uma 

análise conjunta de vários fatores distintos é fundamental para que se conheça 

profundamente a realidade destes recortes extremamente heterogêneos que são os 

espaços urbanos. 

Esta pesquisa procura ressaltar os pontos mais importantes das mudanças 

paisagísticas e sociais que vem acontecendo no município de Niterói, por isso, é uma 

pesquisa que será futuramente aprofundada a fim de compreender melhor estas 

modificações locais, e que permanece em aberto, devido ao grau de mutabilidade, e 

grande quantidade de dados a serem ainda analisados, com o propósito de seja 

utilizada para aperfeiçoar o planejamento deste município de forma ordenada e 

igualitária. Este trabalho é fruto de pesquisas realizadas pelo Observatório Geográfico 

do Leste Metropolitano do Rio de Janeiro (OBGEO-LMRJ), na Faculdade de Formação 

de Professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ-FFP). 
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ABSTRACT 

In this work the dynamic of land use and cover of Derrubadas-RS municipality was analyzed for 

the period of 2001 to 2014, using satellite images acquired by Landsat 7 ETM + and Landsat 8 

OLI sensors. To conduct the study we installed the QGIS software, and the Semi-Automatic 

Classification Plugin (SCP). The gray scale images were converted to reflectance. The study area 

was masked and several false-color compositions were used to perform the supervised 

classification using the Spectral Angle Mapping method (SAM). As a result two classified  images  

allowed to analyze the land cover and change in the  municipality. Both forests and urban areas 

presented positive balance (increase from 2001 to 2014). Similar patterns was identified for 

exposed soil class. Lastly the agricultural dominance in the municipality was highlighted, with 30% 

of land cover associated to agriculture and pasture. Also was found that more than 50% of the 

municipality is covered by forests, including the Parque Estadual do Turvo. 

Keywords: remote sensing, geographic information system, land use.  

 

INTRODUÇÃO 

Segundo Prudente e Rosa, (2007) o levantamento do uso e ocupação da terra é 

imprescindível para analisar a forma pela qual determinado espaço está sendo ocupado, 

podendo este servir para planejadores e legisladores, pois ao verificar a utilização da 

terra em determinada área, pode-se melhorar a política de uso da terra para o 

desenvolvimento regional. Para tal, uma cobertura por imagens é fundamental. 

Nesse sentido o sensoriamento remoto tem se mostrado um instrumento de grande 

utilidade para o monitoramento de grandes áreas, a fim de verificar a observância à 

legislação ambiental. As imagens geradas por meio de satélites estão cada vez mais 

em voga e se popularizam a cada dia, mormente após a divulgação gratuita pela 

internet, por meio de iniciativas como o Google Earth, já acessado por milhões de 

pessoas no mundo todo (FERREIRA et al., 2008). Referente aos satélites que geram 

imagens de forma gratuita, os sensores da série Landsat possuem resolução espacial 



de 30m, e geram imagens adequadas para a caracterização do uso da terra a nível 

regional, as quais têm sido utilizadas em diversos projetos e estudos, um exemplo é a 

iniciativa do CORINE (Co-ordination of Information on the Environment)) Land Cover da 

Agencia Europeia do Ambiente da União Europeia (Instituto do Ambiente, 2005). 

Isso mostra que é imprescindível que haja estudos referentes ao uso e ocupação da 

terra a fim de identificar mudanças no espaço, e dentro do possível, evitar danos aos 

ecossistemas naturais, bem como recuperar as áreas degradadas. O levantamento do 

uso da terra, em uma dada região, tornou-se um aspecto de interesse fundamental para 

a compreensão dos padrões de organização do espaço (BERNADI et al., 2007). 

Para isto, torna-se necessário à utilização de técnicas que permitam uma avaliação 

espaço-temporal rápida e eficiente dessas áreas. Dentre as várias ferramentas 

existentes no universo de geoprocessamento, a classificação digital das imagens de 

satélite surge como uma ótima opção. Seu processo se baseia na distinção e 

identificação de diferentes classes que possuem comportamentos espectrais 

diferenciados, os quais permitem a sua classificação automatizada, em tempo hábil e 

em grandes áreas. Para isso, algoritmos de classificação ou classificadores são 

adotados para extrair as feições de interesse a partir de um espaço multidimensional, 

geralmente representado pelas bandas da imagem, criando um único nível de 

informação temática, as classes, Maillard (2001), citado por Dutra, (2005). 

Nesse âmbito o município de Derrubadas-RS, foi escolhido como cenário de estudo por 

conter em seus limites o Parque Estadual do Turvo, esta Reserva de 17.491,40 hectares 

(SEMA/RS, 2006). O parque é coberto por vegetação original classificada como floresta 

estacional decídua (Leite 2002). No Estado, restam apenas pequenos agrupamentos 

primários dessa formação, além da área sob preservação de Derrubadas. A região é 

ocupada por atividades agropastoris com pequenos agrupamentos de vegetação 

secundária (Leite 2002). 

Desta forma, o objetivo deste trabalho é apresentar a evolução do uso e ocupação da 

terra do município de Derrubadas - RS, durante o período 2001-2014, aplicando o 

Sistema de Informações Geográficas (SIG-QGIS) para a classificação supervisionada e 

quantificação das classes de uso e ocupação da terra. 

 
METODOLOGIA 

A área de estudo compreende o município de Derrubadas-RS, que está situado entre 

as coordenadas geográficas (27° 15' 54" S 53° 51' 39" O), na altitude variando de 100 a 

460 m na região fisiográfica do Alto Uruguai, no noroeste do Estado do Rio Grande do 

Sul. Na Figura 1, apresenta-se a imagem da área de estudos utilizada nesse trabalho. 



O clima da região é do tipo Cfa, segundo a classificação de Köppen-Geiger (Moreno 

1961). A precipitação anual é de 1.810 mm e a temperatura média anual é de 19,4 °C, 

segundo dados da Estação Meteorológica de Iraí (INMET 1992). O município de 

Derrubadas, fica localizado a 530 km da capital, e compreende em seus limites o Parque 

Estadual do Turvo (PET) que representa quase 50% da área total do município e 0,065% 

da área do Estado, sendo este, a primeira unidade de proteção integral criada no Estado 

através do Decreto de Criação 2.312, de 11 de março de 1947 (SEMA/RS, 2006). 

 

Figura 1. Localização e área de estudo do município de Derrubadas-RS, composição cor 

verdadeira RGB 321, imagem Landsat 7 ETM+ de 25 de dezembro de 2001. 

Para a realização da classificação de uso e cobertura da terra através do método de 

classificação supervisionada, buscou-se cenas adquiridas em datas próximas. Uma foi 

obtida pelo satélite Landsat 8 OLI em 05 de dezembro de 2014, e a outra imagem foi 

obtida do satélite Landsat 7 ETM+ em 25 de dezembro de 2001. Ambas imagens foram 

adquiridas no serviço web do Unidet States Geological Survey (USGS).  

Após adquirir as cenas, as mesmas foram importadas para o software gratuito Quantum 

GIS (QGIS - licenciado pela GNU - General Public License). Segundo Almeida (2011), 

o software permite consultas espaciais, exploração interativa de dados, identificação e 

seleção de geometrias, pesquisa, visualização e seleção de atributos e criação de 

simbologia vetorial e raster. Depois de importadas as cenas, foram logo reprojetadas 

para o hemisfério sul, feito isso, foi instalado o complemento Semi-Automatic 

Classification Plugin (SCP) que é um plugin gratuito de código aberto para QGIS que 

permite a classificação semi-automática (supervisionada) de imagens de sensoriamento 

remoto. Além disso, ele oferece várias ferramentas para o pré-processamento de 

imagens, o pós-processamento de classificações, e o cálculo raster. Posteriormente, 

utilizando o complemento foi realizado a transformação dos números digitais em 

reflectância no topo da atmosfera, e ainda a correção atmosférica, utilizando o método 

denominada DOS (Dark Object Subtraction) o qual faz parte do complemento SCP. 

Em seguida foi realizado os recortes das bandas, utilizando um como referência o 

arquivo vetorial do limite do município de Derrubadas do estado do Rio Grande do Sul, 



disponibilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Na sequência 

foram duas composições coloridas referentes ao satélite Landsat 7 (543(RGB)) e 

Landsat 8 (654(RGB)).  

Para o trabalho foi conduzida uma classificação supervisionada utilizando o algoritmo 

Spectral Angle Mapping (SAM) que é um método de classificação supervisionada que 

verifica a semelhança entre as assinaturas espectrais (“endmembers”) de alvos de 

referência e as assinaturas espectrais dos pixels de uma imagem, para expressar o 

valor da semelhança em ângulos (Kruse et al., 1993). Para realizar a classificação, 

primeiramente foram definidas seis classes do uso e ocupação da terra: urbano, mata 

nativa, agricultura, pastagem, solo exposto e água. Essas classes são representadas 

no (Quadro 1). 

QUADRO 1. CHAVE DE INTERPRETAÇÃO UTILIZADA PARA A CLASSIFICAÇÃO. 

CLASSES 
COMPOSIÇÃO FALSA COR 

RGB 543 (Landsat 7) 

ÁGUA 

 

MATA NATIVA 

 

URBANO 

 

PASTAGEM 
 

AGRICULTURA 

 

SOLO EXPOSTO 

 
               Fonte: Franciel Rex 

Posteriormente foi realizado a escolha das amostras de treinamento para cada alvo 

conforme o quadro 1. Após ter realizado as amostras, foi aplicado o algoritmo para a 

classificação da imagem como um todo.  

Por fim, foi verificado a acurácia na matriz de confusão e calculado o índice Kappa, e 

verificou-se a área total que cada classe ocupou. Segundo Congalton, (2001), a 

matriz de erro permite o uso de técnicas de estatística analítica como as técnicas 

discretas multivariadas e tem sido utilizada na realização de testes estatísticos 

sobre a classificação da acurácia de dados digitais e de sensoriamento remoto. 

Técnicas discretas multivariadas são apropriadas, porque os dados de 

sensoriamento remoto são discretos ao invés de contínuos. Os dados também 

http://www.ibge.gov.br/


não são distribuídos de forma binomial ou polinomial ao invés de distribuídos de 

forma normal. Uma técnica discreta multivariada de uso em avaliação de 

acurácia, que é uma estimativa KAPPA e uma medida de concordância ou 

acurácia é Ǩ de acordo com a Equação 1: 

 𝐾 =
𝑁 ∑ 𝑥𝑖𝑖 

𝑟
𝑖=1 −∑ (𝑥𝑖+∗𝑥 +𝑖

)
𝑟

𝑖=1

𝑁2−∑ (𝑥𝑖+
𝑟
𝑖=1 ∗𝑥 +𝑖

)
 

Onde r, é o número de linhas na matriz; xii é o número de observações na linha i coluna 

i, respectivamente e N é o número total de observações (BISHOP et al. 1975 apud 

CONGALTON, 1991). 

 
RESULTADOS 

Foram geradas por meio do método Spectral angle mapping, no QGIS 2.8.2, duas 

imagens temáticas do uso e ocupação da terra a partir das imagens orbitais Landsat 8 

OLI e Landsat 7 ETM+. A (Figura 2) mostra o resultado da classificação supervisionada 

das duas imagens orbitais. 

 

Figura 2: Classificação supervisionada da imagem Landsat 7 ETM (esquerda) e Landsat 8 OLI 

(direita). 

 
O resultado da classificação supervisionada referente a imagem Landsat 7 do ano 2001, 

utilizando o método da Spectral angle mapping, obteve coeficiente Kappa de valor 0.75, 

demonstrando assim uma exatidão muito boa da classificação. Segundo a classificação 

de Landis e Koch (1977), esse valor representa a exatidão da classificação como de 

muito boa. Apesar deste resultado ser bom, houve confunsão entre as classes “Solo 

exposto” e “Agricultura” com a classe “Urbano”,  Lucas et al. (2014), ao realizar a 

classificação de uma bacia hidrográfia, também obtiveram confunsão entre essas 

classes, porém os mesmo realizaram  a edição manual para minimizar a confunção. 

Desta forma este valor encontrado neste trabalho refere-se a esta não edição manual 

do arquivo classificado. Para a exatidão global, obteve-se um valor de 88,33%. 



Já o resultado da classificação supervisionada referente a imagem do Landsat 8 do ano 

2014, utilizando o mesmo método, obteve coeficiente Kappa maior que a classificação 

anterior o valor foi de 0.94, demonstrando assim uma exatidão excelente da 

classificação. Conforme a classificação de Landis e Koch (1977), este valor representa 

a exatidão da classificação como de excelente qualidade. Neste caso houve uma melhor 

classificação dos alvos, visto que houve uma menor confusão na matriz de confusão. 

Para a exatidão global, obteve-se um valor de 94,82%. 

Em relação a esse melhor resultado encontrado para a imagem do Landsat 8, pode-se 

dizer que é devido a melhor resolução radiométrica do sensor OLI (12 bits) em relação 

ao ETM+ (8 bits), de fato contribuiu significativamente para melhor definição da resposta 

espectral, propiciando uma melhor discriminação espectral dos alvos na classificação.  

Referente a acurácia do produtor e do usuário para a imagem Landsat 7, na (Tabela 1) 

é possível observar que a classe com maior acurácia tanto do produtor quanto do 

usuário foi a classe “água”, a qual obteve-se um índice de 99,94%, valor próximo que 

também foi encontrado para a classe “mata” na qual o índice foi de 95,22% do produtor 

e 99,98% do usuário o que é considerada como muito boa (CONGALTON e GREEN, 

2009). Isso nos indica a probabilidade de um pixel ser corretamente classificado. Este 

resultado é próximo ao encontrado por Suarez e Candeias, (2012) que analisando a 

acurácia da classe Água alcançaram a maior porcentagem, 98% para acurácia do 

produtor e 96% para a acurácia do usuário. 

 

TABELA 1: VALORES DE ACURÁCIA DO PRODUTOR E DO USUÁRIOS 

REFERENTES A IMAGEM DO SATÉLITE LANDSAT 7 ETM 

Acurácia do produtor                             (%) Acurácia do usuário                        (%) 

Mata 95,22  Mata 99,98 

Água 99,94  Água 99,94 

Solo exposto 63,36  Solo exposto  23,24 

Pastagem 98,16  Pastagem 49,02 

Agricultura 59,41  Agricultura 98,53 

Urbano 48,38  Urbano 1,28 

         Fonte: Franciel Rex 

Desta forma podemos constatar que para a acurácia do produtor da classe Mata ser de 

95,22%, e a acurácia do usuário foi de 99,98%, provavelmente 95% das vezes uma área 

de mata foi identificada como realmente mata. Conforme CONGALTON, (1991) quando 

o usuário deste mapa irá visitar a área onde o mapa diz que é Mata, ela realmente será 

Mata em 99,98% das vezes, o mesmo é valido para os valores de acurácia referente a 

imagem do Landsat 8 que são expressos na (Tabela 2), neste caso a classe “Solo 

exposto” foi a que apresentou 100% de acurácia do usuário, para tanto, quando o 

usuário deste mapa visitar essa área, ela realmente será solo exposto em 100% das 



vezes. Ainda referente aos valores de acurácia para a imagem do Landsat 8, pode-se 

que perceber que no geral os valores mostram-se superiores ao da imagem do Landsat 

7, revelando uma maior confiabilidade desta classificação.  

