
 

 

 

AVALIAÇÃO DE TÉCNICAS DE CLASSIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DE DADOS MULTI-

POLARIMÉTRICOS NA BANDA-L DO SENSOR R99B-SAR PARA O MAPEAMENTO 

DE ÁREAS INUNDADAS NO LAGO DE COARI, AMAZÔNIA CENTRAL 

Eduardo Monteiro Fuchshuber 

Dissertação de Mestrado apresentada ao 

Programa de Pós-graduação em Engenharia 

Civil, COPPE, da Universidade Federal do Rio 

de Janeiro, como parte dos requisitos 

necessários à obtenção do título de Mestre em 

Engenharia Civil.  

Orientador(es): Luiz Landau  

Fernando Pellon de Miranda 

 

 

 

Rio de Janeiro 

Agosto de 2011 



 

AVALIAÇÃO DE TÉCNICAS DE CLASSIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DE DADOS MULTI-

POLARIMÉTRICOS NA BANDA-L DO SENSOR R99B-SAR PARA O MAPEAMENTO 

DE ÁREAS INUNDADAS NO LAGO DE COARI, AMAZÔNIA CENTRAL 

 

Eduardo Monteiro Fuchshuber 

 

DISSERTAÇÃO SUBMETIDA AO CORPO DOCENTE DO INSTITUTO ALBERTO 

LUIZ COIMBRA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA DE ENGENHARIA (COPPE) 

DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO COMO PARTE DOS 

REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A OBTENÇÃO DO GRAU DE MESTRE EM 

CIÊNCIAS EM ENGENHARIA CIVIL. 

 

Examinada por: 

______________________________________________ 

Prof. Otto Corrêa Rotunno Filho, Ph.D.  

 

   ______________________________________________ 

Prof. Fernando Pellon de Miranda, Ph.D. 

 

______________________________________________ 

Prof. Carla Bernadete Madureira Cruz, D.Sc. 

 

 

RIO DE JANEIRO, RJ -  BRASIL 

AGOSTO DE 2011 



iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuchshuber, Eduardo Monteiro 

Avaliação de técnicas de classificação automática de 

dados multi-polarimétricos na banda-L do sensor R99B-

SAR para o mapeamento de áreas inundadas no Lago de 

Coari, Amazônia Central/ Eduardo Monteiro Fuchshuber. 

– Rio de Janeiro: UFRJ/COPPE, 2011. 

XXIV, 165p.: il.; 29,7 cm. 

Orientador: Luiz Landau 

Fernando Pellon de Miranda 

Dissertação (mestrado) – UFRJ/ COPPE/ Programa 

de Engenharia Civil, 2011. 

 Referências Bibliográficas: p. 156-165. 

1. Classificação digital de imagens. 2. Radar de 

abertura sintética. 3. Amazônia Central. 4. Áreas 

inundadas. I. Landau, Luiz et al. II. Universidade Federal 

do Rio de Janeiro, COPPE, Programa de Engenharia 

Civil. III. Titulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À minha família, com amor 



v 
 

AGRADECIMENTOS 
 

 
Agradeço a todas as pessoas e instituições que me incentivaram e colaboraram para a 

realização deste trabalho, com especial agradecimento: 

Ao Prof. Luiz Landau, pelo apoio irrestrito que proporcionou a realização do presente 

estudo;  

Ao Prof. Fernando Pellon de Miranda, pelos ensinamentos e por ter me orientado com 

muito empenho e hombridade, graças ao seu auxílio o presente trabalho pode ser 

concluído; 

A Carlos Henrique Beisl, por ter contribuído para a execução da minha dissertação 

com muitas conversas amistosas acerca do tema e com auxílios durante o 

processamento digital das imagens R99B-SAR; 

A Fábio Moreira, por sua solicitude e ensinamento para o processamento digital das 

imagens R99B-SAR;   

A Adriano Vasconcelos, por ter participado desse trabalho no momento crucial de sua 

elaboração quando propôs outro método de classificação automática e contribuiu para 

a confecção das tabelas para o cálculo da acurácia dos produtos gerados no presente 

trabalho;  

À Prof. Carlo Madureira, pelos esclarecimentos prestados e sugestões à qualidade da 

dissertação; 

Ao Prof. Otto, pela disponibilidade e sugestões dedicadas à conclusão da pesquisa;  

A Marcília, pela atenção e apoio durante todos os momentos; 

A Mônica, sempre solícita em resolver problemas de ordem burocrática; 

Aos colegas do LabSAR, Humberto, Ivo, Ana Claudia, Isabela, Sylvia e Vitor;    

À ANP, pela contribuição necessária para que tal trabalho fosse concluído. 



vi 
 

Resumo da Dissertação apresentada à COPPE/UFRJ como parte dos requisitos 

necessários para a obtenção do grau de Mestre em Ciências (M.Sc.) 

 

 

AVALIAÇÃO DE TÉCNICAS DE CLASSIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DE DADOS MULTI-

POLARIMÉTRICOS NA BANDA-L DO SENSOR R99B-SAR PARA O MAPEAMENTO 

DE ÁREAS INUNDADAS NO LAGO DE COARI, AMAZÔNIA CENTRAL 

 

Eduardo Monteiro Fuchshuber 

 

Agosto/2011 

 

Orientadores: Luiz Landau 

  Fernando Pellon de Miranda 

   

Programa: Engenharia Civil 

        Estudos na Amazônia Central empregando dados de sensoriamento remoto 

podem contribuir para o entendimento, em escala regional, de suas características 

fisiográficas, proporcionando subsídios para a elaboração de mapas de sensibilidade a 

derrames de óleo. Nesse contexto, a presente dissertação utilizou o classificador 

USTC (Unsupervised Semivariogram Textural Classifier), complementado por técnicas 

de segmentação e segmentação orientada a objeto, para processar digitalmente as 

imagens multipolarimétricas calibradas do sistema R99B-SAR, na banda L. Tais dados 

foram adquiridos na região de Coari (AM) como parte da missão Multi-Aplication 

Purpose SAR (MAPSAR). Para analisar e comparar a acurácia dos resultados da 

classificação USTC foram utilizadas técnicas que abrangem a matriz de confusão 

(matriz de erros) e o índice Kappa. A pesquisa permitiu individualizar bancos de 

macrófitas e vegetação alagada, que são áreas muito sensíveis a derrames de óleo.  
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 Studies in Central Amazonia using remote sensing data can contribute to an 

understanding on a regional scale of its physiographic characteristics, providing 

support for the preparation of maps of sensitivity to oil spills. In this context, this 

dissertation used the algorithm USTC (Semivariogram Unsupervised Textural 

Classifier), complemented by object-based segmentation and classification techniques 

to process digitally calibrated L-band images acquired by the Multipolarimetric R99B-

SAR system. These data were obtained in the region of Coari (AM) as part of the 

mission entitled Multi-Application Purpose SAR (MAPSAR). To analyze and compare 

the accuracy of the results of USTC classification approaches, we used the confusion 

matrix (error matrix) and Kappa index. Research results enhanced macrophyte patches 

and flooded forests, both very sensitive to oil spills.  
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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO 

 

1.1 Motivação científica para a realização do trabalho 

 

O poliduto Urucu-Coari-Manaus tem origem na província petrolífera de Urucu, a 

oeste da cidade de Coari (AM), e termina em Manaus, onde existe uma refinaria 

(REMAN). Esse duto transporta óleo e gás para um terminal nas vizinhanças de Coari, 

na margem direita do rio Solimões, e integra a malha dutoviária do norte do Brasil, em 

plena floresta amazônica (TRANSPETRO, 2008). A partir do terminal aquaviário de 

Coari (TECO), o gás natural é levado para Manaus através do gasoduto Coari-

Manaus, enquanto o óleo é transportado por petroleiros até a REMAN através do rio 

Solimões  

A região ocupada pela floresta amazônica, onde se localiza a infra-estrutura 

petrolífera em questão, pode ser considerada um imenso domínio de terras baixas, 

que se caracteriza, geomorfologicamente, por apresentar planícies fluviais limitadas 

pelas terras cisandinas e pelas bordas dos planaltos Brasileiro e Guianense 

(AB’SÁBER, 2003). Em sua porção centro-ocidental, a Amazônia tem como 

característica o regime hídrico com pluviosidade regular e relativamente intensa, assim 

como períodos de seca e cheia bem definidos. Dessa maneira, o aporte hídrico nessa 

depressão topográfica de escala continental tem uma importante contribuição das 

chuvas (AB’SÁBER, 2003). A oscilação sazonal do nível das águas pode chegar a 

mais de dez metros de altura. A variabilidade do regime hídrico da Amazônia resulta 

em áreas de floresta de terra firme e várzea (ou alagáveis). Essas diferentes 

coberturas vegetais são identificadas durante os períodos de seca e de cheia dos rios 

da região e podem ser determinadas pelo relevo. Assim, a topografia da Amazônia 

Central é um dos fatores que contribuem para o condicionamento da distribuição das 

espécies vegetais e da estrutura de suas comunidades em escala local e regional 

(BISPO et al.,2009).  

As áreas alagáveis constituem ecossistemas específicos com elevada 

biodiversidade, que funcionam como receptáculos da água e dos resíduos naturais e 

antrópicos provenientes das regiões mais elevadas. Assim, esses locais contribuem 

para o amortecimento de grandes inundações e, durante a seca, para a proteção das 

margens dos rios, assim como para a recarga de aqüíferos e mananciais (NOVO & 



2 
 

COSTA, 2005). Nessas regiões, em função da dificuldade de acesso e de sua vasta 

distribuição espacial, a obtenção de conhecimento no campo torna-se limitada. No 

entanto, NOVO & COSTA (2005) ressaltam que, por sua natureza sinóptica, as 

imagens de sensoriamento remoto podem beneficiar substancialmente o estudo de 

áreas alagadas, especialmente na faixa de microondas do espectro eletromagnético. 

Em zonas tropicais densamente florestadas como a Amazônia, o 

sensoriamento por microondas permite adquirir informações não apenas das camadas 

superiores do dossel, utilizando os menores comprimentos de onda, mas também dos 

estratos inferiores da cobertura vegetal e do solo, empregando os maiores 

comprimentos de onda. Com efeito, a penetração do pulso do radar na vegetação 

depende da umidade nas folhas, ramos e galhos, da densidade da vegetação e do 

comprimento de onda do sistema sensor (NUNES et al., 2009).    

O sensoriamento remoto tem por objetivo distinguir e, se possível, identificar os 

diferentes materiais que compõem a superfície de nosso planeta, sem contato direto 

entre os sistemas sensores e os objetos investigados (CROSTA, 1993). Tal tecnologia 

abrange sensores passivos, que utilizam a porção de energia solar refletida pelos 

alvos ou por eles emitida após o fenômeno de absorção, e ativos, que possuem sua 

própria fonte de energia. O sensoriamento remoto por radar emprega um sensor ativo, 

cujo sinal na faixa de microondas não é afetado em grande parte pelas condições 

atmosféricas, permitindo o estudo de aspectos ligados à agricultura, floresta, geologia 

e hidrologia, dentre outros, em regiões tropicais permanentemente cobertas por 

nuvens (MURA et al., 2009).   

Para verificar o potencial dessa tecnologia utilizando sistemas avançados, 

foram adquiridas imagens de radar na região de Coari, como parte da missão Multi-

Application Purpose SAR (MAPSAR), conduzida pelo INPE (Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais) e pelo DLR (Centro Aeroespacial Alemão). Tal iniciativa 

consistiu de um estudo teuto-brasileiro sobre a concepção e análise de viabilidade do 

uso de um SAR (Synthetic Aperture Radar), na banda L, para observação da Terra 

(MURA et al., 2009; SCHROEDER et al., 2006). Essa missão contou com um sensor 

aerotransportado acoplado às aeronaves Embraer 145/R-99B do Sistema de Proteção 

da Amazônia (SIPAM), conforme LOPES & LIMA (2009). As aeronaves R99B 

transportam os sensores MSS (Multispectral Scanner), OIS (Optical and Infrared 

Sensor) e SAR (Synthetic Aperture Radar). O radar imageador R99B-SAR pode operar 

tanto na banda X, com polarização HH, quanto na banda L, com capacidade 

multipolarimétrica (HH, HV e VV), segundo afirmam NUNES et al. (2009) e COSTA et 
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al. (2007). As aeronaves R99B-SAR são, portanto, configuradas para obter dados 

como subsídio à identificação e mapeamento de incêndios florestais, desmatamento, 

reservas indígenas, atividades ilícitas, poluição hídrica e busca noturna (COSTA et al., 

2007). 

A manipulação dos dados de sensoriamento remoto está associada às diversas 

etapas do processamento digital de imagens, tais como a correção geométrica, o 

recorte da área de interesse e a classificação automática. A classificação de imagens 

é uma das etapas mais complexas do processamento digital, visto que nela podem ser 

empregados diferentes métodos e algoritmos, automatizando tarefas associadas à 

interpretação visual (NUNES et al., 2009; VIEIRA et al., 1997). Para analisar a 

acurácia dos resultados de uma determinada abordagem de classificação automática, 

são utilizadas técnicas como a matriz de confusão e o índice Kappa (CONGALTON & 

GREEN, 1999). 

Para a região amazônica, já foram elaborados estudos em áreas de floresta 

inundada utilizando imagens SAR, como pode ser visto em BEISL (2009), SARTORI et 

al. (2009) e NUNES et al. (2009). Esses trabalhos tratam, respectivamente, da 

sensibilidade ambiental temporal a derrames de óleo no Terminal de Coari (banda L 

do JERS-1), da discriminação de tipos de cobertura vegetal em áreas alagáveis do 

Lago Grande de Monte Alegre (bandas L e C do R99B-SAR), bem como da 

caracterização de florestas de várzea e de terra firme nas reservas de 

desenvolvimento sustentável de Anamã e Mamirauá (bandas X e L do R99B-SAR).  

Finalmente, vale registrar que MIRANDA et al. (2007) empregaram dados 

R99B-SAR, na banda L, para a determinação da sensibilidade ambiental a derrames 

de óleo no terminal de Coari (TECO) durante a época de cheia. Os resultados do 

trabalho incluem: (a) classificação pelo método USTC (Unsupervised Semivariogram 

Textural Classifier) de mosaicos multipolarimétricos, na banda L, não calibrados 

radiometricamente; (b) identificação de floresta inundada e vegetação inundada em 

diferentes polarizações na banda L, as quais representam os tipos de cobertura mais 

sensíveis a derrames de óleo na Amazônia; (c) análise do desempenho do USTC 

utilizando matrizes de confusão correspondentes a cada um dos modos de polarização 

(HH, HV e VV) dos mosaicos não-calibrados; (d) manipulação das matrizes de 

covariância e correlação para extrair informações sobre os tipos de cobertura 

considerando pares de mosaicos não-calibrados. 
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Motivada pelos estudos na Amazônia Central acima mencionados, sobretudo 

aquele elaborado por MIRANDA et al. (2007), a presente dissertação pretende abordar 

comparativamente os resultados da classificação USTC para uma imagem individual 

R99B-SAR calibrada e para os mosaicos não-calibrados manipulados pelos referidos 

autores. Pretende-se, assim, fornecer subsídios para a elaboração da carta de 

sensibilidade ambiental a derrames de óleo na região de Coari, considerando o 

cenário correspondente à época de cheia. Nesse processo, é fundamental não só 

sistematizar a manipulação do tipo de imagem de sensoriamento remoto mais 

adequado para delinear as áreas inundáveis da Amazônia, como também obter o 

melhor ajuste da metodologia proposta aos procedimentos recomendados na literatura 

para a geração de mapas de sensibilidade ambiental.          

 

1.2 Justificativa 

 

O poliduto Urucu-Coari-Manaus, em cujo contexto se insere o TECO, integra a 

malha dutoviária norte do país. Sua construção permite suprir a demanda de gás 

natural para a geração de energia elétrica na região de Manaus e seu entorno, além 

de abrir perspectivas de agregação de valor para outros usos industriais e domésticos. 

