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RESUMO 
O processo de industrialização surgido com a criação da Zona Franca e implantação do Distrito 
Industrial, no final da década 60 do século XX, contribuiu para a alteração da paisagem, o 
crescimento urbano, a redução da cobertura florestal e o surgimento de fragmentos florestais 
isolados na cidade de Manaus-AM. Um desses fragmentos florestais localiza-se dentro da área 
do Campus Universitário da Universidade Federal do Amazonas (UFAM) e é considerado uma 
das maiores áreas verdes urbanas tropicais do Brasil. O monitoramento dessa área com a 
ajuda de mapas temáticos pode ser importante para o planejamento e tomada de decisão por 
seus gestores contra a expansão descontrolada da ocupação urbana. O objetivo deste trabalho 
foi elaborar mapas temáticos utilizando geotecnologias, como o intuito de colaborar com o 
diagnóstico ambiental, e na perspectiva de auxiliar nos estudos básicos para criação de um 
Parque Zoobotânico na área do Campus da UFAM. Foram testados classificadores automáticos 
para uma área teste das imagens dos sensores remotos orbital WorldView-II/DigitalGlobe e 
aerotransportados R99/SAR/SIPAM. Foram avaliadas as classificações pixel-a-pixel e por 
região do SPRING - K-Médias e Isoseg (Não-supervisionados), Máxima Verossimilhança - 
MaxVer, MaxVer-ICM (Interated Conditional Modes) e Bhattacharyya (Supervisionados); e 
orientado a objeto do InterIMAGE C4.5 (Árvore de Decisão). O índice Kappa foi aplicado para 
avaliar os resultados obtidos com os diferentes algoritmos. Os três melhores resultados do 
Kappa foram 0.8189, 0.8186 e 0.8068, respectivamente para as classificações MaxVer e 
MaxVer-ICM para imagem fusão (pancromática e multiespectral do WorldView-II) e MaxVer para 
composição colorida bandas 8,6 e 5 do WorldView-II. A classificação da imagem WorldView-II 
(fusão de bandas) com o algoritmo C4.5 do InterImage apresentou índice Kappa de 0.8057. A 
classificação da imagem R99/SAR não apresentou resultados satisfatórios com os métodos e 
classificadores utilizados, o índice Kappa foi 0,3110, utilizando o classificador Bhattacharya do 
SPRING. A metodologia aplicada através do processamento das imagens e coleta de dados em 
campo mostrou-se adequada para avaliar as diferentes imagens de sensores remotos. Os 
valores obtidos nos testes de classificação automática das imagens do satélite WorldView-II 
mostraram-se mais satisfatórios com classificadores por região (SPRING). O uso do sistema 
InterIMAGE para a classificação da vegetação e o uso da terra com imagem multiespectral de 
alta resolução espacial mostrou ser bastante viável. Os classificadores utilizados nessa 
pesquisa não são destinados às imagens de radar, o que explica o resultado não satisfatório 
com as imagens do Radar R99/SAR SIPAM. 
 

Palavras-chave: Fragmentos florestais, processamento de imagens, sensores remotos,  
software livre. 
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1. INTRODUÇÃO 

O Campus da Universidade Federal do Amazonas (UFAM) possui uma área de 593,8625 

ha o que representa cerca de 25% do total das áreas verdes públicas institucionais existentes 

na cidade de Manaus/AM, sendo um dos poucos fragmentos florestais com grande dimensão 

(TELLO et al. 2008).O fragmento florestal do Campus não está incluído na relação de áreas 

legalmente protegida, segundo  o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza 

(SNUC).  

Como alternativa para a preservação do fragmento florestal do Campus da UFAM, existe 

atualmente estudos básicos para criação de um Parque Zoobotânico na área do Campus da 

UFAM. E a elaboração de mapas temáticos que mostrem a situação da vegetação e o uso da 

terra dentro do Campus pode ser uma fonte de informação importante para o planejamento e 

tomada de decisão por parte de seus gestores, bem com auxiliar no avanço desses estudos. 

Com os avanços nas tecnologias de sensoriamento remoto e ferramentas 

computacionais capazes de interpretar imagens em um método automatizado, a produção 

desses mapas podem tornar-se simplificada. Além disso, esse relatório apresenta alternativas 

que permitam o uso de sensoriamento remoto por meio de softwares livres, como o 

InterIMAGE, Spring e o QuantumGIS. 