A seguir o (Gráfico 1), expressa os valores em porcentagem de uso e ocupação de cada 

classe. E possível observar que, em relação as demais categorias do uso e ocupação 

da terra a Mata que é caracterizada por uma vegetação de floresta nativa, no ano de 

2001 ocupava maior parte da área analisada, com cerca de 179 km², representando 

50% da área total, seguido pelas categorias de pastagem com 76,46 km² e 

representando 21% da área, e das áreas de agricultura com 57,96 km² representando 

16% da área total, as categorias Urbano, solo exposto e rios foram as menores áreas 

classificadas, e representaram na área um total de  9%, 2% e 2% respectivamente. 

Ainda é importante ressaltar que as áreas de solo exposto, geralmente ocorrem em 

pequenas áreas, o contrário de áreas como as de pastagem e agricultura que 

expressaram valores superiores neste trabalho, ainda esse tipo de área varia durante o 

ano com as épocas de plantio e de preparo do solo, o que pode ter influenciado na 

evolução desta classe no período estudado. 

TABELA 2: VALORES DE ACURÁCIA DO PRODUTOR E DO USUÁRIOS 
REFERENTES A IMAGEM DO SATÉLITE LANDSAT 8 OLI 

Acurácia do produtor                                (%) Acurácia do usuário                                         (%) 

Urbano 96,67  Urbano 99,38 

Mata 71,18  Mata 70,39 

Água 96,62  Água 60,27 

Pastagem 76,97  Pastagem 96,34 

Agricultura 52,5  Agricultura 14,51 

Solo exposto 99,17  Solo exposto 100 

              Fonte: Franciel Rex 

               

Gráfico 1- Uso e ocupação da terra do município            Gráfico 2- Uso e ocupação da terra do município 

de Derrubadas, RS (Imagem de Satélite L7)                   de Derrubadas, RS (Imagem de Satélite L8)                                    
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Referente ao valores de área ocupada por cada classe no ano de 2014, o mesmo pode 

ser observado no (Gráfico 2), que expressa o valores em porcentagem, os resultados 

foram próximos ao gráfico passado, sendo que para este ano a Mata ainda ocupa maior 

parte da área analisada, com cerca de 186 km², representando 52% da área total, ou 

seja houve um aumento de área corresponde a esta classe, seguido pelas categorias 

de pastagem com 69,59 km², que para esta classificação houve um pequeno 

decréscimo em áreas classificadas o que representou 20% da área total, e das áreas 

de agricultura que também ocorreu decréscimo com 33,57 km² representando 9% da 

área total, sendo que as categorias Urbano, solo exposto, tiveram um aumento em área 

representando 12% e 6% respectivamente e a categoria rios conforme a classificação 

houve um decréscimo na área classificada, o que representou na área um total de 1%. 

Nesse sentido ao avaliar a evolução do uso e ocupação da terra do município de 

Derrubadas-RS, constatou-se para a classe Mata, que houve balanço positivo no 

período de 13 anos, com uma variação percentual de 2%. Esse aumento pode ser em 

relação a Lei no 4771/65 do Código Florestal Brasileiro (BRASIL, 2000) a qual exige que 

os proprietários mantenham Áreas de Preservação Permanente (APP) – matas ciliares, 

nas margens dos rios, e nascentes, nas encostas com declive superior a 45º graus.  

A evolução da área urbana representada pela classe Urbano também teve um balanço 

positivo, uma vez que repercutiu juntamente com a evolução das áreas de mata e da 

terra exposto, a diminuição das áreas de agricultura e das áreas de pastagem, essa 

evolução pode ser confirmada segundo os dados do censo disponibilizado pelo IBGE 

(2000; 2010) que apresenta uma população urbana de 786 pessoas no ano de 2000, já 

em relação a 2010, a população urbana era de 901 pessoas, assim mostrando um 

aumento urbano, o qual foi representado nesta classificação.  

 

CONCLUSÕES 

O uso do SIG mostrou-se uma ferramenta eficiente de classificação supervisionada, 

uma vez que apresentou valores satisfatórios de precisão global em imagens de satélite 

de média resolução espacial como os satélites da série Landsat. 

A classe de uso Mata predomina no município, apresentando mais de 50% da área total 

e revelando ser de grande importância a conservação dessas áreas. 

O município pode ser caracterizado como de atividade rural, apresentando 30% de suas 

áreas representadas pelas classes de agricultura e pastagem. 

A área urbana, teve um acréscimo de 4% no período estudo (2001-2014). 

A técnica de classificação supervisionada apresentou alguns problemas, referentes a 

confusão entre algumas classes, principalmente entre: Urbano, agricultura e pastagem, 



sendo necessário para futuros estudos, levantamentos a campo e edição vetorial, 

visando melhorias na classificação. 
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ABSTRACT 
The geotechnologies from remote sensing techniques have aided in the identification and 
interpretation of geographic phenomena and is an indispensable tool in research in the field of 
Geography and the like. This work presents a comparative study of two Geographic Information 
Systems (GIS), and TerraHidro and ArcHydro used in the self-extracting drainage network and 
watershed using Digital Elevation Model (DEM) Aster, applied research in the urban area the 
city of Rondonópolis, Mato Grosso. Using TerraHidro information processing method and 
analysis of representations at the local level, it found that, presented results closer to reality 
than ArcHydro interface. It is concluded that comparative studies help in choosing the best 
option in the digital spatial representation, thus facilitating the interpretation of geographic 
phenomena that present challenging in our research. 
Keywords:  Aster; Automatic extraction; TerraView; ArcGIS 

 
INTRODUÇÃO 
 

As geotecnologias têm proporcionado meios eficazes para aquisição e manipulação de 

dados para escalas pequenas, médias e grandes, sem a necessidade de contato 

direto com o objeto alvo e, ainda, em tempo real para inúmeras aplicações de variados 

campos de conhecimento. (MOREIRA, 2011). 

O uso das geotecnologias viabiliza a espacialização de informações geográficas e 

possibilita a compreensão da realidade do espaço, além disso, apresenta as 

interações e os agrupamentos para auxiliarem na definição de tomadas de decisão. 

Sendo realizados a partir do reconhecimento de obstáculos físicos naturais ou 

construídos, através do manuseio de técnicas de sensoriamento remoto e de 

ferramentas para a realização de operações espaciais, tais como: Sistemas de 

Informações Geográficas (SIG).  (OLIVEIRA et al., 2010; SEBUSIANE; BETINE, 

2011).  
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O modelo Aster foi desenvolvido pela NASA e é disponível gratuitamente pelo projeto 

GDEM com resolução vertical de 20 metros. É utilizado em aplicações de múltiplos 

estudos, que abordam a correção de altitudes, atualização cartográfica, mapeamento 

geomorfológico, tais como: Souza e Almeida (2014); Faria et al., (2015); Salles (2010); 

Perez (2006);  Marques et al., (2011); Santos (2013);Rodrigues et al. (2010); Grego et 

al. (2013); Penha e Silva (2012);Araújo et al., (2014); Filho e Centeno (2011); 

Grohmann (2015); Biffi et al (2015); Cherem (2011); Silva et al (2015); Ribeiro e 

Ferreira (2014) 

Com a utilização de modelos de elevação e manuseio do SIG é possível a realização 

da extração de rede de drenagem e delimitação automática de bacias, sendo um 

processo rápido e simples, mas, que, no entanto, sujeito ao maior número de falhas, 

dependendo do tamanho da escala, localização da área e qualidade do modelo. 

(SANTOS ;LINHARES, 2012; ARAÚJO et al 2009). 

Vários estudos utilizam as interfaces TerraHidro e ArcHydro para o desempenho da 

obtenção de dados hidrológicos, como extração de malha hídrica e limites das bacias: 

Santos et al., (2013); Lima et al., (2012); Carvalho (2007).  

O TerraHidro é um aplicativo do SIG TerraView, o qual foi desenvolvido sobre a 

biblioteca de geoprocessamento TerraLib para a manipulação de dados vetoriais e 

matriciais. É disponibilizado gratuitamente pela Divisão de Processamento de Imagens 

(DPI) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) em parceria com o Centro 

de Metrópoles (OLIANI et al., 2012; LIMA et al., 2012; TERRA VIEW 2010).  

O TerraHidro foi criado para o desempenho de aplicações na área de recursos 

hídricos através da utilização ampla de um banco de dados geográfico e algoritmos 

integrados para procedimentos hidrológicos. Sendo que possui uma estrutura dividida 

nas seguintes plataformas: Sistema Gerenciador de Banco de Dados, Banco de Dados 

de Hidrologia e Algoritmos Hidrológicos (ROSIM et al 2003). 

O ArcHydro é uma extensão da interface Arcgis, sendo uma plataforma comercial que 

possui habilidades para produção de dados hidrológicos, geológicos, geomorfológicos, 

climáticos, cadastrais, ambientais, urbanos, sociais, culturais, estatísticos e analíticos. 

O ArcHydro foi desenvolvido pela Universidade do Texas (GISWR, 2006), (ESRI, 

2015; SANTOS, 2013; CARVALHO, 2007). 

No âmbito do ambiente do SIG ArcGis ocorre a descrição do sistema hídrico natural 

através da extração de dados de modelos de elevação e desempenho da extensão 

ArcHydro. Realiza o tratamento de dados geoespaciais e temporais para a produção 

de representação cartográfica das características básicas da ocorrência hídrica 

superficial integrando com informações dos recursos hídricos e da paisagem: chuva, 

vazão, qualidade da água e clima. Tal modelo é composto pelos seguintes 



componentes: rede, drenagem, canal, hidrografia e séries temporais. (MAIDEMENT, 

2002), (CORREIA, 2011). 

Este estudo tem como objetivo comparar as extrações automáticas da rede de 

drenagem e bacias hidrográficas da área urbana do município de Rondonópolis pelo 

TerraHidro e ArcHydro utilizando o Modelo Digital de Elevação Aster, considerando 

peculiaridades entre os dados de entrada, as interfaces e da área de estudo. 

 
 
METODOLOGIA 

 

Área De Estudo 

O município de Rondonópolis situa-se na região sudeste do Estado de Mato Grosso, a 

210 km da capital, Cuiabá, na bacia hidrográfica do Rio Vermelho, que é afluente do 

Rio Cuiabá pertencente à bacia do Rio Paraguai. (MMA, 2014). 

O município de Rondonópolis é caracterizado topograficamente por relevo fortemente 

ondulado, relevo plano e relevo ondulado. A altitude da mancha urbana varia entre 200 

e 320 metros, sendo que a região central está localizada nas cotas baixas de (170 a 

220 metros), no vale do Rio Vermelho e seu afluente Rio Arareau. (IBGE, 1989). 

O presente trabalho foi realizado na área da mancha urbana do município de 

Rondonópolis, que se encontra ocupando a região central do limite municipal 

enquadrando-se entre as coordenadas geográficas: 16º24’33’’ e 16º30’54’’ de latitude 

sul e 54º43’27’’ e 54º32’52’’ de longitude oeste e definido de acordo com 

conhecimento prévio in loco, com uma área de 4.159,118 km², 211.178 mil habitantes 

(IBGE, 2010), (FIGURA 01). 

Para a realização dessa comparação foi escolhida essa área devido ao conhecimento 

prévio da topologia e hidrografia do local, a falta de informações e dados cartográficos 

atuais, e principalmente faz parte de um dos objetivos do estudo do potencial de riscos 

de inundações nas microbacias urbanas da cidade de Rondonópolis, Mato Grosso 

(TRASSI, 2015). Que visa compreender o problema de ocorrência de inundações nas 

microbacias urbanas da cidade de Rondonópolis, por meio desse estudo surgiu à 

necessidade de uma comparação entre os SIGs, no intuito de ser utilizar aquele que 

melhor atendesse as necessidades do estudo em questão. 

Diante disso, foram levantados questionamentos e hipóteses em relação às diferenças 

entre o resultado desse estudo e de outros estudos que comparam dados obtidos pelo 

modelo ASTER. E um dos questionamentos foi em relação ao desempenho do SIG, e 

dessa forma, foi decidida a aplicação em duas interfaces diferentes para 

processamento de informações inerentes a geomorfologia.   



 

            Figura 01 – Mapa de localização da área de estudo. 

            Fonte: IBGE (2015), INPE (2015), PMR (2014) 

 

Materiais e técnicas  

Na realização da delimitação da área de estudo que abarca a área urbana do 

município de Rondonópolis foi utilizado o Google Earth (2015).  

Neste trabalho foi utilizado DEM disponibilizado pelo Banco de Dados 

Geomorfométricos do projeto ASTER GDEM V2 concedido pela National 

Aeronauticsand Space Administration (NASA).  

Todos os arquivos vetoriais e raster estão atribuídos à mesma projeção e datum de 

referência, sendo UTM WGS84. Das cenas adquiridas em formado raster do banco de 

dados GDEM foi gerado mosaico em ambiente SIG.  

A obtenção de informações hidrológicas através de DEM no ambiente do TerraHidro é 

obtida a partir do seguinte principio básico matemático: a definição de linhas de fluxo 

(drenagem) é a partir do cálculo da mínima distância entre as curvas de nível. E 

considera se o ângulo dessas linhas de fluxos criadas entre curvas de nível que as 

originaram para que sejam perpendiculares (ROSIM et. al., 2003). 

A extração da rede de drenagem é realizada a partir da geração de grades de relevos 

produzidas por interpolador linear de média ponderada por cota quadrante. A rede de 

drenagem é obtida pelo algoritmo desenvolvido na sobreposição sobre esses produtos 

de relevo. Com o desenvolvimento desse processo dá-se a grade direção de fluxo 

local Drainage Network (LDD). (ROSIM et al., 2003). 

No ArcHydroo LDD produzido é o FlowDirection, sendo a direção de fluxos, 

relacionada aos pontos cardeais e aos pontos colaterais, quando a água escoe na 

direção de maior declividade do terreno. A direção de fluxos obtém-se a partir de uma 



grade regular (matriz de altimetria) que foi determinada por meio da direção de maior 

declividade de um “pixel” em comparação aos seus oito “pixels” vizinhos, tomando-se 

por base a linha de maior declividade do terreno. E em caso de pixels com valores 

iguais de menor altitude considera-se a que não está diagonal. E se pixels com a 

mesma altitude tiverem adjacentes, a preferencia será para o pixel central 

(SOBRINHO et al., 2010; SANTOS; LINHARES, 2012; OLIVEIRA et al. , 2012; SOUZA 

e ALMEIDA, 2014 ). 