Tal empreendimento é fundamental para aprimorar a matriz energética do estado do 

Amazonas, através da substituição de óleo diesel e óleo combustível pelo gás natural 

(www.petrobras.com.br; acesso em 2009). A província petrolífera de Urucu está 

localizada às margens do rio homônimo, no município de Coari (Câmara dos 

Deputados, 2007). O poliduto, por onde escoa a produção de óleo, gás natural e gás 

liquefeito de petróleo, é composto por três trechos (A, B1 e B2). A presente 

dissertação ficou restrita à porção final do trecho A, com extensão de 279 km, onde se 

localiza o TECO. 

No trajeto referente ao trecho A, podem ser encontradas áreas de florestas 

inundáveis. O nível da água entre as estações de seca e de cheia podem aí variar 

cerca de 14 m, o que resulta em alagamentos sazonais com extensão de, por 

exemplo, até 30 km além do curso do rio Solimões (MIRANDA et al., 2007). Ademais, 

existe grande dificuldade de acesso ao poliduto, o que torna de suma importância o 

planejamento de ações de proteção ambiental na eventualidade de acidentes com 

derramamento de óleo. Para isso, existem iniciativas que promovem estudos e 

projetos na Amazônia, cujo objetivo é avaliar e monitorar os impactos decorrentes das 

http://www.petrobras.com.br/
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ações da indústria do petróleo em tal paisagem pristina, os quais demandam o uso de 

geoprocessamento e sensoriamento remoto aplicado à gestão socioambiental. 

Assim, em 1993, a Petrobras criou o plano Amazonas, de modo a contribuir 

para que as unidades de operação da região norte do Brasil (UO-AM, Transpetro, 

REMAN e Petrobras Distribuidora) vencessem as dificuldades relacionadas ao 

isolamento da floresta, através do auxílio mútuo nas questões referentes ao meio 

ambiente, segurança e saúde (BEISL, 2009). O plano Amazonas também inclui 

esforços de cooperação com a comunidade acadêmica e com organizações 

governamentais. Por meio de suas pesquisas, tais instituições podem gerar o 

conhecimento científico necessário à solução das demandas socioambientais 

relacionadas às atividades de exploração, produção, refino, transporte e distribuição 

de petróleo e derivados na Amazônia. 

O principal projeto de pesquisa com tal finalidade é o Piatam (Inteligência 

Socioambiental Estratégica da Indústria do Petróleo na Amazônia), que foi criado para 

monitorar as atividades de transporte do petróleo e gás natural entre Manaus e Coari 

(www.piatam.ufam.edu.br). Reunindo mais de cem pesquisadores, o Piatam promove 

excursões para coleta de dados no trecho do rio Solimões correspondente à rota de 

transporte aquaviário: entre Coari, onde se localiza o TECO, que recebe e embarca o 

óleo produzido em Urucu, e Manaus, onde está a REMAN. As excursões acontecem 

quatro vezes ao ano, durante as diferentes estações hidrológicas da Amazônia Central 

(enchente, cheia, vazante e seca). Cerca de 400 km são percorridos pelo barco de 

pesquisa e nove comunidades ribeirinhas são visitadas. Ao longo de dez dias, 

pesquisadores e técnicos coletam dados e amostras sobre os ecossistemas e as 

populações humanas. Todas as informações obtidas são armazenadas em um banco 

de dados compatível com aquele concebido pelo SIPAM (Sistema de Proteção da 

Amazônia). Com base nesse acervo, são gerados os subsídios científicos para a 

confecção de produtos úteis na gestão ambiental. O monitoramento sazonal de áreas 

de floresta inundada, utilizando imagens JERS-1 SAR, na banda L, está entre os 

produtos elaborados pelo projeto ao longo da rota de transporte aquaviário do rio 

Solimões (MELO et al., 2007). Tais mapas exibem os cenários de risco, necessários 

para a atualização dos planos de contingência da Petrobras na Amazônia Central, 

contemplando as épocas de enchente, cheia, vazante e seca. 

Desde meados da década de 1980, a análise de imagens SAR tornou-se um 

método válido para o mapeamento de áreas inundadas abaixo do dossel de florestas 

tropicais (HESS et al., 1990). A mensuração no terreno da extensão da área alagada 
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em áreas densamente vegetadas é normalmente imprecisa em razão de dificuldades 

de acesso e de restrita mobilidade. O delineamento acurado da inundação é 

importante para o processo de tomada de decisão no caso de acidentes com 

derramamento de óleo nos ecossistemas sensíveis da Amazônia.  A aquisição de 

imagens de radar, em geral independente das condições atmosféricas, pode suprir o 

usuário com a freqüência de cobertura necessária ao monitoramento das rápidas 

mudanças associadas ao fenômeno de inundação em florestas tropicais úmidas. 

SCHMULLIUS & EVANS (1997) afirmam que os dados na banda L e polarização HH 

são considerados ótimos para a realização dessa tarefa. Por outro lado, a missão 

MAPSAR tem por objetivo conceber um sistema SAR orbital, na banda L, capaz de 

obter dados tanto polarimétricos como de alta resolução, para emprego em múltiplas 

aplicações. As imagens adquiridas em Coari durante a simulação do MAPSAR foram 

preliminarmente analisadas por MIRANDA et al. (2007) e são estudadas em detalhe 

na presente dissertação. 

 Mapas exibindo a sensibilidade ambiental a derrames de óleo (cartas SAO) na 

Amazônia foram elaborados por ARAÚJO et al. (2002) apenas para a época de seca. 

No entanto, é fundamental a confecção de produtos cartográficos que representem a 

influência sazonal do fenômeno de inundação no risco de acidentes para o transporte 

aquaviário de petróleo. O projeto Piatam buscou atender preliminarmente a essa 

importante demanda, identificando como relevantes os seguintes tipos de cobertura: 

água, área alagada e vegetação em terra firme (MELO et al., 2007). Conforme a fase 

do ciclo hidrológico (enchente, cheia, vazante ou seca), a sensibilidade ambiental dos 

ecossistemas amazônicos é modificada, visto que ocorre uma mudança expressiva e 

variável no tempo da extensão das áreas de floresta inundada (BEISL, 2009). O 

entendimento da dinâmica desse processo torna possíveis respostas rápidas no caso 

de acidentes com derramamento de petróleo e derivados.  

Já existem na literatura estudos voltados à classificação de imagens digitais de 

radar para o mapeamento do relevo e da vegetação em planícies aluviais da região 

amazônica, como subsídio à determinação da sensibilidade ambiental a derrames de 

óleo. Assim, BEISL et al. (2003) propuseram um índice multi-temporal de sensibilidade 

a derrames de óleo na Amazônia Ocidental, usando mosaicos de imagens JERS-1 

SAR obtidas pelo Global Rainforest Mapping Project (GRFM). Tais imagens 

correspondem, respectivamente, às épocas de seca e cheia. Como anteriormente 

mencionado, MIRANDA et al. (2007) executaram a classificação textural por 

semivariogramas de um mosaico digital de imagens R99B-SAR, com a finalidade de 
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mapear áreas de inundação nas proximidades de Coari. Finalmente, BEISL (2009) 

desenvolveu mapas de sensibilidade ambiental temporal a derrames de óleo na 

Amazônia Central, por meio da classificação de imagens JERS-1 SAR e lógica fuzzy. 

A presente dissertação pretende contribuir para o aprimoramento de metodologias 

visando à detecção de ambientes inundáveis na Amazônia, em áreas de influência da 

indústria petrolífera. Para tanto, deve comparar os resultados obtidos para a 

classificação USTC de uma imagem individual R99B-SAR calibrada com aqueles 

alcançados por MIRANDA et al. (2007) para o mosaico não-calibrado. 

 

1.3 Objetivos 

 

O objetivo geral da presente dissertação é aplicar o classificador USTC 

(Unsupervised Semivariogram Textural Classifier), completado por técnicas de 

segmentação e segmentação orientada a objeto, nas imagens multipolarimétricas 

calibradas, na banda L, que foram adquiridas pelo sensor aerotransportado R99B-SAR 

na região de Coari (AM). Além disso, pretende-se comparar os resultados dessa 

classificação com aqueles alcançados por MIRANDA et al. (2007) para o mosaico não-

calibrado, na tentativa de verificar qual desses produtos é o mais adequado para o 

mapeamento de áreas alagadas no período de cheia na área de estudo. Para analisar 

e comparar a acurácia dos dois resultados da classificação USTC, serão utilizadas as 

técnicas matriz de confusão e índice Kappa. 

  Será verificada ainda a contribuição dos resultados da classificação USTC, 

para cada um dos produtos R99B-SAR, ao entendimento da sensibilidade ambiental a 

derrames de óleo na região de Coari, contemplando a cheia do ciclo hidrológico 

amazônico. 

 

Para o detalhamento do objetivo geral acima explicitado, pretende-se: 

 

1. estudar a resposta de retroespalhamento dos alvos, em regiões de floresta 

inundada, considerando os diferentes modos de polarização das imagens SAR 

na banda-L; 
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2. utilizar e avaliar o método de classificação textural por semivariogramas não-

supervisionada (USTC), complementado por procedimentos subseqüentes de 

segmentação e segmentação orientada a objeto, para delinear tipos de 

cobertura nas imagens calibradas e no mosaico R99B-SAR, durante a época 

da cheia; especial atenção será devotada à classe 10b (vegetação alagada) do 

Índice de Sensibilidade Fluvial da Região Amazônica a Derrames de Óleo; 

 

3. analisar e comparar, por meio da matriz de confusão e do índice Kappa, qual 

produto é mais adequado para fornecer informações temáticas relevantes à 

determinação da sensibilidade ambiental a derrames de óleo durante o período 

de cheia; 

 

4. Fornecer subsídios para a produção de Carta de Sensibilidade Ambiental a 

Derrames de Óleo (Carta SAO) para a região de Coari, no período da cheia, 

através da confecção de um mapa de classes de cobertura. 

 

1.4 Visão geral da metodologia proposta 

 

A metodologia geral proposta ao desenvolvimento da pesquisa segue o 

fluxograma da Figura 1.1. 
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Figura 1.1: Fluxograma de atividades referentes à metodologia. 
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1.5      Estrutura do trabalho 

 

O Capítulo 1 é introdutório à pesquisa e, assim, traz um resumo do que será 

encontrado ao longo da dissertação, no que tange à motivação científica e à 

justificativa da execução do trabalho, contextualizando o leitor acerca do tema em 

questão. É apresentada, inclusive, uma breve introdução ao conceito de sensibilidade 

ambiental a derrames de óleo e seu desdobramento na Amazônia. A seguir, são 

apresentados os objetivos do estudo e é fornecida uma visão geral da metodologia 

proposta. 

  No Capítulo 2, a área de estudo é localizada na superfície terrestre com sua 

inserção no contexto regional, onde são descritas suas características geográficas, 

geomorfológicas, climatológicas, hidrológicas, hidrográficas e de cobertura vegetal. Os 

cenários hidrológicos para a região de Coari são discutidos com base em informações 

fluviométricas encontradas na cidade de Coari. 

O Capítulo 3 aborda a fundamentação teórica necessária ao desenvolvimento 

do estudo, versando sobre conceitos fundamentais do sensoriamento remoto na faixa 

de microondas, características das imagens SAR e do sensor R99B-SAR. Este 

capítulo também disserta sobre o processamento de imagens SAR e sobre o estudo 

de áreas alagadas utilizando tais dados de sensoriamento remoto, assim como sobre 

o uso da Matriz de Confusão e do Índice Kappa na análise da acurácia dos resultados 

de classificação automática. Além disso, apresenta uma breve introdução aos 

conceitos de classificação textural por semivariogramas (USTC) e segmentação 

orientada a objeto. 

 O Capitulo 4 descreve detalhadamente a metodologia aplicada ao 

desenvolvimento desta pesquisa, assim como os materiais (softwares e algoritmos) 

empregados na manipulação digital das imagens. São aqui descritos os dados 

utilizados nesta dissertação (mosaico digital e imagem calibrada R99B-SAR) e 

discutido o método de classificação USTC (Unsupervised Semivariogram Textural 

Classifier). Ademais, será mostrado o procedimento para avaliação dos resultados da 

classificação USTC e SVM empregando a Matriz de Confusão e o Índice Kappa. 

  Os resultados do presente estudo são discutidos no Capítulo 5, incluindo a 

descrição das amostras de treinamento e de referência selecionadas. São também 

apresentados os produtos gerados com a imagem R99B-SAR calibrada e com o 
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mosaico não-calibrado, assim como a avaliação de sua acurácia com a matriz de 

confusão e o índice Kappa. Assim, para cada um dos produtos classificados (mosaico 

digital e imagem calibrada), é selecionado aquele com melhor desempenho, incluindo 

a assinatura radiométrica para cada classe de cobertura.  De posse dos resultados, 

são fornecidos os subsídios para a confecção da carta SAO na região de Coari, 

principalmente para a classe 10b (vegetação inundada).  

 Por fim, no Capítulo 6, são apresentadas as conclusões e as recomendações 

para o aprimoramento da metodologia proposta neste trabalho.  
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 CAPÍTULO 2 - ÁREA DE ESTUDO 

 

2.1 Considerações iniciais  

 

A área de estudo está localizada no estado do Amazonas, na Amazônia 

Central, no interior do município de Coari, por onde passa o Poliduto Urucu-Coari 

(Garsol). Os ambientes por ela abrangidos podem sofrer impactos em casos de 

derramamentos de óleo, tais como a confluência de lagos e rios, além de distintos 

tipos de vegetação inundada. Essa região compreende as latitudes 3°53’01,64’’ e 

4°10’20,88’’ S, bem como as longitudes 63°16’23,61’’ e 63°06’10,73’’ W. Além disso, 

inclui a cidade de Coari, o lago de Coari, o rio Solimões, o terminal de Coari (TECO) e 

uma vasta porção florestal com diferentes características (Figura 2.1). 

 Na Figura 2.1, pode se verificar a complexidade da região estudada, onde, em 

sua porção setentrional, são encontrados dois pequenos lagos e três furos. Ainda a 

norte da latitude 3° 55´34’’ S, ocorrem áreas alagadas adjacentes à margem esquerda 

do Rio Solimões. Na parte central da imagem da Figura 2.1, entre as latitudes 3°59’02’’ 

e 4°05’57’’ S, está localizado o lago de Coari. A cidade homônima fica na porção SE 

da imagem, na área cortada pelo paralelo 4°09’25’’ S, adjacente ao citado lago. Nas 

áreas florestadas predominantemente emersas, existem pequenos vales por onde 

passam igarapés. A presença de desmatamento é verificada nas vizinhanças do 

perímetro urbano de Coari e na margem norte do lago de Coari. As áreas rebaixadas 

próximas aos corpos de água (lagos e rios) podem incluir florestas inundadas e, 

algumas vezes, bancos de vegetação flutuante (macrófitas). 
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Figura 2.1 – Imagem de radar do sistema SAR-R99B em amplitude (16 bits), banda L, 

composição colorida R(HH)G(HV)B(VV), para a região da cidade de Coari (AM). 

Fonte: INPE (Instituto de Pesquisas Espaciais). (1) cidade de Coari; (2) Terminal de 

Coari (TECO); (3) Poliduto Urucu-Coari (Garsol); (4) 1° Distrito Meteorológico, onde 

está situada a Estação Meteorológica de Coari. 
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 A área de estudo apresenta grandes variações sazonais no nível hídrico, o que 

traz certa dificuldade de acesso a seu interior. O município de Coari inclui o traçado do 

Garsol, que transporta gás natural, óleo e gás liquefeito de petróleo (GLP) desde 

Urucu até o TECO. Desse ponto em diante, um poço horizontal abaixo do Rio 

Solimões conecta a tubulação do Garsol com o gasoduto Gascom, o qual atende os 

municípios por onde passa até chegar a Manaus, com a finalidade de substituir a 

matriz energética (diesel e óleo combustível) utilizada para gerar energia elétrica e 

para o atendimento à demanda industrial e doméstica (Figura 2.2). A partir de Urucu, 

os municípios atendidos pelo fornecimento de gás natural são Coari, Codajas, Anori, 

Anamã, Caapiranga, Manacapuru, Iranduba e Manaus. O acesso a eles se faz por 

meio aéreo ou hidroviário, pois existem, na região, grandes cursos de água que 

permitem esse tipo de transporte (os rios Solimões, Urucu, Coari, Manacapuru e 

Purus, dentre outros). Assim, o óleo e o GLP, oriundos da província petrolífera de 

Urucu, são transportados por um petroleiro, através da rota fluvial do Solimões, até 

uma refinaria em Manaus (REMAN). 