O objetivo geral desta pesquisa foi identificar e mapear a vegetação e o uso da terra no 

Campus da UFAM utilizando geotecnologias. Os objetivos específicos foram: Avaliar diferentes 

imagens obtidas por sensores remotos (aerotransportado e orbital) para o mapeamento do uso 

e cobertura da terra no Campus da UFAM; Comparar diferentes algoritmos do tipo pixel-a-pixel 

e orientado a objeto para classificação de imagens de sensores remotos e; Elaborar mapas de 

vegetação e uso da terra no Campus da UFAM. 
 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Fragmentação florestal  

Os fragmentos florestais representam qualquer área de vegetação natural contínua, 

interrompida por barreiras antrópicas (estradas, construções, culturas agrícolas, etc) ou naturais 

(lagos, outras formações vegetais, etc) capazes de diminuir significativamente o fluxo de 

animais, pólen e/ou sementes (VIANA, 1990). A fragmentação de ecossistemas naturais é 

consequência do elevado nível de perturbações antrópicas. Estudos indicam que a redução da 

cobertura florestal e conseqüente fragmentação é um dos fatores determinantes na dinâmica da 

paisagem e leva a consequente perda da biodiversidade de um ecossistema e contribuem para 

o surgimento de ilhas de florestas isoladas (VIANA, 1995; LAURANCE, et al. 2001; TABARELLI 

& GASCON, 2005). 

Segundo a lei nº 605, de 24 de julho de 2001(Código Ambiental do Município de 

Manaus), os fragmentos florestais situados dentro do perímetro urbano de Manaus, em 

propriedade pública ou privada, desempenham um papel na manutenção da qualidade do meio 

ambiente urbano.  
 

2.2. Sensoriamento remoto aplicado no monitoramento da vegetação 

Para Novo (1992), pode-se definir sensoriamento remoto (SR) como sendo a utilização 

conjunta de modernos sensores, equipamentos para processamento de dados, equipamentos 

de transmissão de dados, aeronaves etc., com o objetivo de estudar o ambiente terrestre 

através do registro e da análise das interações entre a radiação eletromagnética e as 
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substâncias componentes do planeta Terra em suas mais diversas manifestações. Estes 

sensores são instrumentos que podem estar a bordo de satélites localizados em órbita da terra 

ou aerotransportados. 

Segundo Crósta (1992), um dos principais objetivos do SR é o de distinguir e identificar 

as composições de diferentes materiais superficiais, sejam eles: tipos de vegetação, padrões de 

uso do solo, rochas e outros. Essa distinção e identificação tornam-se possíveis devido ao fato 

dos materiais superficiais terem comportamentos específicos ao longo do espectro 

eletromagnético, comportamento esses que podem, portanto ser usados para identificá-los. 
 

2.3. Processamento digital de imagens de Sensoriamento Remoto 

O estudo dos recursos naturais utilizando dados de SR envolve duas etapas: a 

aquisição dos dados e sua análise.  

O processamento digital de imagens de sensoriamento remoto trata especificamente 

das técnicas utilizadas para identificar, extrair, condensar e realçar a informação de interesse 

para posterior análise, a partir de uma enorme quantidade de dados que usualmente compõem 

essas imagens (CROSTA, 1992). 

As técnicas de processamento de imagens digitais podem ser classificadas em três: 

técnicas de pré-processamento, cuja aplicação permite transformar dados digitais brutos em 

dados corrigidos radiométrica e geometricamente; técnicas de realce, as quais visam melhorar 

efetivamente a visualização da cena para subseqüente interpretação visual ou classificação 

digital; e técnicas de classificação que tem como finalidade o reconhecimento automático dos 

objetos da cena, a partir da análise quantitativa dos níveis de cinza (NOVO, 1992). 

Segundo Galo (2000), um dos aspectos básicos da aplicação do SR aos mapeamentos 

temáticos é a definição de um sistema de classificação. Esta consiste no processo de extração 

de informação em imagens para reconhecer padrões e objetos homogêneos associando um 

conjunto de pontos (pixels) a uma determinada classe (NOVO, 1992). RICHARDS (1986) define 

dois procedimentos abrangentes de classificação de imagens multiespectrais de SR: a 

classificação supervisionada e não-supervisionada. 
 