Esse procedimento origina-se a grade de fluxos acumulados chamada ACM, que o 

qual representa os caminhos que originam a rede de drenagem.  O fluxo acumulado é 

um parâmetro que indica o grau de confluência do escoamento e pode ser associado 

ao fator comprimento entre conexão com divisores de água a montante. É possível 

montar uma nova grade contendo os valores de acúmulo de água em cada “pixel”. 

Desse modo, cada “pixel” recebe um valor correspondente ao número de “pixels” que 

contribuem para que a água chegue até ele. O fluxo acumulado, também denominado 

área de captação (LIMA et. al., 2012; SOBRINHO et. al., 2010; ROSIM et. al., 2003). 

Nessa etapa o valor limite (inicio do canal, SOUZA e ALMEIDA, 2014) é fornecido e 

cada “pixel” da grade é pesquisado, que corresponderá se o valor do “pixel” da grade 

de fluxos acumulados for maior ou igual ao valor de limite fornecido.  Dessa forma, o 

valor desse “pixel” será inserido na mesma posição na grade de saída, que conterá a 

rede de drenagem. Assim, somente valores maiores ou iguais ao valor inicial estarão 

representados na grade de drenagem (LIMA et al., 2012). 

Para a delimitação das bacias é necessário a produção do LDD, rede de drenagem, a 

ordem das ramificações hidrológicas e o ponto exutório. Qualquer ponto da rede de 

drenagem pode ser escolhido como ponto exutório, sendo que toda a água coletada 

ou captada naturalmente proveniente da precipitação com escoamento para um único 

ponto de saída. E de acordo com diversas finalidades e características da área de 

estudo, sendo que podem ser barragens, reservatórios, foz e confluências de rios 

(CARVALHO 2007; SANTOS et al., 2013; ROSIM et al 2003). 

Nos SGIsTerraView e ArcGis o processo de extração de rede de drenagem e bacias 

hidrográficas foi aplicado na cena do Aster que abrange toda área do município de 

Rondonópolis e no modelo recortado, de acordo, com o limite da área urbana 

vetorizado  no Google Earth.  

No TerraView 4.2.2. a cena foi recortada utilizando a função intersecção. O produto 

recortado nessa interface não pode ser utilizado no ambiente ArcGis 10.2, pois o 

TerraView ao aplicar intersecção define um mascará da área que não será utilizada, 

em vez de aplicar o recorte. Assim, ao realizar o procedimento de extrações no 

ArcHydro com o modelo recortado no TerraView apresentou  algumas falhas. 



Dessa forma, a cena também foi recortada no ambiente ArcGis utilizando a função 

clip.  

O DEM pode apresentar incidência de falhas devido às características físicas da área 

de estudo como locais bastante íngremes, relevo bastante ondulado ou pouco, leve 

ondulado, áreas bastante planas, com ocorrência hídrica, ou com edificações e 

construções verticais. Tais falhas também podem ser oriundas de erros no momento 

de interpolação dos dados do modelo (OLIVEIRA et al., 2007).  

Essas falhas podem ser depressões, como sumidouros, e estão concentradas, 

principalmente, em locais de inundação ou em locais que um MDE com baixa 

resolução não consegue representa-los (áreas com inúmeros canais, dunas e 

depósitos de sedimentos) que pode dificultar na identificação de direção de fluxos e do 

acumulo de fluxo incidindo na descontinuidade do fluxo. Ou seja, interrompe a direção 

do escoamento real do terreno e os segmentos da rede de drenagem são desviados 

para outras sub-bacias (ZEILHOFER, 2011; OLIVEIRA et al., 2007; SOUZA e 

ALMEIDA, 2014). 

Dessa forma a precisão dos dados produzidos pelo modelo pode ficar comprometida. 

No entanto, há algumas técnicas para amenizar esse tipo de ocorrência no modelo, e 

na interface do ArcHydro, utiliza de um método desenvolvido por Jenson e Domingue 

(1987) que eleva os pixels que estão inseridos nessas depressões (OLIVEIRA et al. 

2007).  Essas falhas são definidas por locais que estão no centro de elevações 

bastante altas e são denominadas de “sinks”, ou seja, são pequenas depressões em 

relação à matriz altimétrica. Visualmente essas falhas são “pixels” vazios ou buracos 

apresentados no raster. 

Para a correção desses erros é feita aplicação do “fillssinks” no Archydro que é o 

preenchimento dessas depressões (MENDES e CIRILO 2011; SOBRINHO et., 2010) 

Posteriormente, no ArcHydro com o modelo corrigido permite um resultado 

consistente, pois “sinks” dificultam a extração hidrológica, é obtida a direção de fluxos 

por meio da função “flowdirection”. No TerraHidro também utilizando essa função. 

Tanto a obtenção da direção do fluxo realizada no TerraHidro quanto feita no ArcHydro 

apresentam a direção do escoamento hidrológico nas vertentes e ainda o relevo do 

local. No entanto, com a correção do DEM feita no ArcHydro, a apresentação é 

distinta, não destacando o relevo, conforme as figuras 04 e 05.          

A partir da execução da função anterior, nas duas interfaces, é adquirido o fluxo 

acumulado, quando é possível verificar a formação dos caminhos que incidem a rede 

de drenagem e a representação dos valores de acumulo de água em cada pixel. Nos 

SIG’s TerraHidro e ArcHydro, tal procedimento é feito com a função 

“flowaccumulation”. 



O próximo passo segue diferentes técnicas nas duas interfaces, sendo a extração da 

rede de drenagem. Nessa etapa ocorre a definição de um conjunto de segmentos ou o 

subconjunto do fluxo acumulado. Nas duas interfaces o usuário deve definir o valor 

limite que seja igual ou maior o valor de pixel do fluxo acumulado.  Ou seja, serão 

obtidos ramificações ou segmentos da drenagem maior ou igual ao valor, 200 que foi o 

valor definido para esse estudo. Quanto maior esse valor menor será o número de 

ramificações (ROSIM 2014). 

Na interface do ArcHydro esse valor é definido no “rastercalculater”, onde os seguintes 

parâmetros de cálculo são utilizados: Coseno (fluxo acumulado) maior que (<) 200 

número de pixels, 1 (O número 1 é corresponde a todos os valores igual ou maior que 

200, ou seja, todos serão convertidos ao valor 1. Enquanto que valores menores que 

200 serão convertidos em 0 (zero), dessa forma não serão extraídos). Posteriormente, 

na função “streamtofeatures” com o ACM habilitado, é retirada a rede de drenagem em 

formato vetorial. 

No TerraHidro na função “segments” , onde já se extrai a rede drenagem em formato 

raster, que é definido esse valor, sendo o caminho que percorre a água desde a 

montante até ponto da jusante (ROSIM 2014). 

Nas duas interfaces há a função que permite a extração automática das bacias, tendo 

como base LDD, ACM e a rede drenagem. No ambiente ArcHydro é usado a função 

“basin”, tendo habilitado o produto da direção de fluxos.  

No TerraHidro com o LDD, direção de fluxos e a matriz de segmentos habilitados 

utilizando a função “MiniWatterds” são extraídas os limites das bacias hidrográficas, 

(FIGURA 11). 

Outra possibilidade para definição de uma bacia é a seleção de um ou mais pontos 

isolados sobre a drenagem. Dessa forma, o usuário pode definir diferentes cenários, 

cada um com o conjunto de pontos desejados. Pode, por exemplo, definir as bacias 

mais representativas da sua área geográfica de estudo (ROSIM, 2014).  

Nas interfaces dos SIG’s na rede de drenagem foi necessário identificar o exutório do 

rio utilizando a função “Create Batch Points” no TerraHidro e um arquivo shape de 

pontos no ArcHydro.  

No  TerraHidro a definição do ponto exutório ocorre na escolha do pixel mais próximo 

do local escolhido, se for uma foz ou confluência de rio, como no caso desse estudo, o 

que permite maior correspondência com a realidade in loco.  

O pixel localizado exatamente na confluência ou um ou dois pixels depois no arquivo 

raster de segmentos delimitam a bacia. E utilizando a função “Sub-watersheds” sob os 

parâmetros direção de drenagem, fluxo de drenagem e exutório, obtêm-se dos limites 

das bacias.  



No ambiente do ArcHydro as bacias são delimitadas pelo ponto exutório utilizando 

arquivo shape de pontos. Em um arquivo vetorial de rede de drenagem define se o 

ponto mais próximo da confluência, considerando a permissão do próprio SIG. A 

função “Watershed” que delimita a bacia. 

 

RESULTADOS  

Como resultados a partir das etapas metodológicas anteriormente descritas, as 

Figuras 12 e 13 especificam a diferenciação entre as redes de drenagem extraídas e 

as delimitações das bacias produzidas nos dois SIG’s.  

Na extração da rede de drenagem feita no ArcHydro foi possível verificar que houve 

rompimentos das linhas de segmentos. 

A abrangência hídrica, ou seja, o número de ramificações da rede de drenagem foi 

similar a obtenção hidrológica por meio da interface TerraHidro. 

O ArcHydro delimitou 27 bacias hidrográficas, e foi verificado que a sinuosidade ou 

detalhamento dos limites dessas bacias são bastante precisos. No entanto, duas 

dessas bacias não tiveram áreas que abrange a ocorrência hídrica similar à realidade 

devido ao rompimento das linhas da drenagem. O ArcHydro não delimitou bacia de 

alguns córregos que possui curso ou canal reduzido apresentando esses vazios. 

(FIGURA 12). 

 

O ponto exutório 

de cada bacia 

delimitada na 

plataforma 

ArcHydro foi 

distante da 

confluência entre 

rios, sendo uma 

distância até 300 

metros. Isso 

ocorreu devido à 

restrição que a 

interface incide ao 

definir o ponto na 

confluência. Ao escolher um ponto próximo a foz do rio ocorre incidência de falha na 

delimitação das bacias. 

Figura 12 – Delimitação manual de bacias no ArcHydro 
Fonte: NASA (2015), IBGE (2015), Google Earth (2015) 

 



Em relação a essa distância 

entre o ponto exutório da 

bacia extraída e a 

confluência do rio, alguns 

limites apresentam uma 

formação irregular nesse 

início da bacia, e que não é 

condizente a realidade. 

Pois, foi criado em algumas 

dessas bacias, um canal 

que dá inicio ao ponto 

exutório desses limites. Já 

com relação ao uso do SIG TerraHidro, no que se refere a delimitação das bacias 

urbanas obteve-se 33 bacias que foram extraídas diretamente do ponto de exutório. 

Uma vez que para esse estudo em específico o resultado da delimitação por ponto de 

exutório foi o que melhor se assemelhou a realidade das bacias existentes na mancha 

urbana. (FIGURA 12).Uma das vantagens desse SIG comparando-se ao ArcHydro é 

que por extrair no ponto exutório e pela a máxima aproximação do pixel do exutório 

não ocorre erros com relação a distância do ponto de onde a bacia é gerada, e já no 

ArcHydro ocorreu esse erro algumas bacias jogando a delimitação das mesma mais 

longe do exutório real conforme já foi dito 

 

CONCLUSÃO 

Apesar, da correção feita no modelo Aster pela interface ArcHydro, a 

matriz de segmentos hídricos apresentou rompimentos, o que prejudicou na 

área de abrangência hídrica de algumas bacias. Diferente do TerraHidro, o 

ArcHydro não delimita bacias de córregos com percursos curtos.  

Mas, deve se ressaltar a diferença na obtenção de pontos exutórios nas 

duas interfaces, sendo que devido a restrição do ArcHydro em permitir a 

definição desse ponto o mais próximo da confluência dos rios, houve um 

delimitação iniciada a partir de até 300 metros distante da foz. E dependendo 

do objetivo do estudo, isso pode ser inaceitável.  

Isso pode se devido aos produtos de rede drenagem produzidos pelas 

duas plataformas. Pois, o ArcHydro resulta em uma rede de drenagem em 

formato vetorial, e isso impede de pontuar em precisão a nível de pixel. 

FIGURA 13 – Delimitação manual de bacias no TerraHidro 
Fonte: NASA (2015), IBGE (2015), Google Earth (2015) 

 



Enquanto, que o TerraHidro produz rede de drenagem em extensão raster que 

permite aproximar do pixel na confluência ou um ou dois pixel próximos.  

Utilizando o modelo Aster em uma área urbana, o SigTerraView teve 

melhor desempenho na extração da rede de drenagem e obtenção dos limites 

das bacias do que a extensão ArcHydro. 
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ABSTRACT 

Studies on urban mapping using remote sensors are extremely important for the planning of the 

territory and to understand the existing dynamic in the analyzed region. This paper aims to 

conduct a literature search on the major urban mapping initiatives in Brazil, highlighting the 

materials, captions and more common methods. The survey was conducted by consulting the 

CAPES portal, digital libraries of major universities and academic conference proceedings, as the 

Brazilian Symposium on Remote Sensing and Cartography of Congress, among others. Found 

articles: 57 and researches too, in order to realize a large urban mapping and medium scales 

detail. This total, 13 were selected to represent the main methods and results already 

consolidated. The main results observed that the adoption of automatic classification techniques 

for the vast majority of GEOBIA and more recently classification. A group of experts still adopting 

Landsat satellite images and other group using high-resolution images as Worldview and Geoeye. 

There is no consolidated caption for the mappings result being found from two classes (urban and 

non-urban) to the detailing on type of urban use (commercial, residential, industrial, etc.) and 

ground cover (ceramic, concrete, asbestos, and etc.). In future stages, the research will be 

deepened, and the consultation will performed on an international scale to search legend adopted 

standards by other countries and institutions. 

Keywords: urban mapping, remote sensing, classification. 

 

INTRODUÇÃO 

A identificação e a delimitação dos aglomerados populacionais do País têm sido 

objeto de estudo, a medida em que se intensificava o fenômeno da urbanização e as 

disparidades sociais. A necessidade de se compreender, identificar e delimitar as formas 

urbanas, passaram a demandar mapeamentos para atender às ações de planejamento, 

devido a diversidade interna das cidades e diferentes formas de ocupação. No Brasil, a 

sua dimensão continental facilita a escassez de mapas regionais e locais sobre seus 

núcleos urbanos. Com isso, há necessidade de mapeamentos nas áreas urbanas e o 



uso das técnicas de Sensoriamento Remoto em pesquisas, monitoramento de recursos 

pode apoiar essa demanda.  