 

 

Figura 2.2 – Imagens do sensor Thematic Mapper (TM) a bordo do satélite Landsat-5, 

composição colorida 5R4G3B, com a região que abrange os municípios atravessados 

pelo gasoduto Coari-Manaus (Gascom). Fonte: Geocover Zulu (Folha -20-00_2000), 

in: BEISL (2009). 
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 A observação da Figura 2.2 indica que a cidade de Coari integra o trajeto do 

Gascom e, desse modo, é beneficiada por esse empreendimento, que é fundamental 

para o desenvolvimento da região. Aí pode ser também visualizada a grande extensão 

do gasoduto e entendida sua importância estratégica para a Amazônia Central, dada a 

dificuldade de acesso, principalmente na época de cheia, às localidades por onde 

passa tal infra-estrutura. 

 Em Coari, localiza-se um terminal aquaviário (TECO) para o transporte de 

derivados de petróleo, GLP e óleo. Esse terminal recebe os produtos líquidos 

provenientes da província petrolífera do Urucu, cerca de 278 km a oeste (W), e os 

transfere para um navio que, como já foi dito, executa seu transporte para a REMAN. 

O TECO está situado na margem direita do rio Solimões, 16 km a montante da cidade 

de Coari. Suas instalações são formadas por dois atracadouros flutuantes, visando à 

transferência dos produtos para o petroleiro, e por um píer flutuante para carga seca e 

embarcações de apoio (Figuras 2.3). 

 

 

Figura 2.3 – Imagem SPOT adquirida em 26 de junho de 2006, mostrando o terminal 

de Coari (TECO), na margem direita do rio Solimões. Fonte: Google Earth; acesso via 

internet em 7 de junho de 2011. 

 

 O duto Urucu-Coari-Manaus compõe o transporte dutoviário da malha norte 

brasileira e possui 661 km de extensão, com seu trajeto dividido entre Urucu e Coari 

(Garsol, 278 km) e entre Coari e Manaus (Gascom, 383 km), nos quais os diâmetros 

das tubulações são diferentes (Tabela 2.1). O principal destino do insumo é a 
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produção de energia elétrica, em usinas termoelétricas, com o objetivo de atender 

Manaus e os municípios pelos quais passa a mencionada infra-estrutura. O gás 

natural substituirá o diesel e o óleo combustível usados atualmente no estado do 

Amazonas para a produção de energia elétrica. 

 

Urucu Coari 18" 278

Coari Manaus 20" 383

661

Garsol (Urucu-Coari)

Gascom (Coari-Manaus)

Total

Tabela 2.1 - Gasoduto de transporte da malha norte brasileira. Fonte: 

http//www.transpetro; acesso via internet  em 16 de novembro de 2010.

GASODUTOS QUE ENTRARAM 

EM OPERAÇÃO
Origem Destino Diâmetro

Extensão 

(km)

 

 

 A disponibilidade hídrica regional depende de cenários específicos do ponto de 

vista geomorfológico, biogeográfico, climatológico e hidrológico, pois o relacionamento 

entre esses componentes controla o volume de água nas bacias de drenagem. Com 

efeito, a Amazônia encontra-se em uma planície fluvial de regime hídrico variável, que 

pode ser regido segundo as estações climáticas do ano com suas características 

sazonalmente bem definidas. 

 

2.2 Aspectos fisiográficos 

 

 A Amazônia destaca-se como um gigantesco domínio de terras baixas 

florestadas, que se encontram enclausuradas entre a barreira cisandina e as bordas 

do Planalto Central e do Planalto das Guianas (AB’SÁBER, 2003). Seus limites são, 

portanto, definidos a oeste pela Cordilheira dos Andes (com elevação de até 6000 m), 

a norte pelo Planalto das Guianas (com picos montanhosos de até 3000 m), a sul pelo 

Planalto Central (com altitude média de 1200 m) e a leste pelo Oceano Atlântico, para 

onde escoa toda a água captada na bacia Amazônica (FISCH et al., s.d.).  

 Essa região possui terras nos dois lados da linha do Equador. Assim, em 

virtude de sua posição geográfica, ocorrem a entrada de energia solar e o 

abastecimento da massa de ar úmido de maneira quase permanente, o que define o 
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clima da região como quente e úmido com temperaturas altas suportáveis e chuvas 

rápidas concentradas (AB’SÁBER, 2003). 

 O clima da Amazônia Ocidental é influenciado pela massa equatorial 

continental (mEc). Todavia, na Amazônia Oriental, o clima tem a interferência da 

massa equatorial marítima (mEm) e da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT). 

Também se verifica a influência da massa polar atlântica (mPa) na porção interior da 

Amazônia, porém aí predomina o clima equatorial com pluviosidade média anual de 

2.500 mm e temperatura média anual de 24 °C (FISCH et al., s.d.). 

 Na bacia Amazônica, existem rios de diferentes ordens em planícies fluviais, 

com a presença de furos, paranás e igarapés. O furo é um canal fluvial sem correnteza 

própria, que secciona uma ilha fluvial ou que interliga componentes internos de uma 

planície de inundação, a beira dos rios com um lago de várzea, ou rios no meio de 

uma planície (AB’SÁBER, 2003). O paraná é um braço de rio largo e extenso que 

forma uma ilha e se encontra novamente com o rio de origem a jusante. Os igarapés 

são pequenos riachos (estreitos), sem correnteza própria, que seccionam vertentes e 

cruzam várzeas florestadas, sendo componentes primários de tributação dos rios 

pequenos, médios e grandes. Um igarapé típico é aquele que corre mansamente por 

um túnel quase fechado de vegetação florestal (AB’SÁBER, 2003). 

 Em linhas gerais, a vegetação na Amazônia é composta pelas seguintes 

unidades: (a) floresta ombrófila densa de terras baixas, que ocupam terrenos do 

Quaternário, pouco acima do nível do mar; (b) floresta ombrófila densa aluvial, como 

formação ribeirinha recorrente ao longo dos cursos de água, que ocupam os terraços 

antigos das planícies Quaternárias; (c) floresta ombrófila aberta, que apresenta quatro 

faciações florísticas (palmeira, bambu, sororoca e cipó); (d) áreas de tensão ecológica 

ou de vegetação de transição, que se situam entre duas ou mais regiões ecológicas ou 

em zonas onde as floras se interpenetram e constituem as transições florísticas (IBGE, 

1992).    

 

2.3 Contexto hidrológico 

 

 A região amazônica tem como característica a intensa precipitação e a 

constante umidade. Assim, o índice pluviométrico contribui para as variações dos 
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níveis dos rios entre os períodos de seca e de cheia, que podem atingir até 17 metros, 

segundo dados da estação fluviométrica Coari, obtidos entre julho de 1982 a julho de 

2010 (Figura 2.4). Em alguns períodos, durante a época da cheia (julho de 1989, junho 

de 1993, junho de 1994, junho de 1999 e julho de 2009), a água pode atingir a cota de 

17 metros. Por outro lado, nos períodos de secas mais intensas, as cotas podem 

atingir valores tão baixos quanto 2 metros (novembro de 1997 e setembro de 1998). A 

diferença sazonal mais significativa foi observada para o período correspondente à 

época da seca, em novembro de 1998, quando o nível atingiu 1,86 m, até a época da 

cheia, em julho de 1999, quando a cota marcada foi de 17,68 m. A altitude máxima do 

terreno em relação ao nível do mar nessa área é de cerca de 40 metros (BEISL, 

2009). A observação da variação das cotas com o tempo permite inferir qual o 

momento do regime hídrico na região (Figura 2.5). 
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Figura 2.4 – Medidas do nível da água na estação fluviométrica de Coari (julho de 1982 a julho de 2010). Fonte: ANA (Agência Nacional de 

Águas). 
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Figura 2.5 – Representação do comportamento sazonal do regime hídrico fluvial ao 

longo do ano 

 

 A partir dos dados atualizados das cotas diárias obtidas na estação de Coari 

(rio Solimões/Amazonas), para o período entre julho de 1982 e julho de 2010, é 

possível observar com mais detalhe o comportamento sazonal entre os ciclos 

hidrológicos com diferenças extremas na área de estudo. Para tanto, foi 

confeccionado, para análise, o recorte temporal da Figura 2.6. 

 

 

Figura 2.6 – Períodos do ciclo hidrológico para Coari/AM com diferenças extremas de 

cotas (01 de janeiro de 1998 a dezembro de 1999). Fonte: ANA (Agência Nacional de 

Águas).  
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 Nesse gráfico, verifica-se que o período de seca se caracteriza por valores das 

cotas mais baixas a partir do mês de setembro de 1998, até parte do mês de 

dezembro de 1998, atingindo a cota mais baixa (1,86 m) no mês de novembro de 

1998. Já o período de cheia é compreendido a partir de maio de 1999 até julho do 

mesmo ano, mês que apresenta o ápice do nível das águas, ao marcar a cota mais 

alta (17,68 m) dentre as demais exibidas no gráfico da Figura 2.6.  

 Dados de precipitação, na estação de Coari, obtidos através do Instituto 

Nacional de Meteorologia (INMET), fornecem informações relevantes sobre o 

comportamento pluviométrico da região. Esses dados referem-se ao mesmo período 

obtido para as cotas (de julho de 1982 a julho de 2010). Entretanto, para que haja 

melhor representação gráfica, serão estudados períodos pluviométricos específicos 

associados aos valores das cotas.  Tais períodos compreendem os seguintes 

intervalos de tempo: julho de 1982 até julho de 1987; julho de 1997 até dezembro de 

2002; julho de 2005 até julho de 2010; conforme representado nas Figuras 2.7 e 2.8 e 

2.9 respectivamente. 

 

Figura 2.7 – Cotas por precipitação no período de 5 anos compreendido entre julho de 

1982 e julho de 1987. Fonte: INMET (Instituto Nacional de Meteorologia).  

  

 A Figura 2.7 compreende o início do primeiro período a ser observado (de julho 

de 1982 até julho de 1987). Nela, os maiores picos de precipitação estão situados 

próximos aos meses de janeiro (enchente), período no qual ocorre, normalmente, o 



22 
 

aumento da temperatura e da evaporação dos corpos hídricos. Esses fenômenos 

contribuem para que as precipitações se acentuem na região, e, dependendo do 

aporte hídrico no sistema fluvial, as cotas podem variar.   

 Nos meses entre julho de 1983 e janeiro de 1984, houve uma grande estiagem, 

o que resultou nas menores cotas observadas para esse período de 5 anos, mesmo 

que por ocasião de enchente. Entre os meses de janeiro de 1983 e julho de 1984 

ocorrem o aumento do nível da água, propiciado pelo aumento da precipitação do 

período de enchente anterior ao regime da cheia.   

 

Figura 2.8 – Cotas por precipitação no período de 5 anos compreendido entre julho de 

1997 e julho de 2002. Fonte: INMET (Instituto Nacional de Meteorologia).  

 

 A Figura 2.8 apresenta os picos, com maiores cotas distribuídos regularmente 

ao longo do tempo. Nessa figura, estão compreendidas as cotas presentes na Figura 

2.6, que apresenta sua menor medida no mês de novembro (186 m), o que pode ser 

resultados de forte estiagem no regime anterior (seca) e do subseqüente (enchente). 

Em tal figura, foi registrada a maior cota diária no mês de julho (1768 m), para todo o 

período assinalado. Entretanto, o maior pico de precipitação da Figura 2.9 encontra-se 

no período correspondente à enchente, entre os meses anteriores a janeiro de 2002 e 

maio do mesmo ano.  
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Figura 2.9 – Cotas por precipitação no período de 5 anos compreendido entre julho de 

2005 e julho de 2010. Fonte: INMET (Instituto Nacional de Meteorologia).  

 

 Os dados constantes na Figura 2.9 apresentam algumas lacunas para as cotas 

no período entre janeiro e julho de 2007. O maior pico atribuído à precipitação precede 

o maior pico registrado para cotas. O período representado na figura que mostrou as 

maiores precipitações refere-se aos meses de dezembro de 2008 a abril de 2009. 

Posteriormente, ocorreu o maior período de cheia, em julho de 2009, registrado na 

Figura 2.9. Nesse mês, a maior cota aferida registrou 17,62 metros, um valor muito 

próximo daquela exibida nas Figuras 2.4 e 2.6 (17,68). Essas cheias ocorrem em 

décadas diferentes (1990 e 2000) e são consideradas as duas maiores para o período 

observado entre julho de 1982 a julho de 2010.    

 Os dados pluviométricos para a região de estudo foram coletados no 1° Distrito 

de Meteorologia, na cidade de Coari, Rua 2 de dezembro, número 476, onde está 

localizada a estação pluviométrica. Tais dados foram gentilmente cedidos pela 

superintendência geral do Instituto Nacional de Meteorologia, localizada em Brasília. 

De acordo com informações disponíveis no Google Earth (4°05’13,62” sul; 

63°08’52,67” oeste), a altitude do píer de Coari é de aproximadamente 20 metros. 

Esse valor é muito próximo das maiores cotas observadas no período de julho de 1982 

a julho de 2010 (ou seja, 17,68 m e 17,62 m, respectivamente).    
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CAPÍTULO 3 - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

3.1 O Conceito de Sensoriamento Remoto 

  

 O sensoriamento remoto é a tecnologia que permite a aquisição de informação 

sobre a constituição física ou química de alvos na superfície terrestre à distância, ou 

seja, sem contato direto do sensor com o alvo (FLORENZANO, 2008). Essa tecnologia 

registra a energia eletromagnética refletida, emitida ou retroespalhada da superfície da 

Terra através de sensores ativos e passivos. Tais sensores captam a energia 

eletromagnética que se move com a velocidade da luz seguindo um padrão harmônico 

de onda (ondas com o mesmo intervalo de tempo entre as cristas), em diferentes 

regiões do espectro. O espectro eletromagnético é um continuum de energia dividido 

em regiões, com base em intervalos de comprimento de onda que variam de metros a 

nanômetros (SABINS, 1999).  

 Os sensores são classificados de acordo com a região do espectro 

eletromagnético em que operam. Os sensores ópticos adquirem dados na faixa do 

visível, infravermelho próximo, infravermelho de pequeno comprimento de onda e na 

região termal do espectro eletromagnético. Porém, tais sensores podem apresentar 

desvantagens associadas a seu uso devido à necessidade de uma fonte externa (o 

Sol) de iluminação (sensor passivo), o que impede seu uso à noite, excetuando-se os 

sensores termais. Além disso, eles apresentam grande dependência das condições 

climáticas para a coleta de imagens, pois sua operação se torna inadequada na 

presença de cobertura de nuvens. 

 Por outro lado, os sensores ativos possuem sua própria fonte de iluminação e 

podem ser colocados a bordo de aeronaves ou de sistemas orbitais (satélites), o que 

torna possível o imageamento de grandes áreas, com certa periodicidade, e com custo 

relativamente mais baixo (FREITAS et al., 2003). O sensoriamento remoto por radar, 

por exemplo, permite superar dificuldades encontradas em outros tipos de sistemas 

ópticos, pois a energia eletromagnética na faixa de microondas sofre pouca influência 

das condições atmosféricas.   

 Radar é um acrônimo para a expressão “Radio Detection and Ranging”. O 

termo é utilizado para caracterizar um sensor ativo de visada lateral (VIEIRA, 1996), 

que opera na região de microondas do espectro eletromagnético. As imagens de radar 
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podem ser adquiridas em dois sistemas diferentes (Radar de Abertura Sintética – SAR 

e Radar de Abertura Real – RAR), segundo diferentes bandas distribuídas no intervalo 

de comprimento de onda de 0,1 a 100 cm (SABINS, 1999). Cada uma dessas bandas 

apresenta uma freqüência e um comprimento de onda que a caracterizam. 