2.4. Imagens de Alta Resolução Espacial 

Quando se trata de estudos de identificação de alvos e feições típicas de áreas urbanas, 

Jensen (2009) aponta para a importância da resolução espacial em detrimento da espectral, até 

então sensores como Ikonos e Quickbird-II, possuíam em sua resolução espectral somente 

quatro bandas (azul, verde, vermelho e infravermelho próximo). Em outubro de 2009, o satélite 

WorldView-II foi lançado. Este é o primeiro sistema de alta resolução espacial que possui oito 

bandas multiespectrais: Coastal, Blue, Green, Yellow, Red, Red-Edge, Near Infra-Red 1 (NIR-1) 

e Near Infra-Red 2 (NIR-2). Sua resolução espacial é 0,46 m na banda pancromática e 1,84 m 

nas bandas multiespectrais. A distribuição e o uso de imagens com resolução inferior a 0,5 m 

na banda pancromática e 2,0 m nas bandas multiespectrais estão sujeitos à aprovação do 

Governo dos Estados Unidos (DIGITAL GLOBE, 2010a).  

Com o objetivo de avaliar o potencial para o mapeamento da cobertura do solo em área 

urbana no trecho oeste do Rodoanel Mário Covas, na Região Metropolitana de São Paulo, 

Ribeiro (2010) utilizou imagens do sensor WorldView-II. Na região costeira de São Luis-MA, 

Souza e Feitosa (2009) analisaram e testaram as oito bandas multiespectrais do satélite 

WorldView-II para a identificação e extração das feições típicas de ambientes costeiros. 
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Novack et al (2011) analisou as bandas adicionais do sensor WorldView-II com base em 

diferentes algoritmos de seleção de atributos e verificou se elas de fato são úteis para a 

discriminação de diferentes classes urbanas, utilizando como área de estudo amostras da 

cidade de São Paulo-SP. 

  

2.5. Imagens de Radar R99/SAR SIPAM 

De acordo com Costa (2007), o R99/SAR SIPAM é um sensor ativo, na faixa de 

microondas, no qual está inserido o Radar de Abertura Sintética – SAR. Este sensor foi 

concebido em proveito da implantação do Sistema de Vigilância da Amazônia (SIVAM) no ano 

de 2003, e encontra-se alocado em três aeronaves Embraer ERJ – 145, denominadas de R-

99B, e operado pela Força Aérea Brasileira. O SAR SIPAM, segundo Costa (2007), difere dos 

demais sensores, pela capacidade de imageamento simultâneo com a banda L, nas 

polarizações HH, VV, VH e HV, e banda X (HH), com resoluções espaciais de 3 m, 6m e 18 m.  
 

2.6. O sistema InterIMAGE  
 

O Sistema InterIMAGE (2010) baseia-se num modelo de conhecimento estruturado 

anteriormente, denominado GeoAIDA, desenvolvido na Universidade Leibniz em Hannover 

(Alemanha) (Bückner et al., 2001; Pahl, 2008). A estratégia de classificação implementada pelo 

InterIMAGE baseia-se num modelo de conhecimento estruturado como uma rede semântica 

definida pelo usuário, apresentando dois passos, a saber Top-Down (TD) e Bottom-Up (BU).  

No passo TD, a análise de imagem desce pela rede semântica disparando os assim 

chamados operadores holísticos. Trata-se de operadores de processamento de imagem, 

externos ao núcleo do sistema, especializados na detecção de uma classe. Cada nó da rede 

semântica pode ou não conter um operador holístico, que podem ser desenvolvido por qualquer 

usuário com capacidade de programação.  

No passo BU, o sistema sobe na rede semântica, resolvendo conflitos espaciais entre 

hipóteses baseadas em regras definidas pelo usuário, inseridas em cada nó que não seja um 

nó folha. Procedendo desta maneira, o sistema descarta parcial ou totalmente as hipóteses ou 

transforma-as em instâncias (isto é valido as hipóteses). As regras definidas pelo usuário 

podem ou não envolver seleções lógicas adicionais. Se após o descarte de hipóteses, 

posteriormente às seleções lógicas, ainda houver conflitos espaciais, estes serão resolvidos ou 

pela definição supervisionada de prioridade para as classes ou pela competição de valores de 

pertinência dados pelas funções de pertinência fuzzy definidas pelo usuário. As regras do BU 

são customizadas numa interface amigável, que permite o desenvolvimento de uma complexa 

descrição de classes e critérios de julgamento de hipóteses. 
 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1. Área de estudo 