O mapeamento se constitui um objeto muito importante para diversos fins e é 

resultado em parte do processo de classificação. Segundo Congalton e Green (1999), 

ao se realizar uma classificação deve-se contemplar dois componentes críticos: (1) um 

conjunto de rótulos, isto é, dos nomes das classes estabelecidas para o sistema de 

classificação; e (2) um conjunto de regras ou definições que caracterizem os diferentes 

tipos de ocorrências a serem mapeados. Classificar exige do especialista caracterizar 

as feições da paisagem permitindo ao usuário do mapa reconhecer a feições com 

clareza e objetividade. O nível de detalhamento ou em outras palavras, a complexidade 

das classes dependerá do uso final do mapa e seus objetivos. O que se observa na 

literatura é uma falta de padronização na execução de mapeamentos em áreas urbanas 

pois cada usuário define sua própria legenda de classificação, com classes que atendam 

às suas necessidades imediatas. Conforme Di Gregório (2004), a legenda é 

dependente da escala e da representação cartográfica, bem como dos dados e do 

método de mapeamento. 

Segundo Prado (2009) dentre as técnicas de classificação multiespectral, as 

convencionais por pixel e por regiões ainda são amplamente utilizadas, principalmente 

por usuários não especialistas. Contudo, outras técnicas menos usuais têm se mostrado 

mais satisfatórias e, assim, se tornado preferenciais, tais como classificações baseadas 

em abordagem fuzzy ou por redes neurais artificiais. 

O presente trabalho tem por objetivo apontar as principais legendas de 

mapeamento, métodos de classificação e sensores adotados para em estudos urbanos 

na escala municipal, no Brasil. 

 

METODOLOGIA 

A primeira etapa metodológica consistiu em realizar um levantamento 

bibliográfico nos principais meios de divulgação científica, dentre eles: sites, anais de 

congressos, simpósios, revistas acadêmicas, periódicos CAPES e Bibliotecas digitais 

das principais universidades do Brasil. A Figura 1 destaca os locais de consulta para 

coleta dos artigos e composição da presente pesquisa. 

 



 

Figura 1 - Fontes de consulta para a pesquisa 

Considerando os artigos e pesquisas encontradas, buscou-se separar e dar 

destaque às ferramentas (softwares e imagens/fotografias), legenda e métodos 

adotados. E finalmente foram selecionados os 13 representantes para os principais 

resultados encontrados. A presente pesquisa se limitou a área de abrangência nacional 

dado prioridade às pesquisas já consolidadas e com mapeamentos concluídos. 

 

RESULTADOS 

Após a realização das consultas e leitura de 57 artigos junto as fontes 

apresentadas na Figura 1 foi organizada uma grande tabela com os resultados finais 

para 13 representantes. A Tabela 1 destaca os resultados finais. 

 

Tabela 1 – Síntese com artigos com legendas de mapeamento urbano no Brasil 

Autor (es) Objetivo Imagem Método Software(s) Legenda Comum 

Lovisi et. al, 
(2015) 

Caracterizar a 
ocupação urbana dos 
bairros de Niterói/RJ 

Landsat 8 

índice NDBI - 
Normalized 

Difference Built-up 
Index 

Ambiente SIG 
não descrito 

Intensidade de 
ocupação urbana: 
Intensa e vertical, 

intensa, moderada e 
rarefeita, outros usos 

Dal’Asta et. 
al, (2015) 

Caracterizar áreas 
intraurbanas de 

cidades Amazônicas 

Landsat TM-5 
e Spot-5 

Classificação 
espectral e textura, 

índices Kappa 

Spring v.4.3.3 e 
e-Cognition 

Materiais brilhantes, 
claros, escuros; 

Ocupação: densa, 
média baixa, 

expansão urbana, 
áreas industriais 

Paz et. al, 
(2015) 

Mapear a cobertura 
da terra e a qualidade 

ambiental do bairro 
Boa Vista 

(Curitiba/PR) 

Google Earth 
Classificação 
Automática – 
Quantum GIS 

Quantum GIS 
2.4 

Espaços edificados, 
espaços não 

edificados 

Souza et.al, 
(2013) 

Mapear e análisar de 
forma  multitemporal 

a cobertura do uso no 
munícipio de São 

Thromé das Letras 

Landsat 5 

Classificação 
Supervisionada 

utilização da técnica 
denominada de 

Máxima 
Verossimilhan-ça 

(MAXVER). 

Spring 5.2.6, 
ArcGis 10.2, 

software Land 
Change 

Modeler - LCM 

Urbano e não urbano 

Universidades e 
Bibliotecas digitais

• UFRJ

• UFMG

• UNESP

• USP

• Unicamp

• UFRGS

• UFPE

Anais de eventos

• Congresso Brasileiro 
de Cartografia

• Simpósio Brasileiro 
de Sensoriamento 
Remoto

• Congresso de 
Geoprocessamento

Revistas e portal 
Capes

• Revista Brasileira de 
Cartografia

• Revista Brasileira de 
Estudos Urbanos e 
Regionais



Autor (es) Objetivo Imagem Método Software(s) Legenda Comum 

Carvalho 
et.al, (2013) 

Desenvolver e avaliar 
metodologia de 

mapeamento do uso 
do solo urbano por 

quadras 

Worldview-II 
Mineração de dados, 

e segmentação e 
GEOBIA 

DEFINIENS 7.0 
e Weka 3.6 

Uso residencial 
(baixo, médio e alto), 

uso industrial, 
armazéns, comercial, 

favelas, clube 
esportivo e terrenos 

vagos 

Carneiro, et. 
al, (2009) 

Realizar uma análise 
geoambiental da área 

urbana de Belo 
Horizonte 

Aster, Ikonos 
Modelo Múltiplo de 
Mistura e biblioteca 

espectral 
ENVI 4.2 

Asfalto, área central, 
periferia, 

cobertura(amianto), 
solo exposto 

Souza et. al 
(2009) 

Caracterizarn  
espaço residencial 

construído por 
população de baixa, 
média e alta renda 

Quickbird GEOBIA 
e-Cognition, 
SPRING 4.1 

Quadras: residencial, 
não residencial e 

arruamentos. 

Rossine et. 
al, (2007) 

Identificação e 
análise da cobertura 
do solo urbano, e a 
proporção de áreas 

em Ubatuba/SP  

Ikonos-2 
Classificação 

Orientada a Regiões 
SPRING 4.2 e 

ENVI 4.1 

Cobertura cerâmica, 
amianto/concreto, 
alumínio, asfalto 

Gonçalves et 
al 2005 

Realizar o 
mapeamento urbano 

de São José dos 
Campos usando 

CBERS-2 

CBERS-2 
Classificação 

Supervisionada 
Maxver 

SPRING 

Residencial, 
unifamiliar d1, 
unifamiliar d2, 
multifamiliar, 

residencial em 
consolidação, 

industrial, comercial, 
institucional, vazio 

urbano. 

Fidalgo et al 
2005 

Mapear o uso e 
cobertura da terra da 
bacia hidrográfica do 
rio São Domingos, RJ 

ASTER 
Classificação 

Supervsionada 
Maxver 

SPRING 

Pastagem, ocupação 
urbana, vegetação 

natural, solo exposto, 
afloramento rochoso 

Miranda et al 
2005 

Representar a 
totalidade das áreas 
urbanizadas do País. 

LANDSAT 
ETM 

Tratamento de 
imagens digitais, 
integrados com 

dados 
geocodificados, e 

procedimentos 
estatísticos. 

Software Erdas 
Imagine 

Professional 
8.4 

Água, nuvem ou 
sombra, população 
urbana (inferior a 
5.000 habitantes, 

entre 5.000 a 
100.000, entre 

100.000 a 400.000, 
superior a 400.00) 

Nakamura et 
al 2005 

Demonstrar a 
potencialidade de uso 

das imagens do 
sensor CCD/CBERS-
2, no mapeamento de 

expansão de áreas 
urbanas. 

CCD/CBERS2 
e 

TM/Landsat5 

Não-supervisionada: 
algoritmo ISOSEG 

SPRING 
 Urbano, Não-urbano, 

Hidrografia 

Thomas et al 
2001 

Utilizar técnicas de 
Sensoriamento 

Remoto e 
Geoprocessamento 
na Classificação de 
Áreas Urbanas em 

Joaçaba-SC. 

Mapa 
Altimétrico do 

Perímetro 
Urbano de 
Joaçaba e 
Carta do 

Brasil 

Metodologia de 
determinação de 
áreas de risco, 

adaptado. 

Idrisi for 
Windows 

versão 2.0 

Favorável a 
ocupação, propicio, 

pouco favorável, 
impróprio 

 

 A escolha dos 13 trabalhos se orientou pela diversidade do método, sensor e 

principalmente a legenda adotados pelos especialistas.  

É possível observar que os trabalhos em sua maioria buscam realizar 

mapeamentos em escala geográfica municipal, com poucas exceções como no caso de 

Fidalgo et al (2005) que adotou o recorte espacial de bacia hidrográfica. Esses 



trabalhos estão aptos a dar suporte ao planejamento urbano e ambiental para 

prefeituras e instituições públicas ou privadas.  

As escalas cartográficas mais comuns observadas (apesar de não inseridas na 

Tabela 1), variam de 1:5000 até 1:100000 representando um intervalo de detalhamento 

dos alvos muito variável. Esse fato afeta diretamente a legenda adotada para o 

mapeamento final, não havendo concordância e/ou padronização para os mapas 

gerados.  

Com relação as imagens adotadas há uma visível preferência pelas imagens do 

satélite Landsat e toda a sua série. A maior parte dos produtos cartográficos é gerada 

com imagens TM/Landsat 5, provavelmente devido a disponibilidade gratuita, qualidade 

e possibilidade de monitoramento em função do acervo disponível. Eventualmente, em 

trabalhos mais recentes já se observa uma tendência para a adoção das novas imagens 

do sensor OLI/Landsat 8. O gráfico na Figura 2 destaca a adoção do Landsat na escolha 

para o mapeamento de áreas urbanas representadas na Tabela 1. 

  

 

Figura 2 – Sensores/Satélites adotados com maior frequência para o mapeamento 

urbano 

 

Não existe um modelo padrão para o método de classificação adotado. Em geral 

se observa o uso de índices como o NDBI - Normalized Difference Built-up Index, 

classificação automática supervisionada e não supervisionada, Mineração de dados, e 

mais recentemente a classificação orientada a objetos – GEOBIA. 

Os softwares voltados ao mapeamento urbano variam na mesma intensidade. 

Visto que não há uma padronização de classes, escalas e/ou níveis de detalhamento, 

observa-se diversidades entre os sistemas de classificação e legendas utilizadas. Nesse 



caso pode-se citar os seguintes sistemas como os mais comuns: Spring, ENVI, Erdas 

Imagine Professional, Quantum GIS, e-Cognition, e o WEKA para a mineração de 

dados. O SPRING está entre os softwares mais adotados para o mapeamento de 

ambientes urbanos no Brasil. 

Sobre a legenda de mapeamento em especial cabe destacar que os estudos 

considerados na pesquisa, têm maior foco em descrever a intensidade da ocupação 

urbana, seguidos daqueles que buscam detalhar o solo urbano com suas características 

e materiais como cimento, asfalto, amianto e cerâmica. Entre as classes e legendas de 

mapeamento mais comuns pode-se destacar às apresentadas na Figura 3. 

 

 

Figura 3 – Legendas para o mapeamento urbano de detalhe adotadas com maior 

frequência  

 

Considerando a complexidade dos ambientes urbanos e a dificuldade de 

mapeamento por sensoriamento remoto em alguns casos, há uma adoção aleatória de 

legendas e uma dificuldade de padronização. Estudos que visam identificar o ambiente 

intra-urbano exigem um maior detalhamento das feições e alvos dificultando mais ainda 

a padronização em escalas de muito detalhe. Esse aspecto exige muito do especialista 

quanto ao tratamento de determinadas imagens devido à alta resolução espacial de 

alguns sensores. Imagens com média resolução espacial, como o Landsat 5, com 30 m 

nas bandas multiespectrais, e mesmo o CBERS 2 com 20m acabam por impedir a 

ampliação de legendas para a caracterização intra-urbana.  

Segundo o IBGE (1999a), no Brasil podem ser identificadas, basicamente, sete 

classes de uso da terra, sendo essas: agricultura, pecuária, agropecuária, extrativismo, 

mineração, áreas especiais e áreas urbanas. Essas classes podem ser subdivididas em 
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subtipos e no caso do urbano pode-se observar: Áreas Urbanas Residenciais, Áreas 

Urbanas Comerciais, Áreas Urbanas Industriais, Complexos Industriais e Comerciais, 

Terras Urbanas de Uso Misto. Essa classificação mais antiga foi atualizada para um 

novo sistema de classificação proposto pelo IBGE para o Projeto de Uso da Terra a 

serem adotadas para as escalas do mapeamento sistemático nacional. Nesse caso as 

escalas de detalhe maiores como 1:10000, ou 1:5000 por exemplo não possuem 

sistematização recomendada. A Legenda em cada caso acaba adotando o objetivo final 

do especialista ao produzir o mapeamento, como exemplos temos os mapeamentos de 

quadras, tipos de uso e tipos de materiais.  

Em imagens de alta resolução, como o Ikonos com 1m (agora substituído pelo 

Geoeye com 0,5m), e outros sensores como o Quickbird (substituído pela série 

Worldview), garantem a possibilidade de variação interna das classes urbanas. Essas 

imagens exigem um alto detalhamento dos alvos, possibilitando a diferenciação intra-

urbana, como por exemplo o nível do uso residencial, calçadas, ruas, quadras, 

coberturas, e materiais como cimento, amianto e cerâmica. 

As imagens com média resolução espacial, como o Landsat, tem certas 

vantagens ao identifcar elementos urbanos de maior abrangência possibilitando 

destacar níveis de intensidade urbana (rarefeito, médio e intenso), bem como, inferir a 

população local ao compatibilizar dados estatísticos (censitários) com a manipulação 

das imagens em ambiente GIS, mesmo que espacialmente misturados a outros 

ambientes.  

Cabe ressaltar a importância das resoluções espectral e radiométricas na 

classificação e mapeamento urbano tendo a vista a crescente disponibilidade de 

sensores com 16 bit e maior número de bandas espectrais. Segundo Novo (1989), a 

resolução espectral é "uma medida da largura das faixas espectrais e da sensibilidade 

do sistema sensor em distinguir entre dois níveis de intensidade do sinal de retorno". O 

uso destes sensores, tanto quanto os hiperespectrais, podem apresentar um grande 

diferencial quando se deseja mapear o ambiente urbano e obter legendas diferenciais, 

a medida que se torna possível identificar a composição físico-química dos alvos. 

Segundo Viegas, (2015) os estudos sobre a densidade da mancha urbana e alvos 

específicos (como materiais e estruturas de cobertura da terra) representam um grande 

desafio aos especialistas devido à variabilidade e complexidade desses materiais, logo 

o conhecimento em constante consolidação sobre respostas espectrais dos alvos 

urbanos pode apoiar diversos estudos e mapeamentos, bem como a tomada de decisão 

de civis e governos. 