 O radar mede a distância desde sua antena até os objetos no terreno, através 

do envio e recepção do pulso ativo de energia eletromagnética na faixa de 

microondas. Com isso, as imagens de radar podem alcançar boa resolução para 

grandes distâncias. Tal parâmetro em uma imagem de radar é determinado pela 

resolução em range (alcance) e em azimute (JENSEN, 2009). Em tais produtos, o 

sinal de retorno é influenciado pela rugosidade superficial e constante dielétrica do 

alvo, bem como pelo relevo do terreno e por sua orientação em relação ao pulso 

incidente. 

 Porém, muitas vezes, não basta uma imagem de sensoriamento remoto por si 

só para a interpretação temática da área imageada. Assim, o processamento digital é 

aplicado aos dados com a finalidade de fornecer ferramentas que facilitem a 

identificação e a extração da informação contida nas imagens para interpretá-las 

(COSTA, 1993). Com efeito, um dos objetivos do sensoriamento remoto é distinguir e 

identificar as composições de diferentes materiais na superfície, o que pode ser feito 

através da classificação automática (COSTA, 1993). 

 Na presente dissertação, são encontradas informações sobre o sensor ativo de 

radar a bordo da aeronave R-99B, que trabalha na região de microondas com as 

bandas X e L. Esse sensor embarcado na aeronave da Embraer é empregado pelo 

Sistema de Proteção da Amazônia (SIPAM), que efetua imageamentos para a região 

com um sistema multipolarimétrico de Radar de Abertura Sintética (SAR). A aeronave 

R99B também foi utilizada para a simulação do programa MAPSAR (Multi Application 

Purpose SAR). Tal estudo foi realizado em cooperação entre o INPE e o DLR para a 

observação da superfície terrestre, independentemente das condições do tempo, 

visando à avaliação, gestão e monitoramento dos recursos naturais.  
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3.2 Regiões do Espectro Eletromagnético 

 

 A radiação eletromagnética (REM) se comporta como um fenômeno 

ondulatório que se propaga através do espaço à velocidade da luz (Figura 3.1). A onda 

eletromagnética apresenta dois campos ortogonais entre si, um elétrico e outro 

magnético, perpendiculares à direção desse deslocamento (JENSEN, 2009).  

 

Figura 3.1 – Onda eletromagnética. Fonte: adaptado de (JENSEN, 2009). 

 A relação entre o comprimento de onda (λ) e a freqüência (v) da REM é 

baseada na equação abaixo na qual c é a velocidade da luz (ROTT, 2000 apud 

JENSEN, 2009):  

     ,                    Eq. 1 

onde c = 3 x 108 m.s-1.  

 A energia eletromagnética engloba um contínuo que pode ser dividido em 

função do comprimento de onda e da freqüência. Dessa maneira, são definidas as 

regiões do espectro eletromagnético (Tabela 3.1). As subdivisões do espectro 

eletromagnético são fundamentadas no tipo de interação existente entre a radiação e 

o objeto sobre o qual ela incide, assim como na transparência atmosférica em relação 

à freqüência considerada (MORAES, 2002). 
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Tabela 3.1 - Regiões do Espectro Eletromagnético. Fonte: (SABINS, 1999) 

Regiões 
Comprimento 

de onda 
Observações 

Radiação Gama < 0,03 nm 

Essa região é completamente absorvida pela 

atmosfera superior e não é disponível para o 

sensoriamento remoto. 

Raio-X 0,03 a 30 nm 

Essa região é completamente absorvida pela 

atmosfera e não é disponível para o 

sensoriamento remoto. 

Ultravioleta (UV) 0,03 a 0,4 µm 

Os comprimentos de onda menores que 0,3 

µm são absorvidos pelo ozônio da atmosfera 

superior.  

Visível 0,4 a 0,7 µm 

Região imageada com filme e fotodetectores, 

inclui o pico de energia refletida pela Terra 

(0,5 µm). 

Infravermelho 

(IR) 
0,7 a 100 µm 

Nessa região, as interações de energia com 

a matéria podem variar de acordo com o 

comprimento de onda. A "janela" de 

transmissão atmosférica é separada por 

bandas de absorção de vapor d’água e gás 

carbônico, dentre outros. 

Microondas 0,1 a 100 cm 

Região com comprimentos de onda longos, 

na qual a energia pode atravessar nuvens, 

nevoeiros e sofrer pouca influência de 

fenômenos meteorológicos (nevoeiro, bruma 

e chuva). Suas imagens são adquiridas 

através do modo ativo. 

 

 A faixa correspondente à radiação gama e ao raio-x inclui comprimentos de 

onda menores que 30 nanômetros (nm), sofrendo severa absorção pela atmosfera. 

Por isso, não é utilizada para o sensoriamento remoto (SABINS, 1999).  
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 A região do ultravioleta (UV) tem sua banda principal compreendida entre 0,3 e 

0,4 µm (banda UV fotográfica). A faixa do visível é aquela detectada pelo sistema 

visual humano, sendo as cores associadas a diferentes comprimentos de ondas 

(Tabela 3.2).  

Tabela 3.2 Associação entre cores e comprimento de onda. Fonte: (MORAES, 2002) 

Cor 
Intervalo de Comprimento de Onda 

(µm)  

Comprimento de Onda Típico 

(µm)  

Violeta 0,390 - 0,455 0,430 

Azul 

Escuro 
0,455 - 0,485 0,470 

Azul Claro 0,485 - 0,505  0,490 

Verde  0,505 - 0,550 0,530 

Laranja  0,575 - 0,585 0,580 

Vermelho 0,620 - 0,700 0,640 

 

 A região do infravermelho refletido (IR) abrange comprimentos de onda entre 

0,7 a 3,0 µm, enquanto que a região do IR termal as faixas entre 3 a 5 µm e 8 a 14 

µm. A região de microondas, segundo SABINS (1999), compreende os comprimentos 

de onda nas faixas de radar (0,1 a 100 cm) e de rádio ( 100 cm).  

 

3.3 Bandas na Faixa de Microondas 

 

 A faixa de microondas é aquela que apresenta comprimentos de ondas da 

ordem de centímetros, que não sofrem intensas interferências atmosféricas, tampouco 

meteorológicas. Esse intervalo pode ser dividido em bandas correspondentes a 

diferentes comprimentos de onda.  

 A nomenclatura associada a tais bandas é resultado de estudos classificados 

com o sensoriamento remoto por radar na II Guerra Mundial, quando se usou um 
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descritor alfabético ao invés dos intervalos reais de comprimento de onda (JENSEN, 

2009).  Assim, as principais bandas referentes a essa região do espectro 

eletromagnético ficaram convencionadas como K, X, C, S, L e P (Tabela 3.3). 

Tabela 3.3 – Características das bandas de radar resumidas. Fonte: SABINS, (1999).  

Banda Comprimento de onda (λ), cm Frequência (v ), GHz

K 0,8 a 2,4 40,0 a 12,5

X 2,4 a 3,8 12,5 a 8,0

C 3,8 a 7,5 8,0 a 4,0

S 7,5 a 15,0 4,0 a 2,0

L 15,0 a 30,0 2,0 a 1,0

P 30,0 a 100,0 1,0 a 0,3

Tabela 3.3 - Características das bandas de RADAR. In : Sabins 

1999. p. 180.

 

 

 As imagens de radar podem apresentar características diferentes para a 

representação espacial de acordo com a banda utilizada e a área de interesse. A 

banda K é pouco empregada devido à interferência com o vapor de água atmosférico 

(NOHARA & REZENDE, 2006). 

  Os dados R99B-SAR podem ser adquiridos nas bandas L (multipolarimétrica) e 

X (monopolarimétrica). Aqueles mais comumente usados são oriundos da banda L, 

devido a deficiências da banda X. Essa banda sofre interferência de nuvens mais 

densas e células de chuvas, além de apresentar outros problemas, como 

multicaminhamento, duplicação de feições e arraste, segundo FERNANDEZ (2007). 

Contudo, tal banda apresenta correlação baixa em relação aos produtos polarizados 

na banda L obtidos pelo sistema R99B-SAR (FERNANDEZ, 2007).  

 A banda C é adequada para mapeamentos topográficos em função do seu 

comprimento de onda. Ela foi utilizada na missão SRTM (Shuttle Radar Topography 

Mission) e apresenta como característica a sensibilidade a variações de rugosidade 

superficial (Figura 3.2). Em imagens de amplitude, a vegetação aparece mais clara em 

função do retroespalhamento volumétrico, enquanto que a água lisa aparece escura 

devido à reflexão especular (Figura 3.3). Segundo NOVO & COSTA (2005), a energia 

eletromagnética nos comprimentos de onda da banda C é espalhada pelo dossel das 

árvores, dificultando a detecção do que está abaixo da copa arbórea.  

 Por sua vez, a banda L é útil para diferenciações florestais de diferentes tipos 

de cobertura na superfície terrestre (KUPLICH, 2003). Imagens JERS-SAR na banda L 

foram empregadas para a elaboração de um mapa do índice de sensibilidade 

ambiental a derrames de óleo na Amazônia Central (BEISL et al., 2003). 
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Figura 3.2 – Mosaico SRTM das folhas SA – 20 – Y – D e SB – 20 – V – B, banda C, 

dual-pol (HH e VV) com resolução de 90 metros e a representação da faixa R99B-

SAR. 

 

 Os dados estudados na presente dissertação são referentes às imagens R99B-

SAR da banda L multipolarimétricas (HH, HV e VV) e já foram estudados em outros 

trabalhos, como em MIRANDA et al, (2007) e MURA et al., (2007).  

  É crescente o interesse de levantamentos na banda P, em função da maior 

penetração da radiação, que possui o maior comprimento de onda dentre as demais 

(X, C, S e L), no dossel da vegetação (SARTORI et al., 2009). Assim, ARAÚJO et al. 

(2003) avaliaram o relacionamento do backscatter com parâmetros biofísicos da 

cobertura vegetal, ao utilizar imagens de radar na banda P para estratificação das 

variações de área basal de floresta primária e secundária na região de Tapajós, no 

Estado do Pará.  

 Portanto, a penetração da energia nas diferentes bandas, com os seus 

respectivos comprimentos de onda, no dossel da vegetação proporciona interações 
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que favorecem o retroespalhamento de determinados componentes florestais (Tabela 

3.4). As bandas X e C podem trazer informações sobre as camadas superficiais do 

dossel vegetal, através do retroespalhamento produzido pelas folhas e pequenos 

galhos. Os maiores comprimentos de onda (banda L e P) têm maior penetração no 

dossel das árvores e o retroespalhamento é causado pelos galhos e troncos, podendo 

até trazer informações do solo da floresta principalmente na banda P (LE TOAN et al., 

2002). 

Tabela 3.4 – Componentes da vegetação que contribuem para o 

espalhamento em diferentes bandas. Fonte: (LE TOAN et al., 2002). 

Banda X C L P 

Principal fonte de 

retroespalhamento 

Folhas e 

acículas 

Folhas e 

galhos 

pequenos 

Galhos e 

troncos 

Principalmente 

troncos 

 

 Outro aspecto a ser considerado é o ângulo de incidência, que é formado pela 

normal à superfície do terreno e a direção do pulso de radar. Em geral, a habilidade de 

distinguir diferentes tipos de vegetação com imagens de radar é realçada com 

menores valores para o ângulo de incidência (SABINS, 1987). Como exemplo, 

HOFFER et al. (1985) estudaram imagens na banda L, do sistema orbital SIR-B, na 

região de Fisher Lake (Florida), utilizando diferentes ângulos de depressão (que 

representam o complemento dos ângulos de incidência em áreas planas), nos valores 

de 62°, 45° e 32° (correspondendo aos ângulos de incidência de 28°, 45° e 58°, 

respectivamente). Na imagem SIR-B com menor ângulo de incidência (28°), uma área 

com vegetação inundada foi claramente realçada por seu forte sinal de retorno 

associado ao fenômeno de double-bounce. Por outro lado, na imagem com maior 

ângulo de incidência (58°), a vegetação inundada e de terra firme apresentaram 

praticamente a mesma expressão nos dados SIR-B. Tal fato ocorre porque, para o 

maior ângulo de incidência, o pulso do radar interage de forma mais pronunciada com 

a biomassa (galhos e troncos; vide Tabela 3.4). 
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3.4 Resolução nas Direções Transversal (Range) e Azimutal de um Sistema 

SAR 

 

 A resolução espacial é um dos parâmetros que determina o conteúdo de 

informação contido em imagens de radar (NOVO & COSTA, 2005).  As resoluções em 

range (perpendicular à linha de vôo e paralela à direção de iluminação) e em azimute 

(paralela à linha de vôo) são usadas para o cálculo do elemento de resolução em 

qualquer ponto da superfície recoberta por uma imagem de radar.  

 A resolução em range é obtida levando-se em conta o ângulo de depressão e a 

duração do pulso (em micro-segundos). Segundo SABINS (1999), considerando a 

velocidade da radiação eletromagnética como c = 3 x 108 m.sec-1,, a resolução em 

range é definida pela relação:  

   
    

     
                                                     Eq. 2 

onde Rr corresponde a resolução em range    é o ângulo de depressão e    é a 

direção do pulso medida em micro-segundos (Figura 3.3). 

 

Figura 3.3 – Esquema que mostra a resolução em range para radares de abertura 

sintética. Fonte: SABINS (1999) 
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 A Figura 3.3 exemplifica o conceito para os alvos A, B, C e D, espaçados por 

20 metros. Para A e B, o ângulo de depressão é de 50° (near range) e a direção do 

pulso equivale a 1 micro-segundo. De acordo com a Equação 2, a resolução em range 

corresponde à distância de 23,4 metros. Por isso, os dois objetos (A e B) estão 

contidos na mesma célula de resolução no terreno, o que impossibilita sua 

discriminação na imagem. Entretanto, para os objetos C e D, com ângulo de 

depressão de 35° (far range), a distância entre os alvos é maior que a célula de 

resolução no terreno (18,3 metros), o que permite sua distinção na imagem.   

 A quantidade de energia que ilumina um alvo no terreno é proporcional à 

duração do pulso. Por isso, quanto menor for tal parâmetro, mais fraca é a captação 

do retroespalhamento pela antena, que receberá sinais muito fracos para registro no 

sensor (JENSEN, 2009). 

 A resolução em azimute é determinada pela largura da faixa iluminada pela 

antena no terreno (BEISL, 2009). Assim, para distinção nas imagens de radar, os 

alvos devem estar separados por uma distância maior do que a largura da faixa 

iluminada pela antena. A resolução em azimute para um sistema de abertura real pode 

ser definida como segue (HENDERSON & LEWIS, 1998; apud JENSEN, 2009): 

 

   
   

 
                                                      Eq. 3 

 

onde S é a distância slant-range (alcance inclinado) até o alvo, L corresponde ao 

comprimento real da antena e   é o comprimento de onda do pulso transmitido.  

 A Equação 3 pode ser utilizada para o cálculo da resolução em azimute para 

qualquer posição entre o near-range e o far-range, conforme a Figura 3.4. Em tal 

exemplo, slant-range próximo (Snear) é de 20 km e o distante (Sfar) de 40 km; os 

tanques 1 e 2 e os 3 e 4 estão separados por 200 metros. A área é imageada por um 

radar na banda X (3 cm), com antena de 500 cm. Tal problema pode ser resolvido 

para o near-range (Snear = 20 km):  
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Para o far-range (Sfar = 40 km), tem-se que: 

 

   
          

     
 

   
             

  
  

         

 Assim, os tanques 3 e 4 não são individualizados, pois estão contidos na 

mesma célula de resolução no terreno, Por outro lado, a distância entre os tanques 1 e 

2 é maior que a célula de resolução no terreno, o que permite sua distinção na 

imagem. 

 

Figura 3.4 – Esquema que mostra a resolução em azimute e a largura do pulso para 

um radar de abertura real na banda X. Fonte: (JENSEN, 2009). Os tanques 1 e 2 e os 

tanques 3 e 4 estão separados por 200 metros. 
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3.5 O Conceito SAR e RAR 

 

 As imagens de radar podem ser obtidas através de aeronaves ou de satélites. 