A área de estudo compreende o Campus Universitário da Universidade Federal do 

Amazonas e está localizado entre as coordenadas geográficas 03°04’40,64” a 03°06’57” de 

latitude sul e 59°59’02,79” a 59°57’3,12” de longitude oeste de Greenwich (Figura 1). 
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Figura 1. Localização do Campus da UFAM (Fonte: Pinheiro, 2011) 
 

3.2. Procedimentos metodológicos  

Conforme os objetivos propostos neste projeto de pesquisa que enfatizam a 

identificação e o mapeamento da vegetação e uso da terra no Campus da UFAM, os 

procedimentos metodológicos serão apresentados em distintas etapas, contudo 

complementares.  

Para mapear a vegetação e o uso da terra da área de estudo foi realizada 

primeiramente, uma revisão bibliográfica sobre as formações vegetais e uso da terra.  

Os dados cartográficos e de sensoriamento remoto utilizados para o mapeamento 

foram: 

 Mapa de vegetação do campus da UFAM - Manaus/1990 (Figura 2); 

 Base cartográfica em escala 1:10.000, com os dados de curvas de nível, hidrografia, 

sistema viário e limite de bairros, disponibilizada pelo Exército Brasileiro; 

 
Figura 2. Mapa temático da vegetação e uso da terra na UFAM no ano de 1990. (Fonte: Alves, 2011) 

 

As cenas do sensor WorldView-II obtidas no dia 10 de julho de 2010, disponibilizados 

pela empresa DigitalGlobe e as imagens do sensor R99/SAR SIPAM, obtidas em junho de 

2009, foram testadas e utilizadas na elaboração de mapas de vegetação e uso da terra no 

Campus da UFAM. O processamento das imagens foi realizado utilizando os softwares Envi, 



9 

 

QuantumGIS e SPRING. Neste trabalho foram utilizadas imagens WorldView-II: modos 

pancromático, com resolução espacial de 0,5 m e multiespectral com resolução de 2,0 m e um 

recorte de uma imagem do Sensor R99/SAR SIPAM, na banda L, nas polarizações HH, VV, VH 

e HV. 

O satélite WorldView-II possui oito bandas multiespectrais: Coastal, Blue, Green, Yellow, 

Red, Red-Edge, Near Infra-Red 1 (NIR-1) e Near Infra-Red 2 (NIR-2). A Figura 3 mostra as 

curvas espectrais das bandas do satélite WorldView-II. 

 
Figura 3. Curvas espectrais: respostas espectrais normalizadas das bandas do sensor WorldView-II 

(adaptado de DIGITAL GLOBE, 2010). 
 

As composições coloridas foram realizadas e testadas com o intuito de identificar as 

melhores combinações para distinção das classes de interesse dessa pesquisa (vegetação e 

uso da terra). Para melhor identificação das feições e melhor detalhamento dos alvos 

analisados, foi realizada uma fusão (ADAMI et al, 2007) das imagens WorldView-II, entre a 

banda pancromática e as 8 bandas espectrais. Com isso obteve-se uma imagem com resolução 

espacial de 50 centímetros e resolução espectral de oito bandas.  

O registro da imagem foi realizado através da identificação de pontos de controle no 

terreno, coletados com o sistema DGPS geodésicos da marca Ashtech® e modelo ProMark2TM 

e GPS de navegação. 

Neste estudo foram realizados testes de classificação automática das imagens 

WorldView-II e R99/SAR SIPAM, utilizando-se os metodos de classificação pixel-a-pixel, por 

região do SPRING e orientado a objeto do InterIMAGE. Os classificadores do SPRING 

utilizados foram: K-Médias e Isoseg (Não-supervisionados), o MAXVER 

(MáximaVerossimilhança), o MAXVER-ICM (Interated Conditional Modes) e a Distância 

Bhattacharyya (Supervisionados). O classificador do InterImage utilizado foi o classificador C 

4.5 (algoritmo usado para gerar árvore de decisão). Para avaliação dos resultados obtidos com 

os testes dos diferentes algoritmos, utilizou-se o coeficiente Kappa (LANDIS; KOCH, 1977) 

como mostra a Tabela 1. 