Considerando os métodos citados cabe destacar a acrescente adoção da 

classificação orientada a objetos. O método de classificação GEOBIA para 



segmentação e identificação das classes utiliza diferentes descritores que podem 

contribuir para o refinamento das características espaciais dos alvos. O detalhamento 

sobre o tamanho, forma ou sua localização, são extremamente facilitados quando 

deseja-se mapear e classificar elementos misturados espectralmente ou até mesmo 

visualmente, como é o caso da classe urbana e os objetos que a compõem. 

 

Os métodos adotados evidenciam potenciais e uso e desafios a estudos futuros, 

principalmente a nível intra-urbano, devido ao poder de processamento necessário. 

Outro ponto chave referem-se ao pouco conhecimento formal que permite descrever as 

classes. Esse conhecimento ainda não é totalmente consolidado com uma modelagem 

clara que apoie a classificação, totalmente evidenciado nos diferentes métodos que se 

apresentaram pelos autores.  Isso se justifica devido ao elevado número de estudos que 

necessitam da etapa de treinamento supervisionado pelo usuário, visando apoiar a 

análise desejada e compreender os futuros parâmetros de classificação. 

 

CONCLUSÕES 

 

A maior parte dos trabalhos encontrados adota o uso de imagens TM/Landsat 5, 

provavelmente como resultado das características próprias do sensor como a 

gratuidade, disponibilidade de acervo, e etapas de pré-processamento já consolidadas. 

Isso reflete em uma maior gama de mapeamentos com escalas de médio detalhe 

1:100000 e legenda restrita. Do outro lado estão os sensores de alta resolução espacial 

que possibilitam ampliar a legenda de mapeamento, porém não havendo concordância 

ou padronização das classes. 

As técnicas utilizadas baseiam-se tanto em análise visual quanto em 

classificação digital. Contudo, grande parte das técnicas que utilizam análise 

quantitativa tem uma fase de edição manual na etapa final de mapeamento, a fim de 

corrigir erros na atribuição dos pixels às classes. 

A produção cartográfica para mapear áreas urbanas, apesar de ter imagens de 

satélite como informação base, também recorre a tecnologias alternativas (fotografia 

aérea, cartas de solos, modelos digitais de terreno e/ou levantamento de campo) que 

visam melhorar os resultados alcançados com o processamento digital. 

Com relação a classificação orientada a objetos, no que se refere às 

especificações técnicas referentes à nomenclatura, área mínima e escala são distintas, 

e não existe um método padrão para produção cartográfica das classes urbanas e intra-

urbanas. 



Considerando a vasta extensão do país, há pouca iniciativas (com exceção de 

algumas iniciativas (do IBGE e Embrapa) de se obter um mapeamento a nível nacional 

com hierarquia de legenda para classes de urbano. Na escala pequena com baixo 

detalhe, o mapeamento é a demasiadamente trabalhoso, o que resulta nos poucos 

mapeamentos encontrados, e estes com legenda mínima de: urbano e não urbano. 

Em etapas futuras serão consultados novos trabalhos e novas fontes de 

pesquisa, como por exemplo: bibliotecas físicas, para aprofundar o conhecimento sobre 

o mapeamento urbano realizado no Brasil. Finalmente será realizado ainda um estudo 

sobre o estado da arte no mundo, buscando identificar os métodos, legendas e materiais 

utilizados pelos diversos grupos de pesquisa em todo o mundo. 
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ABSTRACT 

This work presents a methodology for monitoring an urbanized area, where there are slow flows of land, 

evidenced by cracks in buildings and the inclined position of public lighting poles. The identification and 

classification of these displacements can be carried out by a geodetic method of high precision, which 

allows the detection of displacements of the points in the monitoring area. The method used in this work 

is the trilateration combined with the triangulation for determining the occupied point, in addition to 

irradiation that aims to determine the pair of target planimetric coordinates. The application of this 

method in the laboratory has shown to be satisfactory for the determination of displacements greater 

than 5 mm and can thus be applied in the study area where noted the slow flow earth. 

Keywords: triangulation, trilateration, displacement, adjustment, irradiation. 

INTRODUÇÃO 

A superfície da Terra é dinâmica e pode ser alterada por meio de fenômenos internos, 

pela movimentação de placas tectônicas e, ou externos devido à dinâmica atmosférica 

(AMARAL & GUTJAHR 2011). Neste trabalho será apresentada uma metodologia para o 

monitoramento de uma área urbanizada, onde ocorrem fluxos lentos de terra, evidenciados 

por meio de rachaduras em construções e do posicionamento inclinado de postes de 



iluminação pública. A identificação e quantificação destes deslocamentos podem ser 

realizadas através de um método geodésico de alta precisão, como o apresentado e 

desenvolvido neste estudo, que servirá de subsídio para identificar vulnerabilidades no terreno 

e contribuir para o desenvolvimento do gerenciamento de riscos. O método combinado de 

trilateração com triangulação será aplicado para determinar possíveis movimentos na área de 

estudo. Foram realizados testes em laboratório, utilizando um alvo e marcos de centragem 

forçada, com o intuito de definir a precisão visando determinar as coordenadas planimétricas 

de um alvo. Após o processamento dos dados desta primeira etapa e confirmada a 

metodologia desenvolvida, o experimento será aplicado no bairro Guabirotuba em Curitiba – 

PR, local onde o fenômeno foi observado. 

 

METODOLOGIA 

Os testes para o desenvolvimento da metodologia em estudo foram realizados na 

área 01, situada ao lado do Laboratório de Geodésia Espacial e Hidrografia (LAGEH-UFPR), 

localizado no Centro Politécnico da Universidade Federal do Paraná (Figura 1). 

 

 
Figura 1. Área de estudo 01. 

 
A área de estudo 02 está localizada no bairro do Guabirotuba, no munícipio de 

Curitiba – PR, em uma região onde foi observado o fenômeno de movimentação do solo. 

Nesta região (Figura 2) será aplicada a metodologia testada em laboratório (Área 01). 



 
Figura 2. Área de estudo 02. 

 

Na área de interesse para a aplicação da metodologia é observado várias rachaduras 

e trincas em residências e muros além da inclinação de postes de distribuição de energia e 

iluminação pública, como verificado na figura 3. 

 

  

Figura 3: Deslocamentos observados na área 02. 
 

O uso do método da estação itinerante em conjunto a triangulação trilateração e 

irradiação (Figura 4) possibilita o transporte das coordenadas precisas sem a necessidade da 

instalação de marcos próximo à área afetada pela movimentação. 

 

Poste de 

iluminação 

pública 



 

Figura 4. Método de trilateração combinado com triangualação e irradiação  
 

Para realizar os testes da triangulação em conjunto com trilateração foram 

desenvolvidos quatro marcos de centragem forçada visando à fixação dos prismas 

topográficos denominados como P, Q, R, e S (Figura 4), estes marcos são feitos em aço 

carbono e foram fixados nos muros localizado nas imediações do LAGEH - UFPR. 

O alvo foi confeccionado no programa Auto Cad, impresso em papel, plastificado e 

fixado em uma das paredes do LAGEH. O alvo é constituído por anéis com espessuras que 

variam entre 1, 2 e 5mm. 

Nos marcos foram efetuados levantamentos GPS (Global Position System) por meio 

do método de posicionamento relativo estático com duração de 4 horas e 30 minutos com 

intervalo de gravação de 1 segundo com a finalidade de determinar suas coordenadas 

precisas. 

Para realizar o levantamento optou-se pela utilização da estação Leica 1203 com 

precisão angular de 3” e 1mm + 1,5 ppm de precisão na determinação das distâncias. Durante 

os levantamentos realizados em dias distintos, a estação total foi instalada em diversos pontos 

aleatórios, respeitando apenas que todos os prismas instalados sobre os marcos de 

centragem forçada e o alvo fossem visíveis. Foram realizadas as observações de distâncias 

e ângulos em relação aos marcos de centragem forçada e a estação itinerante. Durante cada 

levantamento foram observadas quatro distancias, e três ângulos tendo quatro vértices 

conhecidos (P,Q,R e S) e um vértice com coordenada desconhecida no qual a estação estava 

instalada (U) (Figura 4). Após a trilateração, triangulação e a determinação das coordenadas 

planimétricas da estação (U) foi possível determinar as coordenadas horizontais do alvo (A) 

por meio do método de irradiação realizando visada de ré nos marcos de centragem forçada 

(P,Q,R e S), no qual os prismas estavam instalados, e de vante no alvo. Este procedimento 



foi repetido por quatro vezes utilizando os quatro marcos de centragem forçada como ré 

obtendo quatro pares de coordenadas para o alvo. 

Após os levantamentos, o programa Adjust foi utilizado para a calcular os pares de 

coordenadas da estação itinerante (U) por meio da combinação de triangulação e trilateração, 

como também o cálculo das coordenadas do alvo (A) por meio da irradiação. Primeiramente 

foram determinadas as coordenadas do ponto ocupado (U), para isto, foram inseridos os 

valores: número total de vértices (P, Q, R, S e U), número de vértices conhecidos (P,Q,R e S) 

e suas coordenadas, número de distâncias conhecidas (UP, UQ, UR e US) e seus valores, 

ângulos conhecidos (PUQ, QUR, RUS) e seus valores e a coordenada aproximada da estação 

(U). Após inseridos estes dados o programa retornava a coordenada ajustada do ponto 

ocupado (U).  

Em seguida com as coordenadas ajustadas da estação ocupada (U) foram realizados 

os cálculos das coordenadas do alvo (A) por meio da irradiação, inserindo os seguintes 

valores no programa Adjust: número de vértices (P, U, A), número de vértices conhecidos e 

suas coordenadas (P e U), ângulo conhecido e seu valor (PUA), número de distancias 

conhecidas e seus valores (UP e UA) e o par de coordenadas aproximadas do alvo. Este 

procedimento foi repetido separadamente por quatro vezes para cada ocupação 

(levantamento) utilizando todos os vértices (P,Q,R e S) como ré. 

 

RESULTADOS 

A tabela 1 apresenta a média utilizada como referência para o cálculo das 

discrepâncias além da mediana, moda e desvio padrão das coordenadas obtidas no 

levantamento. 

TABELA 1 MEDIDAS DE TENDÊNCIA CENTRAL DAS COORDENADAS 

 X (m) Y (m) 

Média 866,7410 195,6668 

Mediana 866,7407 195,6674 

Moda 866,7389 195,6680 

Desvio Padrão da População 0,0030 0,0019 

 

Quando a distribuição dos dados é Normal, a média se encontra no centro da 

distribuição e esta possui o mesmo valor da mediana e da moda, devido à simetria da curva 

(LOPES; CASTELO BRANCO; SOARES, 2013). Na tabela 2 são demonstradas as diferenças 

entre as medidas de tendência central. 

 

 



TABELA 2 DIFERENÇA ENTRE AS MEDIDAS DE TENDÊNCIA CENTRAL 

 X (m) Y (m) 

Média – Mediana 0,0004 -0,0006 

Média – Moda 0,0021 -0,0012 

Moda – Mediana 0,0018 -0,0006 

 

Na tabela 2, o resultado das diferenças obtidas apresentam pouca variação (abaixo 

de 2 mm) entre estes valores, podendo considerar que a distribuição das coordenadas obtidas 

é normal. 

Na tabela 3 observam-se as discrepâncias nas direções X e Y, e a distância 

planimétrica dos pontos medidos no alvo em relação à média. 

 

TABELA 3 RESIDUOS DAS COORDENADAS 

Resíduos obtidos 

ΔX (m) ΔY (m) Distância (m) ΔX (m) ΔY (m) Distância (m) 

-0,0033 0,0015 0,0036 0,0046 -0,0017 0,0049 

-0,0021 0,0012 0,0024 -0,0043 0,0009 0,0044 

-0,0001 0,0008 0,0008 -0,0012 -0,0001 0,0012 

0,0012 0,0005 0,0013 0,0011 -0,0009 0,0014 

-0,0036 0,0023 0,0043 0,0027 -0,0014 0,0030 

-0,0007 0,0013 0,0015 -0,0035 0,0022 0,0041 

-0,0004 0,0007 0,0008 -0,0023 0,0015 0,0028 

-0,0004 0,0007 0,0008 -0,0023 0,0015 0,0028 

-0,0004 0,0007 0,0008 0,0010 0,0001 0,0010 

-0,0037 0,0023 0,0044 0,0019 -0,0003 0,0019 

-0,0008 0,0014 0,0016 -0,0030 0,0008 0,0031 

-0,0003 0,0012 0,0012 -0,0021 0,0003 0,0021 

-0,0003 0,0012 0,0012 0,0004 -0,0012 0,0013 

-0,0020 0,0018 0,0027 0,0004 -0,0012 0,0013 

0,0010 0,0003 0,0010 -0,0013 -0,0003 0,0014 

0,0046 -0,0017 0,0049 0,0029 -0,0028 0,0040 

0,0044 -0,0037 0,0057  

 

Por meio dos resíduos das coordenadas do alvo obtidas no levantamento (TABELA 

3) foi possível verificar as discrepâncias destas coordenadas em relação a média, como 

demonstrado no gráfico apresentado na figura 1. 



 

Figura 5. Gráfico dos resíduos das coordenadas obtidas em relação à média 
 

O gráfico apresentado na figura 5, demonstra que grande parte das observações não 

obtiveram discrepância maior que 5 mm e que a tendência dos deslocamentos foi na direção 

X. Na tabela 4 observa-se que a média dos resíduos nas direções X e Y foram próximas à 

zero tendo um desvio planimétrico de 0,0014m com valores máximos de discrepância 

planimétrica de 0,0057m e mínimo de 0,0008m. 

 

TABELA 04 VALORES DA MÉDIA, DESVIO, MÁXIMO E MINIMO DOS RESÍDUOS 

Resíduos 

 X (m) Y (m) Distancia (m) 

Média -0,0003 0,0002 0,0025 

Desvio 0,0024 0,0014 0,0014 

Máximo 0,0046 0,0023 0,0057 

Mínimo -0,0043 -0,0037 0,0008 

 

Na tabela 05 é observado que 100% dos pontos apresentam abaixo de 5 mm, e 

abaixo de 1mm tem-se 35%. 

 

 

 

 

 

 



TABELA 05 PORCENTAGEM DAS DISCREPANCIAS OBTIDAS 

Proporção da discrepância dos Resíduos obtidos 
nos levantamentos 

Número de 
observações 

 

Discrepâncias abaixo de  
Direção 
em X 

Direção 
em Y 

Porcentage
m 

5 mm 31 31 100% 

4 mm 27 31 87% 

3 mm 22 30 71% 

2 mm 16 26 52% 

1 mm 11 13 35% 

 

 

Os pontos obtidos apresentam discrepância planimétrica menor que 6mm e 13% 

deles com deslocamento abaixo de 1mm, em 100% dos pontos, como verificado na tabela 6. 