O radar aerotransportado de visada lateral (side-looking airborne radar – SLAR) 

permite o recobrimento de amplas regiões, com a capacidade de aquisição de 

imagens na direção do alcance, à esquerda ou à direita da aeronave (SABINS, 1970; 

apud JENSEN, 2009). Existem dois tipos de SLAR: radar de abertura real (RAR) e o 

radar de abertura sintética (SAR). 

 A diferença básica entre os sistemas de abertura real e sintética reside 

principalmente no modo que cada um calcula sua resolução na direção de azimute. O 

radar de abertura real usa a antena com seu comprimento real máximo, de modo a 

produzir uma largura estreita para o pulso angular de radar na direção de azimute 

(SABINS, 1987).  

 Por outro lado, o radar de abertura sintética emprega uma antena pequena de 

comprimento L, que transmite um pulso relativamente largo. O princípio Doppler e 

técnicas especiais de processamento de dados são utilizados para sintetizar a 

resolução em azimute como se fosse considerado um pulso muito estreito. O registro 

de variações na freqüência Doppler permite que os alvos na superfície terrestre sejam 

resolvidos como se fossem observados por uma antena de comprimento D, muito 

maior que L. Tal antena com dimensões sinteticamente aumentadas produz o efeito de 

um pulso muito estreito com largura constante na direção de azimute (SABINS, 1985).  

 Vale ressaltar que, tanto para o radar de abertura real como para aquele de 

abertura sintética, a resolução na direção do range é determinada pela direção do 

pulso ( ) e pelo ângulo de depressão ( ), conforme a Equação 2. A resolução no 

alcance para o radar de abertura real, como já visto, é obtida pela Equação 3. A 

equação para a resolução em azimute de um radar de abertura sintética (SAR) é: 

 

   
 

 
      Eq. 4 

 

onde L é o comprimento da antena (JENSEN, 2009). 
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3.6 Polarização 

 

 A polarização (orientação em relação ao eixo da antena de radar disposto na 

posição horizontal) dos vetores do campo elétrico do pulso de REM pode ser tanto 

horizontal quanto vertical (Figura 3.5). A energia que assim incide no terreno retorna 

para a antena sob a forma da mesma polarização de quando foi transmitido o pulso ou 

então pode ser depolarizada pelo alvo.  

 

Figura 3.5 – Orientação do campo elétrico do pulso do radar em relação aos eixos 

vertical e horizontal, com as polarizações vertical (a) e horizontal (b) em relação ao 

eixo da antena. Fonte: (PARADELLA et al., 2005). 

 Imageamentos com radares polarizados linearmente são os mais comuns 

como, por exemplo, o JERS-1 e o RADARSAT-1, que operam na polarização HH 

(horizontalmente transmitido e horizontalmente recebido). Outros modos de 

polarização incluem: VV (transmite V, recebe V); além das polarizações cruzadas HV 

(transmite H, recebe V) e VH (transmite V, recebe H), segundo PARADELLA et al. 

(2005). 

 Os tons das imagens de radar variam sistematicamente de acordo com o modo 

de polarização utilizado em sua aquisição (Figura 3.6). O sinal de retorno à antena é 

maior na polarização vertical (V), porém a polarização horizontal (H) penetra mais 

profundamente em florestas, interagindo mais com os alvos (troncos), segundo 
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ARAÚJO et al. (2001). A interação direta entre a polarização paralela e o alvo tem 

predominância vertical para o caso VV e predominância horizontal para o caso da HH 

(BRISCO e BROWN, 1998; apud SILVA et al., 2007). Por outro lado, para corpos 

abertos de água, tais como lagos, o retorno é maior no modo de polarização VV. Em 

áreas de floresta alagada, o retorno é mais pronunciado nas imagens HH 

(SCHMULLIUS & EVANS, 1997). Os sinais de retorno são fortes para áreas cobertas 

por floresta, cujo registro ocorre como áreas de tonalidade cinza clara nas imagens de 

radar com polarização paralela. FREITAS et al. (1998) citam ULABY & ELACHI (1991) 

ao afirmarem que a banda VH pode ser correlacionada à HV, o que diminui o conjunto 

de dados a ser processado de 4 para 3 bandas.  

 

Figura 3.6 – Tons das imagens R99B-SAR para a região de Coari, de acordo com as 

polarizações HH, HV e VV. 

  

O sinal de radar é modulado por parâmetros intrínsecos ao sistema sensor 

(ângulo de depressão e comprimento de onda), bem como por aquelas inerentes ao 

alvo (orientação da topografia, constante dielétrica e rugosidade superficial). 
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3.7 Rugosidade Superficial 

 

 Em relação à rugosidade superficial, a quantidade de energia retroespalhada 

para a antena do radar é função do comprimento de onda da energia de microondas 

incidente ( ), do ângulo de depressão ( ) e das irregularidades verticais dos objetos 

(h, em centímetros) que se encontram na célula de resolução (JENSEN, 2009). 

 A rugosidade de uma superfície é determinada pelo micro-relevo superficial, na 

escala de centímetros, tendo em vista o comprimento de onda e o ângulo de 

depressão da antena (SABINS, 1999). O critério de Rayleigh considera a superfície 

lisa se: 

 

                                                         Eq. 5 

onde h = irregularidades verticais do micro-relevo;  = comprimento de onda do radar; 

 = ângulo de depressão. 

 Tanto as irregularidades verticais do micro-relevo quanto o comprimento de 

onda são expressos na grandeza (cm). Para um sistema com o comprimento de onda 

de 23,5 cm (banda L) o ângulo de depressão de 70°, a superfície aparecerá lisa, 

conforme a Equação 6, se as irregularidades verticais do micro-relevo forem inferiores 

a 3,1 cm. 

 

                                                  Eq. 6 

 

 

 PEAKE & OLIVER (1971) modificaram o critério de Rayleigh para definir com 

mais precisão os maiores e os menores intervalos de irregularidades verticais do 

micro-relevo. Tal conceito inclui superfícies com rugosidade intermediária.   

 A expressão quantitativa do critério liso é: 
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                                                      Eq. 7 

 Por seu turno, superfícies rugosas ocorrem quando 

 

      Eq. 8 

 

 Assim, para superfícies intermediárias, tem-se que 

 

         Eq. 9 

 O conceito de rugosidade superficial é importante, por exemplo, para a 

compreensão da interação do pulso de radar incidente sobre um corpo aquoso, em 

cuja superfície existe óleo (SABINS, 1997). A Figura 3.7 mostra que uma mancha de 

óleo elimina a rugosidade associada a ondas centimétricas, geralmente causadas pelo 

vento, o que resulta em uma área de baixo retorno (tonalidade escura e textura lisa) 

cercada por porções de água limpa com forte retroespalhamento (tonalidade clara e 

textura rugosa). Nas regiões escuras da imagem SAR ocorre reflexão especular, 

enquanto que, em suas vizinhanças, o retroespalhamento é difuso. 

 Imagens de radar na banda C, com alto ângulo de depressão e polarização VV, 

são adequadas para determinar diferenças de rugosidade na superfície da água 

originada pela presença de óleo (na forma de derrames ou exsudações). Além disso, 

as ondas capilares não são formadas em corpos d’água com baixo vento (velocidade 

< 3 m/s), condição meteorológica em que é suprimido o contraste de rugosidade do 

óleo com suas vizinhanças (que também aparecem escuras na imagem SAR). 
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Figura 3.7 – Mecanismos de interação entre óleo, água e o pulso do radar. Fonte: 

Adaptado de (SABINS, 1987). 

 Com isso, a energia eletromagnética transmitida pela antena do radar pode 

apresentar diferentes comportamentos ao interagir com a superfície (Figura 3.8). Uma 

superfície rugosa em relação ao pulso nela incidente produz espalhamento difuso 

(aquele que ocorre em várias direções; KUPLICH, 2003). Uma superfície lisa em 

relação a esse comprimento de onda reflete-se especularmente (ou seja, na direção 

oposta à antena). A reflexão de canto (double-bounce) ocorre em duas ou três 

superfícies lisas adjacentes que formam um ângulo reto (diedros ou triedros) e geram 

um forte sinal de retorno ao sensor, que produz registros muito claros nas imagens de 

radar (KUPLICH, 2003). 

 

 

Figura 3.8 - Comportamentos do pulso do radar ao incidir em determinadas superfície 

sob diferentes condições. Adaptado de FREITAS et al. (2003). 
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3.8 Mecanismos de Espalhamento em Ambiente de Floresta 

 

Para executar corretamente o mapeamento das áreas imageadas com 

sistemas de radar é necessário um bom entendimento dos processos de 

retroespalhamento que correspondem dos diferentes tipos de coberturas. 

 As áreas de florestas inundadas apresentam ambientes com comunidades 

vegetais adaptadas a substratos com inundações permanentes ou periódicas, 

conforme a sazonalidade da região (NOVO & COSTA, 2005). Segundo LECKIE & 

RANSON (1998) apud BEISL (2009), o modelo de retroespalhamento para ambientes 

florestais, empregando sensores que operam na faixa de microondas (Figura 3.9), leva 

em consideração os seguintes mecanismos: 

1) Espalhamento de superfície no dossel; 

2) Espalhamento a partir do tronco das árvores; 

3) Espalhamento na superfície do solo; 

4) Retroespalhamento coroa-superfície; 

5) Retroespalhamento tronco-superfície ou reflexão dupla. 

 A reflexão dupla pode acontecer do tronco para a árvore ou da árvore para o 

tronco. Efeito semelhante pode ocorrer para o mecanismo coroa-superfície (BEISL, 

2009). Em todo caso, as configurações do sensor SAR (comprimento de onda, 

polarização, ângulo de depressão e a geometria do alvo; dossel, coroa, tronco da 

árvore e solo) determinam a magnitude do retroespalhamento. 

 

Figura 3.9 – Mecanismo de espalhamento do sinal de radar em ambientes de floresta. 

Fonte: (LECKIE e RANSON,1998; apud BEISL, 2009). 
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 A detecção remota de áreas de floresta inundadas se limita aos dosséis de 

florestas densas para imagens nas faixas ópticas e infravermelha do espectro 

eletromagnético. Porém, as imagens de radar detectam a extensão dos corpos d’água 

nas florestas inundadas em função da facilidade de penetração dos comprimentos de 

onda longos da faixa de microondas (tipicamente na banda L), produzindo o efeito 

double-bounce (integração água-tronco ou tronco-água). Essas florestas são 

distinguidas nas imagens de radar por sua tonalidade muito mais clara que as 

vizinhanças. 

 Vale registrar que a extensão de zonas alagáveis na Amazônia Central foi 

mapeada utilizando mosaicos de imagens SAR, na banda L, polarização HH, obtidas 

pelo satélite JERS-1 (Japanese Earth Resources Satellite-1), como parte do Global 

Rainforest Mapping Project (GRFM). Tais mosaicos corresponderam à época de seca 

e de cheia do ciclo hidrológico da região (HESS et al., 2003). O intervalo de ângulo de 

incidência nessa base de dados variou de 34° a 43°. As classes identificadas por tais 

autores foram água aberta, macrófitas aquáticas, vegetação arbustiva inundada, 

savanas inundadas, floresta inundada, solo nu, campos (herbáceos), vegetação 

arbustiva não-inundada, floresta não-inundada. 

 Os valores do coeficiente de retroespalhamento (σ0) para água aberta reflete o 

ruído de fundo (noise floor) do sensor JERS-1 SAR, contribuindo para um valor alto da 

mediana de -16,7 dB (decibéis) para essa classe de cobertura. Por outro lado, valores 

de mediana obtidos pela missão SIR-C foram de -22 a -19 dB, dependendo da 

rugosidade da superfície da água. Para o solo nu (sem vegetação e não-inundada), os 

valores verificados por HESS et al. (2003) foram de -14,6 dB para solos secos e -11,9 

dB para solos úmidos. Campos não-inundados corresponderam à mediana de -12,6 

dB, muito semelhante ao solo nu. 

 A floreta não-inundada apresentou uma mediana de -7,4 dB, enquanto que tal 

valor para a floresta inundada foi de -5,3 dB em razão da ocorrência de double-

bounce. Esses números foram semelhantes àqueles realizados por ROSENQVIST et 

al., (2002) em seu estudo do Parque Nacional do Jaú utilizando imagens JERS-1 SAR, 

no qual verificou-se que σ0
LHH é -7,3 dB para floresta de terra firme, -7,1 dB para igapó 

não-inundado e -4,6 dB para igapó inundada. O maior coeficiente de 

retroespalhamento encontrado por tais autores foi proveniente de palmeiras inundadas 

(-3,1 dB). 
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 Para macrófitas aquáticas, a mediana foi determinada por HESS et al. (2003) 

como sendo -8,3 dB. Savanas inundadas apresentaram valores de -6,8 dB para a 

mediana. Vegetação arbustiva não-inundada (mediana = 8,8 dB) coincide com 

macrófitas aquáticas (-8,3 dB). Por fim, a vegetação arbustiva inundada mostrou uma 

mediana de -4,5 dB. 

 As imagens SAR na configuração L-HH são os melhores produtos para o 

mapeamento de áreas alagáveis na Amazônia (HESS et al., 2003). Entretanto, a 

resposta de retroespalhamento de florestas não-inundadas, o tipo de classe de 

cobertura mais encontrado na região, e confunde com àquelas referentes à vegetação 

comumente presente em áreas alagáveis, tais como florestas inundadas e banco de 

macrófitas. A dificuldade de discriminação de classes é ainda aumentada pela 

presença de anomalias radiométricas residuais nos mosaicos JERS-1 SAR (HESS et 

al., 2003). Assim, esses autores afirmam que o processamento baseado apenas na 

resposta de retroespalhamento poderia originar resultados errôneos, como, por 

exemplo, pixels classificados como macrófitas e floresta inundada: distribuídos por 

áreas de terra firme, bem como blocos de pixels erroneamente classificados em região 

de artefatos radiométricos. 

  

3.9 Sistemas SAR Orbitais e Estudos na Amazônia 

 

 Em 1978, a NASA lançou o SEASAT, o primeiro sistema SAR orbital de 

domínio público, para coletar informações oceanográficas na banda L e com resolução 

espacial de 25 x 25 metros (JENSEN, 2009). Depois dele outros sistemas SAR orbitais 

foram colocados em funcionamento (Tabela 3.5). O desenvolvimento da tecnologia de 

sensoriamento remoto por radar permite que os usuários de tais sistemas orbitais 

possam escolher os parâmetros mais adequados, conforme a aplicação desejada 

(BEISL, 2009). Esses parâmetros referem-se ao ângulo de incidência, geometria de 

resolução, aquisições de imagens do tipo ascendente ou descendente (direção da 

iluminação) e polarização.         

 O interesse pela Amazônia brasileira tem se acentuado mundialmente devido 

aos problemas nela recorrentes, como os desflorestamentos e as queimadas 

(ARAÚJO et al., 2001). Dados obtidos por radares orbitais de abertura sintética (SAR) 

contribuem para o desenvolvimento de pesquisas visando o monitoramento em áreas 
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com florestas tropicais úmidas, que apresentam permanente cobertura de nuvens 

(BEISL, 2009).  

 MIRANDA & CARR (1994) utilizaram dados SAR do sistema SIR-B, banda L, 

para discriminar tipos de vegetação na região correspondente ao Escudo das Guianas, 

noroeste do Brasil. HESS et al. (1995) mapearam a vegetação ao longo de uma área 

de inundação na Amazônia (planícies aluviais), empregando dados SIR-C, nas bandas 

L e C. MIRANDA & FONSECA (1996) discriminaram tipos de vegetação aplicando a 

classificação textural por semivariograma a partir de dados JERS-1 SAR, banda L, 

para a região do Rio Uaupés, no noroeste brasileiro. GRACIANI & NOVO (2003) 

determinaram a cobertura de macrófitas aquáticas no reservatório de Tucuruí, Pará, 

com imagens RADARSAT-1, modo Standard, na banda C. SARTORI et al. (2010) 

usaram dados ALOS/PALSAR, banda L, para determinar espécies de macrófitas nas 

planícies de inundação amazônica do Lago Grande de Monte Alegre.   