Tabela 1. Classificação do coeficiente Kappa. 

 Coeficiente Kappa  Exatidão  

< 0  Péssima 

0 – 0,2  Ruim 

0,21 – 0,4  Razoável 

0,41 – 0,6  Moderada/ Boa 

0,61 – 0,8  Muito Boa 

0,81 – 1,0  Excelente 

Fonte: Landis e Koch (1977). 
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Como verdade foram utilizadas 119 amostras obtidas na imagem por meio da 

interpretação visual da imagem WorldView-II com fusão (Figura 4). Além disso, foram realizados 

trabalhos de campo dentro e no entorno do Campus da UFAM e verificado os principais usos e 

coberturas da terra. O objetivo da elaboração da matriz de confusão foi estimar a concordância 

entre a imagem classificada e a verdade terrestre, representada pelo conjunto de amostras de 

teste (COSTA, 2011). 

 

Figura 4. Verdade terrestre elaborada através da interpretação visual da imagem WorldView-II. 

 

Além de testar as imagens e os softwares utilizados nessa pesquisa, a classificação 

automática foi usada para gerar o mapa de vegetação e uso da terra no Campus da UFAM.  

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 ANÁLISE DAS IMAGENS 

O primeiro objetivo específico desta pesquisa foi avaliar diferentes imagens de sensores 

remotos de alta resolução do Radar R99/SAR SIPAM e do satélite WorldView-II para o 

mapeamento do uso e cobertura da terra no Campus da UFAM.  

A fusão das imagens WorldView-II permitiram melhorar ainda mais a resolução espacial 

das bandas multiespectrais (2m), passando para 0,5 m da banda pancromática. Esta técnica 

melhorou a distinção dos alvos na imagem (casas, ruas, vegetação isolada) facilitando a coleta 

das amostras e melhorou a geometria dos alvos, parâmetro importante para a classificação 

orientada a objeto (Figura 5).  
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a b 

Figura 5. Diferença de resolução espacial entre a imagem WorldView-II multiespectral (a) e a mesma 

imagem após a fusão com a banda pancromática (b). 
 

Algumas composições coloridas das imagens WorldView-II foram testadas para ajudar na 

distinção dos alvos e das classes analisadas nessa pesquisa. A banda 8 (Infravermelho 2) 

aplicada no canal vermelho (R) apresentou excelente resposta para a classe VEGETAÇÃO 

(Figura 6). 
 

 
Figura 6. Exemplos de composições coloridas com imagens WorldView-II. 

Uma composição colorida falsa-cor foi elaborada com as imagens SAR/SIPAM (Figura 7), 

para melhorar a percepção visual, utilizando-se as polarizações (R)LVV (G)LVH (B)LHH. 

Visualmente não foi possível separar diferentes classes de vegetação nas imagens do radar 

R99/SAR. Porém, a distinção dos tipos de alvos ficou bastante evidente, não só pela textura e 

cor, mas também pelas formas geométricas.  

 
Figura 7. Composição colorida da imagem do sensor R99/SAR de uma área no Campus da UFAM. 
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As tabelas 2 e 3 abaixo demostram uma análise das classes temáticas utilizadas nessa 

pesquisa, destacando suas características, vantagens e desvantagens para cada tipo de alvo 

observado nas imagens (Ótica e Radar). 

Tabela 2. Análise das classes temáticas com imagens Radar R99/SAR SIPAM 

Classe: Água 

 

Característica: Resposta escura na imagem devido a atenuação 
do sinal causada pela grande absorção da energia incidente. 

Vantagem: Rápida identificação pela diferença de textura de 
outros alvos. 

Desvantagem: Sua resposta espectral fraca é geralmente 
confundida com outras superfícies lisas (Ex: asfalto) e com a 
sombra de outros alvos, bastante comuns nas imagens de radar. 

Classe: Solo Exposto 

 

Característica: Resposta escura na imagem devido a atenuação 
do sinal causada pela textura lisa. 

Vantagem: Rápida identificação pela diferença de textura de 
outros alvos. 

Desvantagem: Como acontece com a água, o solo exposto 
também tem resposta espectral fraca e pode ser confundido com 
outras superfícies de textura lisa e com sombra radar. 

Classe: Área Construída 

 

Característica: Formas geométricas bem definidas e textura 
rugosa. 