 

TABELA 06 PORCENTAGEM DAS DISCREPANCIAS PLANIMÉTRICAS 

Discrepância Planimétrica 

Discrepância abaixo de Observações Porcentagem 

6 mm 31 100% 

5 mm 30 97% 

4 mm 23 74% 

3 mm 20 65% 

2 mm 16 52% 

1 mm 4 13% 

 

CONCLUSÕES 

A aplicação deste método demonstrou ser satisfatória para a determinação de 

deslocamentos superiores a 5 mm, entretanto é necessário experiência e cuidado do operador 

durante os levantamentos. Houve certa dificuldade na execução das medições nos horários 

próximos ao meio dia, devido à alta incidência de luz que prejudicou a visualização dos 

prismas em razão da reverberação. Vale ressaltar que para a aplicação deste método, a 

região onde os marcos com coordenadas conhecidas são implantados não podem apresentar 

variações significativas no terreno durante o período de levantamentos, o que causa prejuízos 

na determinação dos posicionamentos do alvo. O número de observações deve ser 

abundante para que se possa ter segurança na determinação da coordenada final. Esta 

metodologia em conjunto com outros métodos, poderá ser aplicado para gerar maiores 

informações com relação ao terreno, como a direção de deslocamento e a velocidade, quando 

realizada uma série temporal de levantamentos. 
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ABSTRACT 
 

The use of geotechnology has intensified increasingly in the study of geographical space, 

particularly in the field of hydrology. Satellite, software, topographical representations and 

remote sensing play an important role in the study and analysis of watersheds. Thus, this work 

aims to show the potential of using these geo the morphometric analysis of a watershed in 

specific, the basin of Mutondo river, the city of São Gonçalo. And through it, present the 

results of these analyzes and comment on the negative effects that urbanization mainly 

because the environmental council, with emphasis will hydrography. 

Keywords: Hydrographic Basin, urbanization, river Mutondo e geotechnologies. 

RESUMO: O uso das geotecnologias vem se intensificando cada vez mais no estudo do 

espaço geográfico, principalmente no campo da hidrologia. As imagens por satélite, os 

softwares, as representações topográficas e o sensoriamento remoto têm um papel importante 

no estudo e análise de bacias hidrográficas. Neste sentido, este trabalho visa mostrar as 

potencialidades do uso dessas geotecnologias na analise morfométrica de uma bacia 

hidrográfica em especifico, a bacia do rio Mutondo, do município de São Gonçalo. E através 

disso, apresentar os resultados dessas análises e comentar sobre os efeitos negativos que a 

urbanização causa ao município principalmente ambientais, dando ênfase á hidrografia. 

Palavras-chave: Bacia Hidrográfica, urbanização, rio Mutondo e geotecnologias 

 

INTRODUÇÃO: 

 Ao longo das ultimas décadas, há uma grande incidência no crescimento da 

população urbana, criando-se as chamadas regiões metropolitanas. No Brasil a 

população urbana já atinge cerca de 80% da sua capacidade, alcançando a saturação. 

Esse processo inicia-se a partir da década de 60, desenvolvendo uma população no 

ambiente urbano praticamente em sua totalidade sem infra-estrutura, a qual se 
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mantem até os dias atuais. Com a aceleração da expansão urbana entre as décadas 

de 1960 á 1980, a necessidade de adquirir novos espaços para grandes 

empreendimentos como, edificações, infra-estruturas comerciais e outros, resultou em 

uma série de mudanças fisiograficas na paisagem. 

 Os efeitos desse processo fazem-se sentir sobre todo o aparelho urbano 

relativo aos recursos hídricos, como: Drenagem pluvial, transporte e tratamento de 

esgoto e o abastecimento de água. As bacias hidrográficas são ambientes tão frágeis 

que muita das vezes é esquecida devido à conveniência da expansão do perímetro 

urbano, perdendo assim seus habitats, suas matas ciliares, fauna, flora e sua 

fisiografia natural. 

Apesar de reconhecer a importância dos recursos hídricos para sua sobrevivência, a 

humanidade frequentemente se aproveitou dos benefícios gerados pela presença das 

águas fluviais sem a devida preocupação com a preservação da sua qualidade. 

Especialmente nas áreas urbano-industriais, a expansão das atividades antrópicas 

acaba gradualmente acarretando diversas mudanças na dinâmica e configuração das 

bacias de drenagem, tais como o aumento das áreas impermeáveis, canalização e 

retilinização de canais, assoreamento, poluição da água etc (Cunha, 2003). Devido a 

essas dificuldades acarretadas pela falta de fiscalização estatal e a falta de 

planejamento urbano, ocorrem diversos problemas que possuem impactos sobre a 

sociedade como os alagamentos e as enchentes. Monteiro (2004) considera a “cidade” 

um tema excepcional, pois é onde os componentes naturais e sociais se 

interpenetram. O homem é o principal agente acelerador nas modificações a qual as 

bacias hidrográficas, rios e canais sofrem. Com o grande desenvolvimento econômico 

no qual o Brasil enfrentou, acarretou no aumento das áreas urbanas e 

consequentemente a ocupação de áreas impermeáveis, ocasionando o assoreamento 

dos rios, ocupação das encostas e problemas relacionados resíduos sólidos e líquidos 

trazendo danos para a população. O poder público e a escola podem ter papeis 

importantes para a preservação ambiental, o poder público intensificando as 

fiscalizações e a escola trabalhando a questão da percepção ambiental, pois os 

discentes que serão futuros cidadãos precisão recuperar a relação da cidade com o 

rio. O aspecto afetivo de interação cidade-rio passa a ser comprometido a partir do 

momento em que o rio deixa de suportar as alterações urbanas. Os níveis de poluição 

que os rios atingiram foram o fator preponderante para a ruptura dessas relações 

(Castello, 1996), Mostrando para o estudante que mesmo degradado aquele ambiente 

continua sendo um rio e que ele com pequenas atitudes podem minimizar de alguma 

forma os impactos a qual o rio irá sofrer. 
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 O município de São Gonçalo localizado na região metropolitana do Rio de 

Janeiro, possui uma população atual de 991.382 habitantes (IBGE, 2010). O município 

está localizado na baixada litorânea da Baía de Guanabara, possui área de 248,7km², 

e uma topografia relativamente baixa onde, aproximadamente, 65% compreendem a 

terrenos de baixada, como será demostrado na figura 1.  

 

Figura 1 – Localização do município de São Gonçalo 

Fonte: IBGE.  

 O município é contemplado com aproximadamente 10 bacias hidrográficas em 

seu território. E um fator que favorece o município de São Gonçalo em termos de 

planejamento e gestão de bacias hidrográficas é que grande parte de suas bacias 

hidrográficas estão situadas totalmente dentro de seu município (nasce e deságua em 

seus limites). Por isso a gestão e o planejamento para suavizar e amenizar os 

impactos ambientais urbanos se torna mais fácil como demostrado na figura 2, o 

mapeamento das bacias hidrográficas do município elaboradas por (PPGMA/UERJ).  
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Figura 2; mapa das 10 bacias hidrográficas de São Gonçalo. 

Fonte: PPGMA/UERJ. 

 

A bacia hidrográfica a qual está sendo estudada ao longo do trabalho é a bacia do rio 

Mutondo, cujo pertence á bacia do rio Alcântara sendo a maior em extensão territorial 

do município com aproximadamente 130 Km². A bacia do rio Mutondo possui 

aproximadamente 11 km de extensão, e encontra-se muito modificada e degradada 

acarretando em problemas de ordem social como as enchentes e alagamento no 

ambiente urbano que afeta a população. Afeta principalmente as classes que são 

alijadas do processo, onde não possuem poder aquisitivo para obter residências em 

locais que não sejam susceptíveis a processos geomorfológicos e hidrológicos. 

 

Metodologia: 

O presente trabalho empregou uma abordagem metodológica temporal, 

comparando-se fontes de dados entre as décadas de 1970 e de 2014, através de 

estudos de Universidades cujo se localizam no Estado e em particular da Universidade 

do Estado do Rio de Janeiro campus São Gonçalo (FFP), que desenvolvem 

constantes trabalhos sobre a região. Este intervalo de tempo é muito significativo para 

a região, pois engloba a construção da Ponte Presidente Costa e Silva (Ponte Rio-

Niterói, inaugurada em 1974), e o crescimento da indústria a qual estimulou o 

crescimento populacional de São Gonçalo.  

Para a realização da pesquisa, inicialmente, foram realizadas pesquisas e discussões 

bibliográficas para o entendimento das bacias hidrográficas com foco na hidrologia 

urbana, e a busca de dados e informações sobre a área de estudo. 
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 Em seguida foram utilizadas imagens de satélite Quickbird, com resolução de 

61 centímetros, para a delimitação inicial da bacia, identificando quais bairros do 

município que fazem parte da área de contribuição da bacia e com intuito de uma 

identificação a priori das interferências antrópicas. A partir dessa análise observou-se 

os maiores aglomerados urbanos e as interferências no rio das bacias, para essa fase 

foi utilizado o software  ArcGIS 9.1 ®. O trabalho de campo foi uma metodologia 

também empregada, a partir dos dados Georeferenciados e mapeados facilitou a ida a 

campo com o intuito de observa os processos que vem ocorrendo na região e registrá-

los.  

 

Resultados 

  

A bacia hidrográfica do rio Mutondo (figura 3), localizado no município de São 

Gonçalo (figura 3), que ao longo da área de sua bacia percorre alguns municípios 

como: Engenho pequeno, Rocha, Água mineral, Galo Branco, Luiz Caçador, Nova 

cidade, Trindade, Itaúna, Mutuapira, Cruzeiro do sul, Bairro Antonina, Alcântara e 

Mutondo. Ao longo de todo seu curso foi notório as condições de degradação, assim 

como é predominante ás condições de degradação ambiental das bacias hidrográficas 

da região metropolitana do Rio de Janeiro. A bacia apresenta algumas sub-bacias que 

ao se unirem com o rio principal em eventos pluviométricos ocasionam as enchentes. 

Essas bacias no século XIX  eram utilizadas para escoamento da produção agrícola, 

para o lazer e para consumo, devido o seu grande volume de água em seu leito. 

 

http://www.dicionarioinformal.com.br/significado/georreferenciado/4103/
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Figura 3 – Sub-bacias do rio Mutondo. 

Fonte: IBGE 

No final do século XX o município passa pelo processo de industrialização e 

urbanização, e com isso, o Rio Mutondo sofreu grandes transformações com obras de 

engenharia (relitinizações, canalizações, pontes, ruas, travessas etc.). Devido a esses 

processos muitos canais de primeira ordem que compunham a bacia desapareceram. 

Com a intensificação da urbanização a o aumento nos descartes de esgoto in natura e 

a quantidade de lixo lançados no rio. 

Segundo levantamentos do Centro de Informações e Dados do Rio de Janeiro 

(Fundação CIDE, 2001), o município possui as seguintes distribuições espaciais como 

demostrada na figura 4.  
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Figura 4 – Distribuição espacial do município 

Fonte: Fundação CIDE. 

 

 Segundo Galvão (2008): 

 “Quando uma área é ocupada por construções de casas, prédios ou outro 

propósito urbano, as consequências hidrológicas imediatas são a diminuição da 

capacidade de infiltração e o aumento da eficiência ou velocidade de transmissão da 

água nos canais ou condutos. Como efeitos adversos tem-se o aumento na produção 

de sedimentos – pelo menos temporariamente – e, em muitos casos, uma diminuição 

na densidade de drenagem ou número de canais para transportar o aumento da carga 

de sedimentos.” (p.5)  

 O homem possui grande capacidade de modificar a dinâmica 

hidrogeomorfológica especialmente na área urbana, cujo é notório a observação das 

transformações plúvio-fluviais. Com o desenvolvimento urbano, ocorre a 

impermeabilização do solo através de telhados, ruas, calçadas entre outros. Dessa 

forma, a água que antes infiltrava no solo passa a escoar pelos condutos, aumentando 

o escoamento superficial. O volume que escoava lentamente pela superfície do solo e 

ficava retido pelas plantas, com a urbanização, passa a escoar no canal com uma 

grande quantidade de sedimentos, exigindo maior capacidade de escoamento das 

seções.  

A tendência da urbanização é ocorrer de jusante a montante, que consequentemente 

é nessa ordem que ocorre a degradação das bacias hidrográficas. As enchentes em 

geral ocorrem em bacias de pequeno porte. 

Distribuição do município 

1ª Ocupação urbana
41,3%

2º Cobertura vegetal
12,4%

3º Pastagem 12,4%

4º Área de agricultura,
afloramento rochoso e
corpos d' água 17,2%
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 A bacia do rio Mutondo é de pequeno porte, em sua área onde, deveria obter 

vegetações dá lugar a residências que dificultam a infiltração da água ocasionando o 

escoamento superficial, e a ausência da mata ciliar que possui o papel de oferecer 

uma qualidade melhor da água, é retirada e dá lugar a moradias e muros de concreto. 

Aumentado assim a chegada de sedimentos ao longo de seu curso.  

 Ao longo da bacia observamos problemas que contribui para o acontecimento 

desse fenômeno físico, são esses: 

 Estrangulamento da seção do rio devido a aterro e pilares de pontes, estrada, 

aterros para o aproveitamento da área, que causa o assoreamento do leito do 

rio; 

 Remanso devido á macrodrenagem, no rio principal; 

 Descarte de dejetos líquidos e sólidos; 

 Canais anastomasados; 

 

A área de estudo do presente trabalho é um protótipo dessas condições de 

ocupação das bacias hidrográficas em áreas urbanas. 

Na figura 5 – No ponto 1 no bairro do Rocha, observamos varias residências em cima 

do leito. Essa primeira imagem ilustra áreas de risco de inundação. E no ponto 2 e 3 

bairro Engenho Pequeno, observa-se o estrangulamento da seção do rio, sua área 

altamente povoada, a retificação do canal 

   

 

Figura 5 – Rio Mutondo em diferentes pontos da bacia hidrográfica  
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Fonte: Arquivo pessoal 
 
 

Na figura 6 mostra a segunda parte das imagens adquiridas em pesquisa a campo, no 
Bairro do Rocha o primeiro ponto a camisa vermelha indica até onde a água chegou 
em um dos eventos pluviometricos que a bacia recebeu. No ponto 2 é no bairro do 
Galo Branco onde o afluente se junta com o rio principal mutondo que com essa 
junção causa ontantes enchetes no bairro. E no ponto 3 o bairro do Mutondo está 
usando o rio como deposito de lixo, prejudicando a qualidade e fluxo de água da bacia 
hidrográfica. 