  O ALOS/PALSAR é um sensor que objetiva dar seqüência à linha de aquisição 

de dados na banda L iniciada pelo JERS-1 SAR para mapear florestas (BEISL, 2009). 

O RADARSAT-2 sucede tecnologicamente o RADARSAT-1, também operando em 

diferentes resoluções espaciais (de 3 a 100 metros), ângulos de incidência (de 10° a 

50°), com imagens ascendentes ou descendentes. Tanto o ALOS/PALSAR como o 

RADARSAT-2 podem obter dados polarimétricos em faixas relativamente estreitas do 

terreno (BEISL, 2009). 
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SENSOR LANÇAMENTO SISTEMA BANDA
COMPRIMENTO DE 

ONDA (cm)
POLARIZAÇÃO

ÂNGULO DE 

INCIDÊNCIA (°)

RESOLUÇÃO 

TEMPORAL (dias)

RESOLUÇÃO 

EPACIAL (m)
TIPO DE DADO

SEASAT 1978 SAR L 23,5 HH 23 17 - 3 25 Histórico

SIR-A 1981 SAR L 23,5 HH 50
Missão Orbital (7 

dias)
40 Histórico

SIR-B 1984 SAR L 23,5 HH 15 - 64
Missão Orbital (8 

dias)
25 Histórico

Almaz 1991 SAR S 10 HH 30 - 60 --- 15 - 30 Histórico

ERS-1 1991 SAR C 5,7 VV 23 35 26 Histórico

JERS-1 1992 SAR L 23,5 HH 39 44 18 Histórico

SIR-C/X 1994 SAR L, C, X 23,5 - 5,7 - 3,0 HH, HV, VH, VV 15 - 55
Missão Orbital (11 

dias)
10 - 30 Histórico

RADARSAT-1 1995 SAR C 5,7 HH 10 - 50 24 ² 8 a 100 Em Operação

ERS-2 1995 SAR C 5,7 VV 23 --- --- Em Operação

SRTM 2000 InSAR¹ C, X 5,7 - 3,0
HH ,VV (Banda C)              

VV (Banda X)

Missão Orbital (11 

dias)

15 ( Banda C),                    

8 (Banda X)
Histórico

ENVISAT ASAR 2001 SAR C 5,7
HH, VV - HH, HV - 

VV, VH
15 - 45 25 Em Operação

ALOS/PALSAR 2006 SAR L 23,5 HH, HV, VH, VV 10 - 51 46 10 - 100 Histórico

RADARSAT-2 2007 SAR C 5,7 HH, HV, VH, VV 10 - 50 24 ² 3 a 100 Em Operação

TerraSAR-X 2007 SAR X 3 HH, HV, VH, VV 11 1, 3, 18 Em Operação

COSMOS SkyMed³ 2007 SAR X 3 HH, HV, VH, VV 16 1, 3, 15, 30, 100
Em Operação                   

(3 satélites)

Tabela 3.5 - Sistemas SAR Orbitais. Fonte: BEISL (2009).

² - Para o mesmo modo de operação 

¹ - Modo SAR interferométrico

³ - Constelação prevista de equatro satílites
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3.10 Sistema SAR a Bordo da Aeronave R99B e a Simulação do Programa 

MAPSAR 

 

 O Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia 

(CENSIPAM) utiliza ferramentas de sensoriamento remoto para o monitoramento da 

Amazônia Legal, incluindo sensores SAR aerotransportados a bordo das aeronaves 

R99-B, cuja configuração foi concebida pelo Sistema de Vigilância da Amazônia 

(SIVAM), conforme COSTA et al. (2007). O SIPAM dispõe de três aeronaves 

EMBRAER ERJ – 145, que transportam sistemas de sensoriamento remoto (Figura 

3.10). Elas são equipadas com um radar de abertura sintética (SAR), um sensor de 

varredura multiespectral (MSS) e outro óptico e infravermelho (OIS), segundo 

ANDRADE & SANTA ROSA (2007). Tais aeronaves são denominadas de R99-Bravo 

pela Força Aérea Brasileira (LOPES & LIMA, 2009), cuja operação fica a cargo do 

Segundo Esquadrão do Sexto Grupo de Aviação. As aeronaves R99B são 

configuradas para uso na identificação e mapeamento de incêndios florestais, áreas 

desflorestadas, reservas indígenas, atividades ilícitas, poluição hídrica e identificação 

noturna de objetos (COSTA et al., 2007).  

 

 

Figura 3.10 – Aeronave R99B. Fonte: (http://www.sipam.gov.br/content/view/40/53/). 

Acesso em: 25 de junho de 2011. 

 

http://www.sipam.gov.br/content/view/40/53/
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 O sensor R99B-SAR foi desenvolvido pela MDA (MacDonald, Dettwiler and 

Associates), sob contrato com a Raytheon (MURA et al., 2009). Os mapeamentos de 

faixas do terreno a partir de dados R99B-SAR são realizados nas bandas L e X. Para 

as faixas obtidas na banda L, estão disponíveis nas polarizações HH, HV, VH e VV. 

No que diz respeito à banda X, somente a polarização HH pode ser empregada, assim 

como o modo InSAR (interferométrico), que permite medidas altimétricas por meio de 

diferenças na informação de fase de duas antenas receptoras (ANDRADE & SANTA 

ROSA, 2007). As características técnicas do sensor SAR da aeronave R99B (banda L) 

estão listadas na Tabela 3.6.    

Fabricante MacDonald, Detwiller and Associates - MDA (Canadá)

Altitude 30.000 a 37.000 pés

Velocidade 330 a 390 nós em relação ao solo

Comprimento de onda (cm) 23,4 cm

Freqüência (GHz) 1,28 ± 100 MHz

Polarização HH, HV, VH e VV

Ângulo de incidência 39,57° a 70,99°

Resolução espacial  Baixa (18 m), média (6 m) e alta (3 m)

Modos
A1 (Quad L + X), A2 (Dual L + X), A3 (InSAR + L), A4 (Quad L), 

A5 (L +X) e A6 (InSAR + Quad L)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO SENSOR SAR (BANDA L)

Tabela 3.6 - Características técnicas do sensor R99B-SAR (banda L). Fonte: Adaptado de 

ANDRADE & SANTA ROSA (2007), FONSECA (2005), MURA et al.  (2007) e SILVA (2007)

 

 O objetivo de cada missão define os parâmetros a serem adotados no 

imageamento de áreas específicas. As demandas mais freqüentes correspondem à 

resolução espacial de 6 metros, com aquisições nos modos A1 e A2 (COSTA et al., 

2007). A imagem que abrange a região de Coari, utilizada na presente dissertação, foi 

obtida na missão Urucu-Coari (AM) MAPSAR, com o modo de aquisição A1 (Quad L + 

X).  

 A calibração das imagens, na banda L, do sensor R99B-SAR, modo Quad L 

(HH, HV, VH, VV), com ângulo de incidência de 39,57 a 70,99 graus, foi obtida a partir 

do padrão para a correção radiométrica de imagens adquiridas sobre áreas extensas 
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de floresta homogênea (MURA et al. 2007). Assim, podem ser extraídas informações 

qualitativas e quantitativas de tais produtos.  

 A imagem R99B-SAR da missão Urucu-Coari (AM) foi obtida no contexto do 

projeto de simulação do sistema MAPSAR (Multi-Application Purpose SAR), 

desenvolvido por meio de um acordo de cooperação científica celebrado entre Brasil e 

Alemanha (COSTA et al., 2007). Tal colaboração foi efetuada pelo Instituto Nacional 

de Pesquisas Espaciais (INPE) e pelo Centro Aeroespacial Alemão (DLR), visando à 

construção conjunta de um SAR orbital denominado MAPSAR, na banda-L, utilizando 

a Plataforma Multi-Missão do INPE (SILVA, 2007).  

 Para tanto, foi elaborada, sob coordenação do SIPAM, uma missão de 

simulação para os dados orbitais do MAPSAR, a qual gerou imagens multi-

polarimétricas na banda L. Tais dados permitem avaliar o potencial de uso para gerir e 

monitorar recursos naturais em áreas selecionadas, de modo a contemplar temas 

como agricultura, silvicultura, geologia e exploração mineral, gestão de desastres, 

estudos em zonas costeiras, geomorfologia, hidrologia e análises ambientais (MURA 

et al., 2007). Na concepção MAPSAR, três modos diferentes de resolução podem ser 

fornecidos (3, 10 e 20 metros) para operação no modo convencional de mapeamento, 

quais sejam: um modo de polarização simples (SPM), um modo de polarização dupla 

(DPM) e um modo polarimétrico (QPM), que estão apresentados na Tabela 3.7. 

 

Tabela 3.7 - Especificação dos modos de imageamento MAPSAR. Fonte: (MURA et 

al., 2009). 

 

  

 O sistema MAPSAR foi dividido em 10 faixas de (Tabela 3.8). Foi mantida a 

resolução espacial prevista para 10 metros do projeto MAPSAR (SILVA, 2007). 

Segundo MURA et al. (2009), foi realizado o imageamento extensivo para o 

monitoramento da região de Coari, o que produziu 18 aquisições em diferentes modos 

de processamento (Figura 3.11).  
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Número da faixa Variação ângulo de incidência (°) Largura da faixa (km)

1 19,93 - 23,95 45,1

2 23,76 - 27,32 41,9

3 27,12 - 30,71 44,5

4 29,69 - 33,31 46,9

5 32,86 - 36,52 50,4

6 36,15 - 39,86 54,8

7 39,50 - 42,69 50,0

8 42,22 - 45,24 51,0

9 45,16 - 46,92 31,6

10 46,28 - 48,08 33,5

Tabela 3.8 - Número de faixas de imageamento, com os respectivos ângulos 

de incidência e larguras das faixas. Fonte: MURA et al.  (2007). 

 

 

 

Figura 3.11. Sobrevôo para o Lago de Coari, Amazônia Central, Brasil. Fonte: 

Apresentação Projeto MAPSAR, novembro/2006. 

 O intervalo para os ângulos de incidência varia entre 45° e 53°, porém, foi 

adaptado entre o melhor sinal e a razão de ruído para as imagens R99B e o número 

de sobrevôos que compõem a simulação MAPSAR, assim como, foram previstas a 

largura da faixa para 30 (km) e a resolução espacial de 10 metros, segundo MURA et 

al. (2007). Tais parâmetros podem ser observados nas Figuras 3.12 e 3.13. 
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Figura 3.12 – Geometria do vôo para a simulação MAPSAR. Fonte: (MURA et al. 

2007). 

  

 

Figura 3.13 – Geometria do alcance inclinado para a plataforma espacial MAPSAR. 

Fonte: (MURA et al. 2007). 
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 Assim, segundo MURA et al. (2009), a estratégia adotada consistindo no uso 

do conjunto de 10 cenas R99B-SAR, com larga sobreposição entre elas, para produzir 

uma imagem simulada MAPSAR. Essa simulação foi feita sob uma órbita 

descendente, com visada de 280 graus, em que a faixa de cada imagem teria um 

ângulo de incidência dentro do intervalo de 45 a 53 graus.  

 

3.11 Classificação Textural de Imagens Utilizando Semivariograma 

 

 A classificação de imagens de sensoriamento remoto pode ser baseada na 

estrutura espacial, utilizando as informações texturais contidas nos dados. Para tanto, 

deve-se escolher um classificador que considere o valor do pixel no contexto de sua 

vizinhança. Uma maneira de efetuar este processamento consiste em analisar a 

textura de uma imagem por meio da função semivariograma (MIRANDA & 

MACDONALD, 1989; RUBIN, 1989).  

 De acordo com MATHEROU (1963, apud MIRANDA & CARR, 1994) uma 

variável regionalizada possui uma localização fixa no espaço geográfico. Por essa 

definição, o número digital (DN) nas imagens de sensoriamento remoto representa 

uma variável desse tipo. A função semivariograma caracteriza a estrutura espacial de 

uma variável regionalizada e é expressa segundo a seguinte equação: 

 

 ( )   [    ]∑ [ (  )   (    )] 
 
   , onde                             Eq. 10 

 

γ(h) = função semivariograma; 

z(xi) = valor do DN para o pixel na localização xi; 

z(xi + h) = valores do DN para o pixel localizado na distância h a partir de xi; 

n = número de pares comparados; 

h = distância de separação entre as amostras (DNs). 
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 A forma da função semivariograma reflete o grau de autocorrelação entre as 

amostras contidas por DNs (MIRANDA & CARR, 1994). A forma ideal para o 

semivariograma apresenta o valor zero para h = 0, visto que não existe diferença entre 

qualquer valor de DN e ele mesmo. A seguir, ocorre um aumento suave e gradativo da 

função para cima, até uma linha horizontal (Figura 14a). À medida que o valor de γ(h) 

aumenta com a separação entre as amostras, o grau de autocorrelação espacial entre 

elas diminui, até que h é atingido a partir do qual γ(h) não aumenta. Tal valor de γ(h) é 

referido como patamar (sill), sendo tipicamente igual à variância dos dados em análise. 

O valor de h para o qual γ(h) não mais aumenta é denominado alcance (range). Esta 

forma de semivariograma é designada como esférica (Figura 14a). Além do alcance, 

duas amostras não possuem mútua influência, ou seja, o conhecimento do valor de 

uma delas não informa nada sobre o valor da outra. 

 Muitas vezes ocorre uma aparente falha do semivariograma em passar por sua 

origem; nesse caso, o efeito pepita (nugget) está configurado (Figura 14b). Acredita-se 

que tal circunstância seja o resultado de aleatoriedade espacial nos dados analisados, 

ou ainda de variabilidade micro-espacial em uma escala menor que a resolução de 

amostragem (ou seja, que o tamanho do pixel). Dados completamente aleatórios 

resultariam em um semivariograma definido por uma linha horizontal em γ(h) = 

variância (Figura 14c). 

 O valor do efeito pepita é determinado pela extrapolação da porção linear do 

semivariograma (aquela próxima à sua origem) até h = 0, interceptando a ordenada 

(eixo vertical). Assim, o efeito pepita corresponde ao valor de γ(h) na interseção da 

curva com o eixo vertical. É aparente contraditório admitir a existência do valor do 

efeito pepita quando h = 0 na Equação 10, pois γ(h) deveria ser zero em tal situação. 

Na prática, essa equação descreve o procedimento do cálculo para a determinação do 

semivariograma; os resultados de tal cálculo para todas as distâncias de separação (h) 

são representados graficamente (como na Figura 14a). Nesse procedimento, um 

pequeno valor de h é selecionado, denominado de tamanho da classe, representando 

a menor a menor distância de separação julgada apropriada para os dados em análise 

(MIRANDA & CARR, 1994). Usualmente, o tamanho da classe é igual à resolução 

amostral. Ele nunca é considerado zero porque isso não levaria a resultados úteis para 

análise (conforme a Equação 10). Portanto, um valor diferente de zero é sempre 

utilizado para o tamanho da classe. A distância de separação entre as amostras é 

incrementada por um valor igual ao tamanho da classe: em geral, 20 incrementos são 

empregados para obter um diagrama (e.g. Figura 14a). Como referido no início do 
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presente parágrafo, o valor do efeito pepita é determinado através de extrapolação, 

para estimar o valor da semivariância para h = 0. 

 Um valor relativamente alto para o efeito pepita indica variabilidade micro-

espacial com larga variância, ou indica um nível um tanto elevado de aleatoriedade 

espacial presente nos dados. O valor do efeito pepita próximo de zero revela que tais 

características espaciais não ocorrem nos dados estudados. 

 Cada fenômeno espacial é único. Daí, a cada um deles corresponde um 

semivariograma específico. Dependendo de sua natureza e do modo que é 

amostrado, o correspondente semivariograma pode apresentar ou não o efeito pepita. 

Por sua vez, o patamar (sill) depende da variância do conjunto de dados que 

representa o fenômeno (pixels no caso de imagens de sensoriamento remoto). O 

alcance (range) depende da contigüidade do mesmo. 