Vantagem: Alta resposta devido ao ângulo de incidência do sinal 
emitido pelo radar. 

Desvantagem: Sua alta reflectância e grande rugosidade podem 
gerar o retroespalhamento do sinal, causando assim um  ruído 
multiplicativo conhecido como efeito speckle (COSTA, 2011). 

Classe: Vegetação 

 

Característica: Textura levemente rugosa 

Vantagem: Alta resposta devido a rugosidade e a estrutura da 
vegetação. 

Desvantagem: O sinal recebido pelo radar na Banda X e L 
(R99/SAR SIPAM) é restrito à porção superior do dossel, 
tornando-o insensível a microtopografia abaixo dos dosséis 
(JENSEN, 2000). 

 

 

 

Tabela 3. Análise das classes temáticas com imagens o satélite WorldView-II 

Classe: Água 

 

Característica: Resposta escura na imagem. 

Vantagem: Rápida identificação pela diferença de cor de outros 
alvos. 

Desvantagem: Sua resposta espectral fraca é geralmente 
confundida com outros alvos de mesma cor (Ex: asfalto, sombra). 
Contudo, a forma é um elemento para diferenciá-lo. 
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Classe: Solo Exposto 

 

Característica: Resposta forte na banda do vermelho e do 
amarelo.  

Vantagem: Rápida identificação pela diferenciação de cor e 
textura de outros alvos. 

Desvantagem: Pode ser confundindo com telhados em área 
urbana, pois tem resposta espectral semelhante com esses tipos 
de alvos. 

Classe: Área Construída 

 

Características: Alvos com forma geométricas bem definidas, 
geralmente retangulares. 

Vantagem: facilita a indentificação dos alvos urbanos, permite a 
visualizaçao nítida de diferentes tipos de construção. 

Desvantagem: problema com cobertura de nuvens. 

Classe: Vegetação 

 

Característica: Resposta forte nas bandas do Infravermelho 1 e 
2. 

Vantagem: Pode diferenciar mais de um tipo de vegetação 

utilizando a combinação  NDVI (Índice de Vegetação por 

Diferença Normalizada). 

Desvantagem: problema com cobertura de nuvens. 

 
Algumas classes de vegetação foram identificadas durante as coletas de dados de 

campo, de acordo com o método fisionômico-ecológico (IBGE, 2010). Uma das feições 

observadas na vegetação apresentou características próprias de Campinarana (Figura 8a). 

Foram registradas as coordenadas do local para que posteriormente, em laboratório, pudesse 

ser feita uma comparação com as feições na imagem WorldView-II correspondente à aquela 

área. Porém, na análise visual da imagem não foi possível diferenciar as classes de vegetação, 

ou seja, separar Campinarana de floresta secundária (Figura 8b). 

 a  b 

Figura 8. a) Campinarana observada durante os trabalhos de campo na área da UFAM; b) Imagem 

WorldView-2 do Campus da UFAM. 
 

As imagens óticas captam a resposta das nuvens, atrapalhando a identificação de alvos 

na superfície terrestre (Figura 9a). Um grande diferencial das imagens de radar é a 

possibilidade dos sensores operarem independentes das condições de iluminação solar 

(imageamento diurno ou noturno) e sob condições atmosféricas adversas (9b). O comprimento 
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de onda na Banda L (15 a 30 cm) não é refletido pelas nuvens, o que faz do radar um excelente 

aliado para imageamento da Região Amazônica durante todo o ano (COSTA 2011 apud 

HENDERSON e LEWIS, 1998). 

 a  b 

Figura 9. a) Imagem  WorldView-II (R-4/G-3/B-2 – faixa espectral do visível), Zona Norte de Manaus-AM, 

com interfência de nuvens. (faixa espectral do visível); b) Imagem radar R99/SAR SIPAM (R-LHH/G-

LHV/B-LVV), mostrando a mesma área sem a presença de nuvens (Banda L). 