 
 

Figura 6- Rio Mutondo em diferentes pontos da bacia hidrográfica 
Fonte: Arquivo pessoal 

 
As geotecnologias, o uso de mapas temáticos e a importância do 

sensoriamento remoto para mapeamento e monitoramento dessas bacias 

hidrográficas são ferramentas que ajudam em suas gestões, as bacias do município 

encontram-se dentro de seu território facilitando a gestão dos recursos hídricos da 

região, porém são poucos os estudos desenvolvidos no município.  

 O impacto da urbanização afeta intensamente a paisagem, os rios sofrem 

intensas modificações; como a perda da qualidade da água e a descaracterização do 

seu ambiente. E quando o homem faz a inserção de construções, lançamento de 

esgoto e lixo suscitam impactos para própria população, provocando doenças e mau 

cheiro na convivência da sociedade.   
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CONCLUSÕES 

 O presente trabalho refere-se a importância do estudo da geomorfologia fluvial 

e a dinâmica hidrogeomorfológica urbana, discutindo a interferência antrópica no meio 

físico e a modificação que causam na paisagem. È necessário um maior leque de 

estudos nessas áreas por se tratar de um tema recente e pouco estudado, para 

entender esses fenômenos que ocorrem no meio urbano, principalmente os 

relacionados às bacias hidrográficas.  

 Ao analisarmos a bacia do rio Mutondo foram diagnosticados processos de 

modificação de sua estrutura como, a densidade de ocupação urbana nas encostas e 

planície afetando o balanço de infiltração devido á impermeabilização do solo que 

consequentemente gera o escoamento superficial, ocasionando maiores picos de 

inundações nos períodos chuvosos. 

 A intervenção antrópica e a expansão da urbanização no município 

acarretaram intervenções na bacia hidrográfica e seus canais, ora o alargamento do 

seu leito ora seu estreitamento. O município não possui um regime regular de limpeza 

urbana e não atende a toda região, provocando o descarte de lixo de forma irregular 

que na maioria das vezes são os rios, que são interpretados pela população com 

“valões”, um fato que tende a agravar o risco de inundações e que contribuem para o 

aumento da poluição da Baia de Guanabara. 

 O presente trabalho encontra-se em estágio de aperfeiçoamento dos 

mapeamentos de drenagem da área. 
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ABSTRACT 

In times of economic recession, like the one we are living today, every business decision 
making or involving an expenditure of financial resources, material or human, must be well 
planed and with trust in relation to the results that will be obtained. Thus the Geomarketing 
emerges as an emerging field of geography that can help entrepreneurs in making strategic 
decisions such as the expansion of a network of shops or potential areas of location for new 
customers, but Geomarketing still find barriers in teaching at universities and schools due or 
commercial factor involved or the lack of partnerships between universities and companies, 
thereby creating a vacuum of such teaching in the most current curriculum in Geography. Thus, 
this article was done from the students interest in Geography to meet and learn more about this 
branch of study through a Geomarketing a case study focused on micro and small business 
owner's perspective of market you want to attract new customers to your commercially. The aim 
was to identify the profile of the entrepreneur's clientele of the population and identify potential 
areas for new customers. To achieve this goal will be used current customer data of the 
entrepreneur, as well as data from the Census 2010 IBGE of Rio de Janeiro population 
combined with statistical and spatial analysis in order to find the best sites for advertising and 
marketing actions and optimize investment the entrepreneur. 
Keywords: Geomarketing, GIS, Spatial Analisys, Geotecnology 

 

INTRODUÇÃO 

Em tempos de grandes avanços tecnológicos, a espacialização das intervenções 

antrópicas e dinâmicas econômicas se mostra cada vez mais como uma demanda 

essencial. A utilização de ferramentas geotecnológicas permite que os estudos de 

análise espacial se configurem como um importante instrumento para entender as 

dinâmicas socioeconômicas atuais, visando um maior domínio e conhecimento, para 

diversos fins. 

Desta maneira, o presente trabalho busca demonstrar como a partir da utilização 

destas ferramentas e métodos é possível desenvolver uma análise de marketing 



 

 

espacial, utilizando a visão espacial para responder às dinâmicas do mercado e 

auxiliar na tomada de decisões comerciais com um maior grau de confiabilidade. 

Para isto, se desenvolveu um estudo de caso em um estabelecimento comercial do 

ramo óptico localizado no bairro de Campo Grande, Rio de Janeiro. A análise irá se 

pautar em alguns eixos principais, dentre eles, o estudo do contexto espacial onde a 

loja está inserida, o perfil populacional da localidade e, especificamente, dos 

consumidores da loja, mapeando também suas localizações. Este artigo tem como 

objetivo verificar se existe um padrão espacial que possa ser utilizado para otimizar o 

crescimento de vendas da loja a partir da identificação de novas áreas de expansão 

para a conquista de novos clientes que apresentem um perfil semelhante ao perfil do 

consumidor existente. 

De início destacamos que este trabalho não tem caráter mercadológico e nem visa 

obter nenhum tipo de lucro a partir das análises realizadas. Este trabalho partiu dos 

autores citados por estes possuírem um desejo de aprender Geomarketing e se 

familiarizar com este tipo de análise, que não é visto em meios acadêmicos 

tradicionais. Portanto, este artigo é puramente acadêmico e experimental, sem fins 

lucrativos para seus autores. 

 

ÁREA DE ESTUDO 

O estabelecimento comercial que será analisado está localizado na Zona Oeste do Rio 

de Janeiro, no centro do bairro de Campo Grande, como mostra a Figura 1 abaixo. 

 

 

Figura 1: Imagem da área de estudo. Fonte: Google Earth 

 

O bairro de Campo Grande possui grande importância no que tange à densidade 

populacional da cidade, atingindo a cifra de 329.247 habitantes segundo o Censo 



 

 

Demográfico 2010. O bairro possui uma dinâmica comercial bastante movimentada, 

onde na sua principal rua comercial (Calçadão) há uma circulação diária de quase 250 

mil pessoas (Fonseca, 2013). A Figura 1 acima mostra a localização da loja estudada 

em relação ao centro de Campo Grande, com suas principais ruas delimitadas. 

 

ENTENDENDO O CLIENTE - O MERCADO ÓPTICO 

O ramo óptico abrange a venda de óculos solares e receituários, lentes de correção 

visual e demais acessórios, e vem se consolidando no mercado como importante 

setor, uma vez que, se considerando o contexto de recessão econômica do país e 

desaceleração do consumo, o setor atingiu no ano de 2014 um crescimento de 6%, o 

que corresponde a um movimento total de R$ 23,8 bilhões (Abióptica, 2014). 

Este crescimento pode ser justificado por se tratar de um produto que atende a uma 

necessidade para quem possui deficiências e problemas de visão. De acordo com a 

Organização Mundial de Saúde (OMS), metade da população mundial tem alguma 

necessidade de correção visual. No Brasil são mais de 100 milhões, sendo que 

apenas 36 milhões tentam amenizar o problema da visão (DCI 2014, apud SEBRAE). 

Segundo dados do Censo de 2010, 19,04% da população total possui algum tipo de 

deficiência visual na cidade do Rio de Janeiro.  

É necessário ressaltar que outros fatores se postam como essenciais para o advento 

deste mercado, como a crescente popularização de óculos como acessórios de moda, 

possibilitando vendas em um ciclo de período mais curto do que o habitual para óculos 

de correção tradicionais, com o cliente sempre em busca de mudanças e inovações.  

 

METODOLOGIA 

Coloca-se como necessário destacar o Geomarketing não apenas como estratégia ou 

ferramenta, mas enquanto um conceito, definido por Latour e Floch’h (apud Cardoso, 

2011) como “um sistema integrado de dados, software, métodos estatísticos e 

representações gráficas destinado a produzir uma informação útil para a tomada de 

decisões, através de instrumentos que combinam a cartografia digital, os gráficos e as 

tabelas”. Desta maneira, o Geomarketing visa aplicar conhecimentos e métodos 

estatísticos e espaciais, a partir de ferramentas SIG, para obter resultados que 

respondam às demandas propostas considerando diferentes contextos sócio-

espaciais. 



 

 

No que diz respeito à operacionalização da pesquisa, utilizaram-se microdados 

censitários referentes ao Censo Demográfico 2010 do IBGE, extraídos do Banco 

Multidimensional de Estatísticas, sendo as variáveis: sexo, idade e presença de 

deficiência visual; juntamente com o banco de dados construído a partir da tabela de 

vendas da loja, referente ao período de 2009-2015. A partir dos dados contidos na 

tabela da loja, identificou-se o perfil da clientela a partir das informações de idade e 

sexo, e georeferenciou-se a partir do endereço de sua residência.  

Para as análises espaciais foi utilizada uma série de ferramentas e análises para nos 

ajudar a compreender o padrão espacial dos consumidores. Primeiramente utilizamos 

uma análise de distância da loja em relação aos seus consumidores, para ajudar a 

entender a importância do centro de Campo Grande para os negócios do cliente, 

visando estudar se os clientes são moradores próximos ou possivelmente estão ali 

devido ao atrativo criado pelo centro comercial. 

Ainda em relação aos clientes, elaborou-se um mapa de densidades Kernel, ou Hot 

Spot, no software QuantumGIS com um raio de 250 metros, utilizado como parâmetro 

o comprimento médio de uma quadra residencial, para localizar os lugares com as 

maiores concentrações e, por consequência, encontrar os lugares vazios sem clientes. 

A partir da construção do perfil dos clientes, promoveu-se uma comparação com perfil 

da população encontrado nos setores censitários, para que assim fosse feita uma 

análise de vizinhança MORAN no programa TerraView 4.2.2. Essa análise visa 

identificar regiões homogêneas ou semelhantes, tanto em valores positivos quanto 

negativos, e regiões de transição entre regimes espaciais distintos (Câmara, et al. 

2002). A fim de clarificar como é feita esta análise, Oliveira (2013) especifica o 

significado de cada classe, como pode ser observado abaixo: 

 
Considerando os agrupamentos, cada objeto é classificado conforme sua 
posição em relação aos quadrantes. Ele mapeia áreas de agrupamentos 
(Alto-Alto e Baixo-Baixo) e de transição, atípicos ou não (Alto-Baixo e Baixo-
Alto), conforme abaixo: Alto-Alto demonstra o atributo acima da média para 
a unidade e seus vizinhos, indicando a existência de “clusters” de valores 
altos do indicador analisado. O quadrante Baixo-Baixo representa os 
atributos abaixo da média para a unidade e seus vizinhos, indicando a 
existência de “clusters” de valores baixos do indicador/variável analisada. O 
quadrante Alto-Baixo destaca o atributo acima da média para a unidade e 
abaixo da média para os seus vizinhos, indicando a existência de áreas de 
transição. E, finalmente, o quadrante Baixo-Alto indica o atributo abaixo da 
média para a unidade e acima da média para os seus vizinhos, indicando a 
existência de áreas de transição. (Oliveira, 2013) 

  



 

 

ANÁLISES E RESULTADOS 

Primeiramente foi feito uma análise da distância dos clientes nas proximidades da loja 

estudada, como pode ser visto na Figura 2. 

 

Figura 2: Porcentagem de clientes em um raio de até 1 km da loja. 

 

Podemos analisar que existe um pequeno porcentual de clientes nas proximidades da 

loja, havendo um aumento progressivo conforme a distância aumenta, chegando a no 

máximo 1,8% dos clientes totais entre 600 e 700 metros. Analisando então em escalas 

maiores encontramos um resultado mais interessante, pois mostra a importância do 

centro de Campo Grande para a atração de clientes, como mostra a Figura 3. 

 

 

Figura 3: Porcentagem de clientes em um raio de até 20 km da loja. 



 

 

Vemos que, do total de 2866 clientes registrados, 56,96% dos clientes se concentram 

em um raio de até 5km da loja, mostrando que os clientes, apesar de não morarem 

nas proximidades da loja, ainda assim não estão tão distantes. Assim nota-se a 

importância do centro de Campo Grande na atração de possíveis consumidores de 

outras regiões do bairro e também na atração de consumidores de outros bairros ou 

municípios, visto que quase 43,04% dos clientes se concentram além dos 5km. Essa 

atração é facilitada pela presença da Estação de Trem de Campo Grande e do 

Terminal Rodoviário, próximo à loja como mostrado na Figura 1. A Figura 4 abaixo 

mostra a densidade de Kernel dos clientes e, ao mesmo tempo, mostra sua 

distribuição dentro do bairro de Campo Grande e nos bairros vizinhos tendo como 

referência os raios de 5km de distância da loja. 

 

 

Figura 4: Densidade dos clientes e sua distribuição em um raio de até 5 km da loja. 

 

A partir da análise da Figura 5, podemos observar a concentração de clientes na faixa 

etária de 40 a 59 anos, caracterizando um perfil de clientes de idades mais avançadas, 

o que é corroborado pela segunda maior categoria ser de 60 anos ou mais. Esta 

informação se torna mais evidente quando se verifica que mais de 72% dos clientes 



 

 

está inserido em uma destas duas faixas. Ainda se destaca que em todas as 

categorias de faixas etárias destacadas, o sexo feminino é majoritário, 

correspondendo a 57,5% da clientela do estabelecimento.  

 

 

Figura 5: Perfil dos clientes em relação a faixa etária e ao gênero. 

 

Em relação ao dado de deficiência visual, obtido a partir do CENSO 2010, mostra que 

no município do Rio de Janeiro em geral o perfil da população se assemelha com o 

perfil da clientela da loja, formado majoritariamente por mulheres, como é visto na 

Figura 6. 

 

 

Figura 6: Perfil de deficiência visual no município do Rio de Janeiro. 



 

 

Identificando o perfil dos clientes como sendo predominantemente formado por 

mulheres acima de 40 anos e utilizando o dado de mulheres com alguma dificuldade 

em enxergar, realizou-se a Análise de MORAN visando à identificação de áreas que 

tenham um elevado quantitativo do perfil obtido a partir das análises anteriores. Os 

resultados podem ser vistos na Figura 7, já podendo ser percebido a existência de 

locais onde há uma quantidade acima da média tanto de mulheres acima de 40 anos 

quanto de mulheres com alguma deficiência visual. 

 

 

Figura 7: Mapas de MORAN sobre os perfis obtidos. 

 

CONCLUSÃO 

A partir das análises feitas anteriormente, foi possível detectar áreas onde a presença 

de mulheres acima de 40 anos e mulheres com algum tipo de deficiência visual eram 

maiores que a média nas duas análises. Essas áreas foram obtidas a partir do 

cruzamento dos dois mapas de MORAN através de uma “Algebra de Mapas”, onde 

multiplicou-se o valor de um pelo outro e os resultados obtidos foram divididos em 

classes de acordo com as possibilidades possíveis. As áreas obtidas com o 

cruzamento dos dois mapas de MORAN da Figura 7 que possuíam a variável “Alto-



 

 

Alto” em ambos os mapas são destacadas na Figura 8 com a legenda “Local 

Recomendado”. A tabela 1 mostra os critérios adotados para cada classe. 