 As razões acima apresentadas justificam o uso da função semivariograma na 

classificação de imagens digitais. O fato de que dois tipos de cobertura amostrados 

por um sistema imageador apresentem variogramas distintos possibilita sua 

identificação com base em sua assinatura estatística. Assim, dois semivariogramas 

podem diferir apenas pelo valor de seu efeito pepita, o que ainda permite sua 

individualização como fenômenos espaciais diferentes. Além disso, a textura é 

passível de classificação pelos semivariogramas porque tal função depende da 

distância de separação. Daí, tipos de cobertura distintos podem ser classificados com 

base na mudança espacial de seus correspondentes números digitais (DNs). 
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Figura 3.14 – Modelos de semivariogramas. As Figuras: 14a representa o modelo 

esférico de semivariograma que passa pela origem; 14b representa o modelo esférico 

com o efeito pepita; 14c representa o modelo horizontal de semivariograma. Adaptado 

de MIRANDA & CARR (1994). 

 

3.12 Classificação por Semivariograma em Regiões Florestadas 

 

 Segundo MIRANDA et al. (2004), a classificação textural por semivariograma 

foi proposta por MACDONALD (1991), que considerou esse parâmetro geoestatístico 

como um descritor adequado de textura em imagens de sensoriamento remoto. Tal 
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abordagem pode ser utilizada para discriminar tipos de vegetação em imagens SIR-B 

(MIRANDA & CARR, 1994) e JERS-1 (MIRANDA & FONSECA, 1996), como também 

para o reconhecimento do terreno empregando imagens Magellan e SIR-C (CARR & 

MIRANDA, 1998).  

 O método de classificação textural não supervisionada por semivariograma 

(Unsupervised Semivariogram Textural Classifier – USTC) emprega tal função para 

descrever arranjos espaciais ao considerar o valor do pixel no contexto de seus 

vizinhos (BEISL, 2009). Esse método é eficiente para o tratamento digital de imagens 

de radar, possibilitando discriminar áreas com rugosidades distintas (BEISL, 2009). A 

função semivariograma descreve a variação da continuidade espacial de uma variável 

regionalizada com a distância e a direção (ALMEIDA FILHO et al., 2005). Assim, a 

informação textural expressa a relação espacial entre os níveis de cinza de uma 

imagem de radar. 

 O método USTC é um classificador determinístico, que fornece a opção de 

combinar o comportamento textural com a informação radiométrica contida nos valores 

dos números digitais (DNs) de cada pixel (ALMEIDA FILHO et al., 2005). Esse 

algoritmo inicia sua tarefa com a criação de bandas texturais correspondendo a 

distâncias radiais de separação entre os pixels (Eq. 10). O método ISODATA é então 

utilizado para a classificação não-supervisionada das citadas bandas texturais. A 

informação textural é descrita pela forma e pelo valor da função semivariograma 

circular, conforme apresentado na Eq. 11: 

 

    Eq. 11  

 

onde  é a função semivariograma para o pixel localizado em x0e uma distância 

(lag) radial r de x0 (raio r, ângulo θ),  μH(x0) é o valor médio da vizinhança circular com 

raio H e centro x0, H é a distância (lag) radial máxima (em pixels) adequada para 

descrever os dados e n é o número de pixels vizinhos para a distância lag radial r. 

 Os semivariogramas são específicos para diferentes tipos de coberturas e para 

cada configuração polarimétrica. Dessa maneira, a classificação textural não-

supervisionada por semivariograma pode discriminar e mapear tipos de coberturas 

associadas aos distintos mecanismos de espalhamento superficial (MIRANDA et al., 
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2007). Assim, essa ferramenta permitiu o mapeamento de áreas inundadas na cidade 

de Coari (MIRANDA et al., 2007) e a elaboração de um mapa de sensibilidade 

ambiental temporal a derrames de óleo na Amazônia Central utilizando mosaicos 

JERS-1 SAR e lógica fuzzy (BEISL, 2009). 

 

3.13 Segmentação Orientada a Objeto e Classificação SVM 

 

 Os objetos são feições do terreno que podem ser reconhecidas em uma 

imagem sob a forma de um polígono. Sua definição e singularidade ocorrem conforme 

características geométricas, de forma e topologia, e não-geométricas, de 

comportamento espectral, atributos altimétricos, tipo de solo, entre outras (ANTUNES, 

2003; apud ESTEVAM, 2006). 

 Segundo ANTUNES & CORTESE (2007), a percepção humana está alicerçada 

no conhecimento prévio do espaço e na introspecção do observador. A visão desse 

último sobre o espaço, em um primeiro momento, pode ser genérica, mas, à medida 

que os detalhes são observados, há o aumento da complexidade cognitiva. A 

generalização conceitual depende da escala da observação, o que define o grau de 

relacionamento entre as feições. (ANTUNES & CORTESE, 2007). 

 Assim, o conhecimento do contexto permite a interpretação de imagens com a 

finalidade de reconhecer objetos e atribuir-lhes significado. Segundo PAHL (2003), 

esse procedimento pode subdividir-se em duas vertentes (segmentação de imagens e 

processamento simbólico). A segmentação é o processo de particionamento de uma 

imagem em domínios espaciais que agrupam pixels vizinhos com características 

semelhantes em termos de brilho, textura, cor, etc., para, em seguida, ser efetuada 

uma classificação (TEIXEIRA & SANO, 2009). A segmentação de imagens 

individualiza regiões com certo grau de homogeneidade, constituindo um objeto. O 

processamento simbólico associa aos objetos um significado específico, em função de 

suas características. Tal abordagem permite também gerar objetos de nível superior, 

levando-se em conta as relações entre as regiões (PAHL, 2003). Dessa maneira, a 

abordagem baseada em conhecimento permite identificar objetos com existência 

concreta no mundo real e que expressam características próprias (cor, forma, textura, 

padrão e contexto espacial) na imagem analisada (PINHO, 2005). 
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 A partir do conceito exposto por PINHO (2005) no parágrafo anterior, códigos 

computacionais, baseados na segmentação de objetos de interesse, foram 

desenvolvidos para classificar imagens, com perspectiva hierárquica de relações 

espaciais. Com isso, o objeto pode ser a unidade mínima de análise e representação, 

pois nele são realizadas operações de classificação baseadas em regras construídas 

a partir dos diversos atributos (VASCONCELOS, 2009). Tais regras são compostas 

pelos parâmetros cor e forma (ENCARNAÇÃO et al., 2005). A forma ( ) do objeto 

resulta de um conjunto complexo de regras visuais inerentes ao processo cognitivo, 

que nos permite segmentar o espaço em sub-unidades com determinado significado, o 

qual é codificado por: 

 

    Eq. 12 

 

onde w é o peso atribuído ao parâmetro cor (hcor) que varia de 0 a 1, e hforma é a 

homogeneidade espacial. 

 

   Eq.13 

 O critério de forma leva em consideração o peso dos critérios de compacidade 

( ) e de suavidade ( ), que varia no intervalo entre 0 e 1. 

 A escala de análise permite a construção de diferentes níveis de percepção 

espacial, fazendo variar a dimensão e a forma do objeto. O funcionamento destes 

sistemas baseia-se na introdução do conhecimento do analista a respeito da cena. Por 

isso, o resultado da classificação é reflexo do conhecimento (informações coletadas a 

priori sobre a área a ser classificada) e da capacidade de compreensão do analista 

sobre determinada cena (PINHO, 2005). 

 Associada à interpretação baseada em conhecimento, está a abordagem 

orientada a objeto. Essa procura classificar a informação, em uma imagem, através da 

formalização das relações estabelecidas entre as entidades nela encontradas. A 

classificação pode ser entendida como o produto da delimitação de fronteiras entre 

objetos singulares e homogêneos, o que resulta em novas concepções do espaço com 
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diferentes propriedades e objetos (ENCARNAÇÃO et al., 2005). Assim, para realizar 

esse tipo de abordagem, deve-se pensar em duas etapas: a percepção e a tomada de 

decisão.  

 A percepção é a fase em que o intérprete identifica formas, texturas, cores e 

padrões de organização, de modo a formular a estrutura do método para interpretação 

da imagem. Já a tomada de decisão se baseia na definição das funções que melhor 

associam cada objeto a uma determinada classe. Uma função representa a 

simplificação semântica do objeto entendido como totalidade, sendo determinada 

pelas partes constituintes desse, que permite infinitas possibilidades de opções 

combinatórias de desfragmentação, em nível conceitual (ENCARNAÇÃO et al., 2005). 

 O objeto singular pode ser diferenciado, em relação a outros espacialmente 

relacionados, através da introdução de atributos de aproximação ao objeto real 

(textura, localização relativa e contexto espacial). Então, pode-se dizer que a criação 

de redes de objetos origina uma tipologia de classes hierarquizada, em diversas 

escalas, para abordagens sistêmicas, representativas do território. Dessa maneira, 

segundo ENCARNAÇÃO et al. (2005), os objetos criados na imagem devem ser 

ajustados aos objetos da realidade, tanto ao nível da sua geometria (limites/forma), 

como ao nível da sua semântica (conteúdo/significado). 

 A classificação dos objetos com o recurso da segmentação multiresolução 

permite trabalhar com os conceitos de generalização semântica. Isso permite elevar a 

precisão entre as fronteiras de tais objetos nas classes super-objetos. Assim, a 

segmentação multiresolução possibilita englobar o conceito de rede hierárquica de 

objetos por utilizar a identificação e descrição deles na integração dos conceitos 

semânticos. 

 O classificador Support Vector Machine (SVM) pode ser empregado na 

abordagem orientada a objeto. Esse algoritmo de aprendizagem de máquinas tem 

como objetivo a determinação de limites de decisão que produzam uma separação 

ótima entre classes por meio da minimização dos erros. Assim, tal classificador 

consiste em um sistema derivado da teoria de aprendizagem por análise estatística. 

Ele pode ser usado para imagens complexas e ruidosas, pois separa as classes 

através de uma superfície de decisão que maximiza a margem de separação entre 

elas (SULSOFT, 2007; apud TEIXEIRA & SANO, 2009). 

 A capacidade de se trabalhar com distintas escalas de percepção espacial 

permite a extração de informação com diferentes níveis de detalhamento em uma 
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mesma imagem. Dois níveis de objetos são suficientes para a construção de uma rede 

hierárquica (VASCONCELOS, 2009). As redes hierárquicas são geradas a partir de 

uma estratégia para alocar em seus níveis superiores as classes mais fáceis de serem 

extraídas (separadas), em que há menor confusão entre aquelas do mesmo nível 

(NOVACK & KUX, 2009). Dessa forma, os níveis superiores (super-objetos) obedecem 

aos objetos já construídos (sub-objetos), pois os limites dos primeiros são 

determinados pelos últimos. Com efeito. Os super-objetos resultam da fusão de seus 

sub-objetos (VASCONCELOS, 2009). Os objetos são divididos, a princípio, como 

pertencentes ou não às classes de maior facilidade de separação. Assim, a hierarquia 

se desenvolve em decorrência da não-associação dos objetos às classes superiores 

(NOVACK & KUX, 2009). 

  

3.14 Avaliação do Resultado da Classificação (Matriz de Erro e Índice Kappa) 

 

 A matriz de erro (matriz de confusão) corresponde ao arranjo quadrático de 

números no qual as linhas indicam os dados de referência, que foram obtidos por 

amostragem das “verdades terrestres”, e as colunas correspondem às informações 

resultantes da classificação temática de uma determinada imagem. Estes números 

são representados pela porcentagem dos casos alocados entre as amostras e a 

classe de referência.  

 Desse modo, os elementos da “matriz de confusão” fora da diagonal principal 

expressam o número de unidades (pixels), nas amostras (clusters ou polígonos) 

associadas a uma categoria particular, que aparecem em outra classificação 

erroneamente (Figura 3.15).  
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Figura 3.15 – Desenho esquemático da matriz de confusão. As células destacadas 

com cinza representam a diagonal principal, que contém os casos que representam a 

concordância entre a imagem classificada e o dado de “verdade terrestre”. Os 

elementos dispostos nas células fora da diagonal principal incluem os casos de 

discordância entre as classes e as classificações. Modificado de (CONGALTON & 

GREEN, 1999). 

 

 Dessa maneira, a matriz de erro descreve para as categorias representadas os 

erros de inclusão e exclusão presentes na classificação. O erro por inclusão (ou erro 

de comissão) ocorre quando um pixel é incluído em uma categoria à qual ele não 

pertence; o erro por exclusão (ou erro de omissão) acontece quando um pixel é 

excluído da classe a qual pertence. Por isso, na matriz de erro, a exatidão global é 

atribuída ao somatório dos pixels da diagonal principal (ou amostras classificadas 

corretamente) dividido pelo número total de pixels ou de amostras nela presentes 

(CONGALTON & GREEN, 1999). 

 Muitas medidas descritivas podem ser obtidas a partir da matriz de erro para 

expressar a acurácia da classificação (CONGALTON & GREEN, 1999). São 

assumidas n amostras distribuídas em kxk células; cada amostra é atribuída a uma 

categoria k. Assim, nij corresponde ao número de amostras classificadas dentro da 

categoria i (i = 1, 2,..., k) na classificação de sensoriamento remoto e categoria j (j = 1, 

2,... k) no conjunto de referência.  

Dessa forma:  
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Eq. 14 

onde  é o número de amostras classificadas na categoria i no produto final da 

classificação temática, e 

 

Eq. 15 

onde é o número de amostras classificadas na categoria j no conjunto de dados 

de referência. 

  

 Como já referido anteriormente, a exatidão global (Overall Accuracy), considera 

a classificação da imagem de sensoriamento remoto e os dados de referência, 

representa a proporção de elementos classificados corretamente pelo método adotado 

(CONGALTON & GREEN, 1999). Esta relação pode ser obtida da seguinte forma:  

 

Eq. 16 

 

 A precisão para cada classe reflete as ocorrências corretas para suas 

alocações, que são obtidas a partir da “matriz de confusão” e do número total de vezes 

em que elas ocorrem na matriz. Esta relação pode ser determinada através de dois 

pontos de vista, o da “acurácia do usuário” (user’s accuracy) e o da “acurácia do 

produtor” (producer’s accuracy), segundo CONGALTON & GREEN (1999).  

 De acordo com FOODY (2002), no mapeamento temático dos dados de 

sensoriamento remoto, o termo acurácia é usado tipicamente para expressar o grau de 

precisão do mapa ou classificação. Então, o mapeamento e a classificação são 
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considerados precisos se eles fornecerem uma representação fidedigna da região 

estudada.  

 O Índice Kappa é uma técnica utilizada para avaliar a acurácia de uma 

classificação temática de imagens de sensoriamento remoto. Essa técnica é aplicada 

às matrizes de erro para os valores obtidos (CONGALTON & GREEN, 1999). Assim, a 

análise Kappa é uma técnica que determina estatisticamente se uma matriz de erro é 

significantemente diferente de outra. Tal medida de avaliação é baseada na diferença 

entre a concordância observada na classificação efetuada e a chance de concordância 

entre os dados de referência e uma classificação aleatória. 

Para os fins computacionais, o valor do Índice Kappa é expresso por: 

 

  Eq. 17 

onde k = número de linhas e colunas na matriz de erro, com i para linhas e j para 

colunas, ou seja, o número de classes; ni+ = valor total marginal da linha i; n+j = total 

marginal da coluna j; e n = número total de amostras. 

 LANDIS & KOCH (1997) propõem uma escala de avaliação da qualidade da 

classificação. Esta escala está exposta na Tabela 3.9. 

 

Valor do Kappa Concordância da Classificação

0,80 - 1,00 Muito Forte

0,60 - 0,80 Substancial

0,40 - 0,60 Moderada

0,20 - 0,40 Leve

0,00 - 0,20 Pobre

< 0,00 Sem Concordância

Tabela 3.9 - Concordância da classificação segundo intervalos 

do coeficiente de concordância Kappa. Fonte: adaptado de 

LANDIS & KOCH (1977), apud VASCONCELOS (2009).
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 Uma das vantagens alegadas para uso do Kappa é que ele também incorpora 

a informação dos pixels mal classificados, não considerando aqueles bem 

classificados como exatidão global. Em síntese pode-se dizer que a exatidão global é 

um índice que superestima a confiabilidade da classificação, sendo o Kappa uma 

avaliação mais adequada (ROVEDDER, 2007).  