 

Outra característica das imagens de radar é a grande ocorrência de sombras causada 

pela geometria de aquisição do sinal. O ângulo de incidência dos radares de visada lateral faz 

com que este seja sensível não só a textura e a forma dos alvos, mas também a sua altura, 

dessa forma gerando áreas sem informação na imagem, também conhecidas como sombra 

radar. A Figura 10 ilustra a direção da linha de vôo (em azimute) e a direção ortogonal que é 

denominada de alcance (range), justificando a grande ocorrência de sombras nas imagens de 

radar. Essa sombra pode ser analisada de duas formas: uma negativa, pela falta de informação 

da área de sombra, e outra positiva, pois as sombras permitem a definição das características 

do relevo de uma região com maior precisão (LOPES et al, 2009). 

 a  b 
Figura 10. a) Geometria de aquisição de imagens por radares aerotransportados. Fonte: Almeida (2008). 

b) Imagem RadarR99/ SAR SIPAM da zona Oeste de Manaus. (Fonte: SIPAM). 

 

4.2. CLASSIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DE IMAGENS DE SENSORES REMOTOS 

O próximo objetivo específico foi comparar diferentes algoritmos do tipo pixel-a-pixel e 

orientado a objeto para classificação de imagens. Nesta etapa da pesquisa, o primeiro 

procedimento foi a seleção de bandas espectrais, para tanto foi empregada a análise por matriz 

de correlação apresentada na Tabela 4. As correlações podem variar de -1 a 1.  As bandas 8 e 

7 apresentam correlação inversa baixa (negativas) em relação as bandas 1 e 2. Já as bandas 1, 

2, 3, 4 e 5 apresentam correlação direta alta entre si. 
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Tabela 4. Matriz de correlação das bandas espectrais do satélite WorldView-II. 

 
 

Dessa forma foram utilizadas nessa pesquisa as bandas 8 (NIR-2), 6 (Red-edge) e 5 

(Red), que apresentaram menor correlação entre si. Normalmente, as bandas individuais de 

uma imagem multiespectral são altamente correlacionadas, ou seja, as bandas são similares 

visual e numericamente. A classificação de imagens com bandas espectrais muito 

correlacionadas pode ser prejudicada devido à informação redundante presente em cada uma 

dessas bandas (ALMEIDA, 2011). 

Para aplicação dos classificadores foi escolhida uma área teste localizada no setor leste 

do Campus da UFAM, a escolha de tal área foi motivada pela mesma apresentar a ocorrência 

de todas as classes temáticas de interesse, a saber: água, vegetação, área construída e solo 

exposto. 

Uma vez aplicado os diferentes classificadores sobre os diversos produtos gerados a 

partir das imagens SAR e WorldView-II, calculou-se os índices de estatística Kappa para cada 

um deles. Obteve-se então 18 resultados para diferentes abordagens de classificação (Figura 

11). 

 
Figura 11. Índice Kappa para diferentes classificadores. 

 

De acordo com a Figura 11 os três melhores resultados do índice Kappa foram 0.8189, 

0.8186 e 0.8068, respectivamente para as classificações MAXVER FUSÃO, MAXVER-ICM 

FUSÃO E MAXVER 865, sendo todos classificadores do SPRING e aplicados as imagens 

WordView-II. A Figura 12 mostra os três mapas temáticos gerados após a classificação. 
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Figura 12. Resultado das três melhores classificações. 

 

Nos resultados da Figura 12 as maiores confusões aconteceram entre as classes SOLO 

EXPOSTO E ÁREA CONSTRUÍDA. Isto deve-se ao fato dos alvos serem constituídos por 

materiais semelhantes (areia e argila) e portanto suas respostas espectrais são parecidas. 

Algumas sombras foram confundidas com a classe ÁGUA, pois ambas apresentam respostas 

espectrais fracas. 

A partir dos três melhores resultados obtidos nas classificações, foi feito o cálculo de 

área por classe temática, com o objetivo de avaliar as diferenças entre as classificações (Tabela 

5). 
 

Tabela 5. Resultado do cálculo de área para as três melhores classificações. 

Classes Classificadores/Imagem Área (ha) 

Água 

MAXVER FUSÃO 0.64 

MAXVER-ICM FUSÃO 0.57 

MAXVER 865 0.51 

Vegetação 

MAXVER FUSÃO 11.14 

MAXVER-ICM FUSÃO 11.20 

MAXVER 865 11.04 

Área Construída 

MAXVER FUSÃO 2.49 

MAXVER-ICM FUSÃO 2.48 

MAXVER 865 2.59 

SOLO Exposto 

MAXVER FUSÃO 1.74 

MAXVER-ICM FUSÃO 1.75 

MAXVER 865 1.86 
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Comparando os resultados contidos na Tabela 5, as classificações que apresentaram 

resultados mais semelhantes foram MAXVER FUSÃO e MAXVER-ICM FUSÃO. Ambos usaram 

imagem WorldView-II com fusão de bandas. A classe analisada que apresentou a maior 

proximidade no cálculo de área com os classificadores MAXVER FUSÃO e MAXVER-ICM 

FUSÃO foi ÁREA CONSTRUÍDA, com diferença de apenas 0,0046 ha.   