 

 

Figura 8: Melhores locais para investimento a partir da sobreposição dos mapas de MORAN. 

 

 

Tabela 1: Critérios adotados para elaboração das classes. 

Dessa forma podemos concluir que as áreas 1 e 2 destacadas na Figura 8 são locais 

preferências para o investimento em ações de propaganda e marketing a fim de 

Classes MORAN de mulheres acima de 40 anos MORAN de mulheres com alguma deficiência visual

Local recomendável Alto - Alto Alto - Alto

Alto - Alto Alto - Baixo

Alto - Baixo Alto - Alto

Alto - Baixo Alto - Baixo

Baixo - Alto Alto - Alto

Alto - Alto Baixo - Alto

Baixo - Alto Alto - Baixo

Alto - Baixo Baixo - Alto

Baixo - Alto Baixo - Baixo

Baixo - Baixo Baixo - Alto

Baixo - Baixo Alto - Baixo

Alto - Baixo Baixo - Baixo

Baixo - Alto Baixo - Alto

Baixo - Baixo Alto - Alto

Alto - Alto Baixo - Baixo

Baixo - Baixo Baixo - Baixo

Local bom

Local não recomendável

Local ruim

1 

2 



 

 

buscar novos clientes, pois, comparando também com a mancha de densidade da 

Figura 4, as áreas 1 e 2 também são áreas com pouco registro de clientes se 

comparado aos demais.  

A área 1 possui preferência na conquista de novos clientes em relação a área 2 pois, 

além de estar na mesma região do bairro que a loja, não possuindo a linha do trem 

como uma possível barreira física, toda sua área está entre as faixas de 2km e 3km, 

faixas que segundo a Figura 3 são as áreas mais próximas com maiores 

concentrações de clientes, porém como mostrados na Figura 4 em locais diferentes do 

que a área 1. 

Dessa forma finaliza-se o trabalho destacando por fim as potencialidades do 

Geomarketing como nova área de estudo da Geografia como um todo, a partir de 

como a análise espacial irá orientar e trabalhar para as dinâmicas de mercado, 

ressaltando também a importância da difusão desse conhecimento para alunos de 

graduação como uma possibilidade de trabalho profissional futuro. 
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ABSTRACT 

The present study characterizes spatially the socioeconomic indicators of the micro region of 

Carazinho, Rio Grande do Sul. We used data from HDI 2010 and GDP per capita for the year 

2012 by the municipalities. They were entered in a spreadsheet digital and interconnected with 

the cartographic base of municipalities, with the use of a GIS. We compared the rates of 

municipalities with the average state and national HDI and GDP per capita. Were generated 

four choroplethic maps that characterize spatially the socioeconomic behavior of the 

municipalities in the micro region. The micro region showed satisfactory results in relation to the 

average state and national. The use of gis in spatial characterization of socioeconomic 

indicators was of great success, because it was satisfactory results and allowing us decision-

making and a better vision of the region under study. 

Keywords: Geotechnologies. Socioeconomic Development. Public Policies. 

 

INTRODUÇÃO 

Nas pesquisas sobre desenvolvimento regional, a utilização de indicadores tem a 

finalidade de quantificar determinada concepção de desenvolvimento. Entretanto, uma 

variável econômica ou social, somente se configura como um indicador quando 

representa algum aspecto relevante desta concepção. Em função disso, a questão 

essencial não está relacionada ao fato de como mensurar algo, mas, sobretudo, se 

aquilo que está sendo mensurado realmente expressa aspectos relevantes do 

processo de desenvolvimento que está sendo analisado (NOHLEN e NUSCHELER, 

1993). 

O crescimento econômico de uma sociedade não se traduz automaticamente em 

qualidade de vida e, muitas vezes, o que se observa é o reforço das desigualdades. É 

preciso que este crescimento seja transformado em conquistas concretas para as 

pessoas: crianças mais saudáveis, educação universal e de qualidade, ampliação da 



participação política dos cidadãos, preservação ambiental, equilíbrio da renda e das 

oportunidades entre todas as pessoas, maior liberdade de expressão, entre outras. 

Assim, ao colocar as pessoas no centro da análise do bem-estar, a abordagem do 

desenvolvimento humano redefine a maneira como pensamos sobre e lidamos com o 

desenvolvimento – internacional, nacional e localmente (PNUD, 2015).  

Segundo o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, o Índice Desenvolvimento 

Humano (IDH) brasileiro considera as mesmas três dimensões do IDH Global – 

longevidade, educação e renda, mas vai além: adéqua a metodologia global ao 

contexto brasileiro e à disponibilidade de indicadores nacionais. Embora meçam os 

mesmos fenômenos, os indicadores levados em conta no IDHM são mais adequados 

para avaliar o desenvolvimento dos municípios e regiões metropolitanas brasileiras. 

Assim, o IDHM – incluindo seus três componentes, IDHM Longevidade, IDHM 

Educação e IDHM Renda - conta um pouco da história dos municípios, estados e 

regiões metropolitanas em três importantes dimensões do desenvolvimento humano 

durante duas décadas da história brasileira. 

O Produto Interno Bruto (PIB) além de medir a riqueza e mostrar a evolução dos 

agregados econômicos, institucionalmente serve como um dos parâmetros para a 

distribuição do Fundos de Participação dos Estados e dos Municípios (FPE e FPM). 

Esse fato explica a defasagem temporal de cerca de dois anos para a divulgação 

definitiva de resultados dos PIBs estaduais. É um indicador de grande importância 

para a elaboração de políticas públicas e como fonte de informações para 

pesquisadores e acadêmicos. Vale ressaltar que o PIB é calculado pela ótica da 

produção, o que significa tratar-se do resultado da diferença entre o valor bruto da 

produção e o respectivo consumo intermediário, mais os tributos indiretos, menos 

serviços de intermediação financeira indiretamente medidos (IMB, 2015). 

Uma ferramenta importante para a análise do espaço são os mapas. Estes são fontes 

de informações, que representam o espaço geográfico e seus elementos, e assim 

auxiliam na interpretação de seus componentes e propiciam o conhecimento do 

espaço de forma mais ampla. 

Conforme Rodolfo Alves Pena, os mapas temáticos são representações gráficas da 

superfície terrestre ilustradas de acordo com algum critério preestabelecido. Para 

designar os diferentes aspectos do espaço geográfico, utilizam-se as legendas e os 

símbolos a elas correspondentes para espacializar determinados fenômenos. Mais do 

que apenas realizar descrições espaciais sobre determinadas atividades ou 

fenômenos naturais, os mapas temáticos também possuem o mérito de apresentarem 

formas distintas de leitura e interpretações da realidade, ofertando ao seu leitor uma 

melhor noção das manifestações sociais e da natureza, como as atividades culturais 



de uma região ou os índices pluviométricos de um país. Portanto, a produção dos 

mapas temáticos vai muito além da representação das áreas e suas formas, trata-se 

de reinterpretações dessas para melhor descrever dados e fenômenos. A seguir, os 

principais tipos de mapas temáticos. 

O objetivo deste trabalho foi de caracterizar espacialmente e identificar os municípios 

da microrregião de Carazinho, no Rio Grande do Sul, onde seus índices de 

desenvolvimento socioeconômicos se mostraram insatisfatórios ou abaixo da média 

nacional e estadual, e com isso, fazer com que os municípios tomem iniciativas para 

elevar o seu desempenho socioeconômico. 

 

METODOLOGIA 

O estudo abrange a microrregião de Carazinho (Figura 1), que é uma das 35 

microrregiões do estado do Rio Grande do Sul, localizada na mesorregião Noroeste 

Rio-Grandense. Essa microrregião é composta por 18 municípios, totalizando uma 

área de 4935,936 Km² (IBGE, 2010). Em 2013 sua população foi estimada em 160.961 

habitantes (FEE, 2013). A microrregião tem uma economia baseada na agricultura 

diversificada, predominando o cultivo de grãos de soja, milho e trigo. Durante os anos 

cedeu espaço para as lavouras mecanizadas. Algumas cidades tiveram forte 

desenvolvimento no setor industrial, com a criação de indústrias alimentares e de 

máquinas e implementos agrícolas. 

 

 

Figura 1. Mapa de Localização da Microrregião de Carazinho e seus Municípios. 



Para o desenvolvimento deste trabalho, primeiramente foram analisados e extraídos 

os dados de Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do ano de 2010 

disponibilizados pelo Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (gerido pelo 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento), os dados do Produto Interno 

Bruto (PIB) per capita do ano de 2012 disponibilizados pela Fundação de Economia e 

Estatística (FEE) e também o número de habitantes atualizados para o ano de 2013 

fornecidos pela FEE, para os municípios da microrregião de Carazinho - RS. Após a 

extração dos dados, fez-se a organização dos mesmos em uma planilha digital do 

Microsoft Excel 2007® (Tabela 1), que posteriormente foi interligada com a base 

cartográfica dos municípios no software ArcGIS 10.1®, que é um software de SIG 

(Sistema de Informações Geográficas). 

Em seguida, o foco foi a manipulação da base cartográfica do trabalho. Para isso 

obteve-se a malha digital dos municípios do Rio Grande do Sul do ano de 2013, esta 

malha construída e disponibilizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE). No software de SIG, selecionou-se a área de interesse, os 18 municípios da 

microrregião de Carazinho. Com isso criou-se um arquivo de extensão shapefile 

contendo somente a área de estudo. 

O passo seguinte foi interligar os dados alfanuméricos da tabela 1 com a base 

cartográfica, assim tornando estes dados atributos na camada vetorial dos municípios 

no SIG. Com a interligação realizada passou-se para a etapa da aplicação dos dados 

na camada dos municípios. Para isso utilizou-se, nas propriedades do shapefile dos 

municípios a função, de "Simbologia por graduação de cores", para gerar mapas 

temáticos do tipo coropléticos. Esta função aplica para cada município o valor do 

atributo analisado, neste trabalho os valores de PIB per capita e IDH. Em seguida 

atribuiu-se para cada mapa o valor da média estadual e/ou nacional do indicador 

analisado, como valor de legenda, para que, se checassem os municípios que 

apresentaram valores abaixo ou acima da referida média.  

 

RESULTADOS 

A Tabela 1 apresenta os dados obtidos de população, IDH e PIB per capita para os 

municípios da microrregião de Carazinho. 

 

 

 

 

 

 



TABELA 1: DADOS SOCIOECONÔMICOS DOS MUNICÍPIOS 

MUNICÍPIO POPULAÇÃO¹ IDH² PIB PER CAPITA³ 

Almirante Tamandaré do Sul 2046 0,740 R$ 25.873 

Barra Funda 2401 0,763 R$ 30.068 

Boa Vista das Missões 2118 0,676 R$ 21.230 

Carazinho 59927 0,766 R$ 24.590 

Cerro Grande 2405 0,674 R$ 12.226 

Chapada 9341 0,757 R$ 20.794 

Coqueiros do Sul 2426 0,746 R$ 22.117 

Jaboticaba 4042 0,658 R$ 13.846 

Lajeado do Bugre 2489 0,613 R$ 11.610 

Nova Boa Vista 1942 0,768 R$ 21.485 

Novo Barreiro 4015 0,706 R$ 13.775 

Palmeira das Missões 34101 0,737 R$ 20.323 

Pinhal 2542 0,720 R$ 20.113 

Sagrada Família 2636 0,678 R$ 11.998 

Santo Antônio do Planalto 2017 0,759 R$ 24.178 

São José das Missões 2684 0,651 R$ 14.724 

São Pedro das Missões 1920 0,664 R$ 14.812 

Sarandi 21909 0,777 R$ 23.869 

Fonte: ¹ FEE 2013; ² PNUD 2010; ³ FEE 2012 

 

Como resultado, obtiveram-se quatro mapas temáticos da microrregião de Carazinho – 

RS, caracterizando os indicadores socioeconômicos de IDH e PIB per capita com as 

médias estadual e nacional. 

A Figura 2 traz o resultado do IDH dos municípios em relação à média estadual do Rio 

Grande do Sul. Dos 18 municípios vinculados a microrregião de Carazinho, apenas 6 

apresentaram seus índices de IDH superior ao da média do estado gaúcho, que no 

ano de 2010 apresentou valor de 0,746.  

Já na Figura 3, comparando com a média nacional, os resultados foram mais 

satisfatórios, onde dos 11 dos 18 municípios tiveram seu indicador de IDH acima do da 

média brasileira, que no ano de 2010 foi de 0,699. Um comportamento observado foi 

que os municípios que não atingiram a média nacional, estavam localizados no 

extremo norte da microrregião. 

 



 

Figura 2. Mapa do IDH da Microrregião em Relação à Média Estadual. 

 

Figura 3. Mapa do IDH da Microrregião em Relação à Média Nacional. 

 



A Figura 4 apresenta os resultados do PIB per capita dos municípios relacionando com 

a média estadual, que no ano de 2012 chegou a R$ 25.770,00. Somente dois 

municípios superaram a média gaúcha, são eles Barra Funda e Almirante Tamandaré 

do Sul, caracterizados por serem municípios de população pequena e de alta 

produção agrícola, e também de destaque no setor industrial. 

O PIB per capita em relação a média nacional (Figura 5) na microrregião apresentou 

somente cinco municípios superando a sua média, que foi inferior a estadual, onde no 

ano de 2012 era de R$ 22.402,00. 

 

 

Figura 4. Mapa do PIB per capita da Microrregião em Relação à Média Estadual. 



 

Figura 5. Mapa do PIB per capita da Microrregião em Relação à Média Nacional. 

 

Podemos ainda citar um destaque da microrregião, o município de Barra Funda, este 

apresentou todos seus valores, tanto de IDH quanto de PIB, acima das respectivas 

médias. 

 

CONCLUSÕES 

Este trabalho retratou que a microrregião de Carazinho - RS se caracteriza por ser 

uma região de forte desenvolvimento humano apresentando valores acima das médias 

estadual e nacional, onde são considerados fatores de educação (anos médios de 

estudos), longevidade (expectativa de vida da população) e Produto Interno Bruto per 

capita. Já no que diz respeito ao fator economia, e ao avaliar os valores de PIB per 

capita de seus municípios, a microrregião não apresentou resultados tão satisfatórios 

quanto ao de IDH, onde somente cinco municípios alcançaram ou superaram a média 

estadual e/ou nacional. 

A aplicação deste tipo de metodologia pode ajudar a subsidiar a implementação de 

políticas públicas baseadas no princípio da equidade, buscando minimizar as 

desigualdades regionais. 

A utilização do geoprocessamento para a caracterização espacial de indicadores 

socioeconômicos foi de grande êxito, pois facilitou a interpretação dos resultados e 



nos possibilitou conhecer melhor a microrregião em estudo, e ainda contribui para 

futuras tomadas de decisões para políticas públicas.  
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