A classificação da imagem WorldView-II (fusão de bandas) com o ALGORITMO C4.5 do 

InterImage também apresentou um resultado bastante satisfatório, com índice Kappa 0.8057, 

sendo o quarto melhor resultado nos testes realizados (Figura 13). 

 
Figura 13. Resultado da melhor classificação do Algoritmo c 4.5 do InterImage. 

 
Nos resultados da Figura 13 a classe ÁREA CONSTRUÍDA foi confundida com algumas 

sombras nas áreas de vegetação, solo exposto e água. Isto deve-se ao fato de que foram 

colhidas amostras de asfalto dentro da classe ÁREA CONSTRUÍDAS, o que pode ter causado 

tal confusão. O asfalto tem resposta fraca assim como a sombra e a água. 

A classificação da imagem Radar R99/SAR SIPAM não apresentou resultados 

satisfatórios com os métodos e classificadores utilizados nessa pesquisa, o melhor valor obtido 

em relação ao índice Kappa foi 0,3110, utilizando o classificador Bhattacharya do SPRING 

(Figura 14). 

 
Figura 14. Resultado da melhor classificação obtida da imagem Radar R99/SAR SIPAM. 
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O resultado obtido da classificação da imagem Radar R99/SAR SIPAM pode ser 

atribuído a grande quantidade de sombras e ruídos presente no recorte (parte mais escura na 

imagem) utilizado para os testes, o que pode ter contribuído para a confusão entre as classes. 

Em seus trabalhos Costa (2011) conseguiu bons resultados na classificação das imagens do 

Radar R99/SAR SIPAM, chegando a 0,77 de índice Kappa. Para tanto utilizou correção de 

padrão de antena, filtros para eliminar o ruído Speckle, filtro Gamma 3x3 e o classificador SVM 

(Support Vector Machine), ou seja, ferramentas do software ENVI. Como um dos objetivos 

dessa pesquisa foi testar softwares livres (SPRING e InterImage) essas ferramentas do ENVI 

não foram utilizadas nas imagens SAR. 
 

4.3. MAPA DE VEGETAÇÃO E USO DA TERRA 

Após a avaliação das imagens do Radar R99/SAR SIPAM e do satélite WorldView-II e 

realizados os testes com os classificadores do SPRING e InterImage, foi utilizado o melhor 

resultado obtido como base para confeccionar um mapa de vegetação e uso da terra na área do 

Campus da UFAM. Para sua elaboração foi utilizado um recorte da imagem WorldView-II 

(Bandas 8, 6 e 5 + Pancromática) e o classificador MAXVER do SPRING. As classes definidas 

para o mapa temático foram as mesmas utilizadas nos testes anteriores: água, vegetação, área 

construída e solo exposto. A Figura 15 mostra o mapa gerado. 

 
Figura 15. Mapa temático gerado a partir da classificação MAXVER (SPRING) da imagem WorldView-II. 

 

Mesmo utilizando poucas classes para o mapeamento, o resultado apresentado na 

Figura 15 foi considerado satisfatório, pois conseguiu separar as duas classes predominantes 

nessa área: VEGETAÇÃO e ÁREA CONSTRUÍDA.   
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A metodologia aplicada através do processamento das imagens e coleta de dados em 

campo mostrou-se adequada para avaliar as diferentes imagens de sensores remotos. 

Os valores obtidos nos testes de classificação automática das imagens do satélite 

WorldView-II mostraram-se mais satisfatórios com classificadores por região (SPRING). 

O uso do sistema InterIMAGE para a classificação da vegetação e o uso da terra com 

imagem multiespectral de alta resolução espacial mostrou ser bastante viável. 

Os classificadores utilizados nessa pesquisa não são destinados às imagens de radar, o 

que explica o resultado não satisfatório com as imagens do Radar R99/SAR SIPAM. 
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