 

3.15 Cartas SAO 

 

 Segundo ARAÚJO et al. (2002), mapas de sensibilidade a derrames de óleo 

vêm sendo desenvolvidos desde a década de 1970, como ferramenta técnico-

gerencial para priorizar ambientes a serem protegidos, na eventualidade de acidentes, 

de acordo com uma escala de sensibilidade ambiental (visão global, espacial e 

temporal). Contudo, a Lei Nº 9.966, de 28 de abril de 2000 (“Lei do Óleo”), atribuiu ao 

Ministério do Meio Ambiente (MMA) as responsabilidades de identificação, localização 

e definição dos limites das áreas ecologicamente sensíveis à poluição causada por 

lançamento de óleo e de outras substâncias nocivas ou perigosas em águas sob 

jurisdição nacional.  

 Desta forma, a Secretaria de Qualidade Ambiental (SQA/MMA), o Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e a 

Agência Nacional do Petróleo (ANP) prepararam as especificações e normas técnicas 

para a elaboração de Cartas de Sensibilidade Ambiental para Derrames de Óleo na 

zona costeira e marinha (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2002). 

 As Cartas de Sensibilidade Ambiental a Derrames de Óleo (Cartas SAO) 

constituem uma das ferramentas essenciais e fonte primária de informações para o 

planejamento de contingência e para a implementação de ações de resposta a 

incidentes de poluição por óleo. Elas permitem identificar os ambientes com prioridade 

à proteção, possibilitando o correto direcionamento dos recursos disponíveis e a 

mobilização adequada das equipes de contenção e limpeza.  

 Conforme o MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE (2002), essas cartas devem 

atender a todos os níveis de derrames de óleo, desde grandes vazamentos em áreas 

oceânicas remotas (offshore), passando por derrames de porte médio a alguma 

distância das instalações da indústria do petróleo (ao largo do litoral), até incidentes 

localizados (em pontos específicos da costa). Para tanto, as normas internacionais 
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recomendam três níveis de elaboração de cartas de sensibilidade: nível estratégico, 

em escalas pequenas – regionais; nível tático, em escala intermediária – todo o litoral 

de uma determinada região; nível operacional, em escalas muito grandes – cartas 

SAO de locais específicos. Tais produtos operacionais apresentam, com elevado grau 

de detalhe, informações sobre pontos de alto risco e sensibilidade. 

 Os derrames de óleo são eventos que afetam uma série de atividades 

significativas para a tomada de decisões prioritárias à proteção. As áreas sensíveis 

compreendem àquelas com maiores riscos biológicos e socioeconômicos, onde os 

impactos de um derrame podem ser minimizados. Tais mapas podem auxiliar no 

direcionamento dos recursos disponíveis para possíveis respostas a derrames de óleo 

(ARAÚJO et al., 2002).   

 Os mapas de sensibilidade são utilizados como ferramentas nas seguintes 

circunstâncias: planos de contingência para o planejamento de proteção e de 

estratégias de limpeza de áreas suscetíveis a derrames de óleo, bem como para a 

quantificação dos recursos para seu combate; operações de combate a 

derramamentos de óleo, o que facilita a identificação dos locais sensíveis, de rotas de 

acesso e de localização dos equipamentos necessários às respostas; planejamento 

ambiental, para avaliar os recursos em perigo, contribuindo ao estudo de impactos 

ambientais, importantes no auxílio à definição de locais onde possam se instalar 

empreendimentos relacionados à indústria do petróleo (ARAÚJO et al., 2002).   

 Em 2007, a Petrobras publicou a segunda edição de mapas de sensibilidade 

ambiental a derrames de óleo em ambientes costeiros, estuarinos e fluviais (Tabelas 

3.10 e 3.11). Nesse documento, foram abrangidas 24 áreas de influência da citada 

empresa, sendo que duas delas se localizam, respectivamente, em Coari e Manaus. 
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Índice Classificação para a costa brasileira

1

Costões rochosos lisos, de alta declividade, expostos. 

Falésias em rochas sedimentares expostas.          

Estruturas artificiais lisas (paredões marítimos artificiais) 

expostas.

2

Costões rochosos lisos, de declividade média a baixa, 

expostos.                                                                    

Terraços ou substratos de declividade média, expostos    

(terraço ou plataforma de abrasão, terraço arenítico 

exumado bem consolidado)

3

Praias dissipativas de areia média a fina, expostas    

Faixas arenosas contíguas à praia, não vegetadas, sujeitas 

a ação de ressacas (restingas isoladas ou múltiplas, feixe 

alongado de restingas tipo long beach )                     

Escarpas e taludes íngremes (formação do Grupo Barreiras 

e Tabuleiros Litorâneos), expostos                                             

Campos de dunas expostas

4
Praias de areia grossa                                                   

Praias intermediárias de areia fina a média, expostas     

Praias de areia fina a média, abrigadas

5

Praias mistas de areia cascalho, ou conchas e fragmentos 

de corais                                                                     

Terraço de plataforma de abrasão de superfície irregular ou 

recoberta de vegetação                                             

Recife arenítico em franja

6

Praias de cascalho (seixos e calhaus)                        

Costa de detritos calcários                                           

Depósitos de tálus                                                      

Enrocamento rip-rap , guia corrente, quebra-mar expostos 

Plataforma ou terraço exumado recoberto por concreções 

lateríticas (disformes e porosas)

7
Planície de maré arenosa exposta                              

Terraço de baixa-mar

8

Escarpa/ encosta de rocha lisa abrigada                         

Escarpa/ encosta de rocha lisa não abrigada                 

Escapas e taludes íngremes de areia abrigados            

Enrocamentos (rip-rap  e outras estruturas artificiais não 

lisas) abrigados

9

Planícies de maré arenosa/ lamosa abrigada e outras áreas 

úmidas costeiras não vegetadas                                     

Terraço de baixa-mar lamoso abrigado                             

Recifes areníticos servindo de suporte para colônias de 

corais                     

10

Deltas e barras de rio vegetadas                                     

Terraços alagadiços, banhados, brejos, margens de rios e 

lagoas                                                                          

Brejo salobro ou de água salgada, com vegetação adaptada 

ao meio salobro ou salgado; apicum                                 

Marismas                                                                     

Manguezal (mangues frontais e mangues de estuários)

TABELA 3.10 - Índice de Sensibilidade Ambiental a Derrames 

de Óleo em Ambientes Costeiros e Estuarinos. 

Fonte: ARAÚJO et al., 2007 . 
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Índice Feições

1 Estruturas artificiais

2 Lajes ou afloramentos rochosos

3 Corredeiras / cachoeiras

4 Escarpas / barrancos

5 Praia ou banco de areia / seixo exposta

6 Praia ou banco de seixo abrigada

7 Praia ou banco de lama exposto

8 Praia ou banco de lama abrigado

9 Zona de confluência de rios e lagos

10a Banco de macrófitas aquáticas

10b
Vegetação alagada (igapós, várzea, chavascal, campo 

etc.)

TABELA 3.11 - Índice de Sensibilidade Fluvial da 

Região Amazônica a Derrames de Óleo.  

Fonte: Fonte: ARAÚJO et al., 2007

 

A Tabela 3.10 apresenta as dez classes do índice de sensibilidade ambiental 

para os ambientes costeiros e estuarinos do litoral brasileiro. Por sua vez, a Tabela 

3.11 exibe as classes de sensibilidade especificamente concebidas para a Amazônia. 

O entorno da cidade de Coari pode ser principalmente relacionado ao índice 10 da 

Tabela 3.11. Com efeito, existe nessa área uma planície aluvial que abriga 

ecossistemas constituídos por lagos, floresta inundável e bancos de macrófitas 

aquáticas (PETROBRAS, 2007). A distribuição no espaço de tais ambientes 

complexos é fortemente influenciada pela sazonalidade do nível da água. Desse 

modo, a extensão da área alagável e sua sensibilidade socioambiental variam 

continuamente devido à flutuação da cota do rio. No entanto, a documentação gerada 

pela Petrobras em 2007 contempla, na região de Coari, apenas a época seca. Assim, 

como contribuição ao entendimento do cenário de risco na cheia, a classe 10 da 

Tabela 3.11 será o objeto de estudo da presente dissertação. Vale ressaltar que essa 

classe subdivide-se em 10a (bancos de macrófitas aquáticas) e 10b (vegetação 

alagada). 

 Os principais objetivos da resposta proporcionada pela carta SAO a derrames 

de óleo, além da proteção da vida humana, consistem em reduzir as conseqüências 

ambientais do vazamento e tornar eficientes os esforços de contenção e 

limpeza/remoção. Por outro lado, é, também, possível a utilização desse instrumento 

como suporte técnico a outras atividades socioeconômicas e de gestão ambiental. 

 VASCONCELOS (2010) elencou as exigências requisitadas pelo MMA para 

uma carta compreensível e de fácil uso. A completa execução das exigências envolve 

a tomada de decisões sobre quais informações incluir, assim como quais práticas 



67 
 

cartográficas utilizar para apresentar as informações com clareza. Com efeito, as 

cartas precisam conter uma mensagem clara e não devem exigir conhecimento 

especializado para serem entendidas e interpretadas. Além disso, não devem ser 

sobrecarregadas e só possuir informações relevantes, para evitar confusões. Não 

devem ainda dividir em produtos diferentes as características naturais (por exemplo, 

uma baía ou estuário deve ser mostrado em uma única carta. É necessário o uso de 

símbolos convenientes, que não conflitem e nem induzam a mensagens erradas. A 

escala deve ser definida de acordo com a abrangência requerida, apresentando 

clareza as legendas e a simbologia utilizada, autor ou fonte, data de produção e título. 

Por isso, deve ser incluído um mapa índice para mostrar a relação entre a subárea 

representada e a área como um todo. 
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CAPÍTULO 4 - MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 Materiais Utilizados 

 

Os materiais utilizados para o desenvolvimento da pesquisa estão listados a 

seguir: 

 Imagens calibradas R99B-SAR, banda L, nas polarizações HH, HV e VV 

(MURA et al., 2007); 

 Mosaico não-calibrado de imagens R99B-SAR; 

 Dados SRTM disponíveis em (http://www.relevobr.cnpm.embrapa.br); 

 Informações topográficas (curvas de nível extraídas a partir dos dados SRTM 

no software ArcGIS);  

 Máscara SWBD disponível em http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SWBD/, 

no formato vetorial shapefile;  

 Dados de precipitação adquiridos através do Instituto Nacional de Meteorologia 

(INMET).  

O processamento dos dados, na presente dissertação, foi realizado 

empregando os seguintes programas: 

 PCI Geomatics; 

 ArcGIS; 

 Definiens; 

 Knime; 

 Excel; 

 Statistica; 

 USTC. 
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O PCI Geomatics apresenta ferramentas específicas para o processamento de 

dados geoespaciais. Esse programa integra diferentes ambientes (sensoriamento 

remoto, GIS, fotogrametria e cartografia), possibilitando o uso de formatos raster e 

vetoriais, assim como a extração de informações necessárias à tomada de decisões. 

Na presente dissertação, o PCI Geomátics permitiu o processamento digital da 

imagem R99B-SAR e do mosaico R99B-SAR, como também, a classificação de uso e 

cobertura do solo através de sua integração operacional com o método de 

classificação USTC.    

O ArcGIS apresenta ferramentas para analisar e gerenciar dados 

georreferenciados, bem como para criar, visualizar e mapear a informação deles 

obtidas. Esse programa permite o desenvolvimento de modelagens geoespaciais e 

demonstra maior flexibilidade para a confecção de layouts. Através de sua utilização, 

foi possível extrair, incorporar, analisar e visualizar informações importantes sobre a 

área de estudo (mapeamento topográfico, ajustes cartográficos e elaboração de 

mapas). 

O Definiens é um programa com excelente desempenho para o processamento 

digital de imagens de alta resolução, complementando o uso de outros softwares que 

permitem classificar automaticamente imagens de radar. Por isso, esse programa foi 

utilizado para a segmentação orientada a objeto, com a finalidade de interpretar as 

ambigüidades espaciais não solucionáveis totalmente por outros classificadores. A 

segmentação orientada a objeto no Definiens consistiu em construir uma rede 

hierárquica de objetos através da segmentação multiresolução. 

Knime é uma ferramenta de integração, processamento e análise de dados 

(www.knime.org/), que permite a extração de conhecimento analítico através de 

técnicas estatísticas. Tal ferramenta foi utilizada no presente trabalho para extrair 

amostras aleatórias estratificadas, que foram contabilizadas na matriz de confusão 

relacionada à segmentação orientada a objeto.   

A planilha eletrônica Excel permite muitas operações matemáticas e 

estatísticas, além da elaboração e visualização de gráficos. Tal programa foi 

empregado neste trabalho para o melhor entendimento das informações numéricas 

sobre as imagens calibradas R99B-SAR (estatísticas das amostras de treinamento e 

de referência).  

O software Statistica também usa ferramentas para operações matemáticas e 

cálculos estatísticos, possibilitando uma elaboração gráfica mais complexa do que 
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outros programas com as mesmas funções (e.g. Box plot e semivariograma). Por 

contribuir para o melhor design gráfico, foi utilizado na confecção das ilustrações em 

sua forma final.  

O USTC foi empregado para gerar o mapa de classes de uso e cobertura do 

solo na região de Coari. Entretanto, por apresentar ambigüidades temáticas em seu 

resultado, não respondeu às questões necessárias para entender completamente a 

realidade expressa na imagem. Assim, as questões levantadas com o uso da 

ferramenta USTC tornaram-se importantes subsídios para a elaboração de um mapa 

cognitivo. Esse produto teve a finalidade de construir uma rede hierárquica  como 

ponto de partida para a segmentação orientada a objeto, de modo a solucionar as 

ambigüidades espaciais oriundas dos resultados da classificação USTC.  

 

4.1.1 Imagens Calibradas R99B-SAR  

 

O Sistema de Proteção da Amazônia (SIPAM) dispõem de imagens geradas a 

partir do sensor SAR, que se encontra alocado em aeronaves denominadas de R99B, 

da Força Aérea Brasileira (COSTA et al., 2007). 

As imagens disponibilizadas para a simulação MAPSAR são provenientes da 

reamostragem daquelas obtidas conforme as especificações do SAR-R99B.  A área de 

estudo apresenta, freqüentemente, cobertura por nuvens, sendo essa uma 

característica peculiar à região amazônica, o que justifica a utilização das imagens 

calibradas R99B-SAR, com os parâmetros de aquisição e reamostragem ajustados 

para a simulação. Esses dados (Figuras 4.1, 4.2 e 4.3), que correspondem a uma 

única faixa do mosaico MAPSAR, são multipolarimétricos (HH, HV e VV), com data de 

aquisição em 1 de junho de 2006 e orientação de vôo NNE-SSW, trajetória 

descendente. Sua resolução espacial é de 10 metros, de acordo com a simulação 

MAPSAR, com seu intervalo de ângulos de incidência redefinido para 45° (near range) 

e 53° (far range), conforme MURA et al. (2007). 
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Figura 4.1 – Imagem R99B-SAR (01/06/2006), banda L, polarização HH, σ0 (32 bits). 
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Figura 4.2 – Imagem R99B-SAR (01/06/2006), banda L, polarização HV, σ0 (32 bits). 
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Figura 4.3 – Imagem R99B-SAR (01/06/2006), banda L, polarização VV, σ0 (32 bits). 
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4.1.2 Mosaico Não-Calibrado de Imagens R99B-SAR 

 

A missão MAPSAR (Multi-Application Purpose SAR) é um estudo germânico-

brasileiro, feito em cooperação entre o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 

(INPE) e a Agência Espacial Alemã (DLR) para a observação da superfície terrestre, 

independentemente das condições do tempo, e para a avaliação, gestão e 

monitoramento dos recursos naturais.  

Durante a adaptação dos dados R99B-SAR para a missão MAPSAR, todas as 

faixas adquiridas foram unidas para compor um mosaico reamostrado não-calibrado, 

com aproximadamente 10 metros de resolução espacial (MIRANDA et al., 2007). O 

intervalo de ângulos de incidência previsto no projeto MAPSAR varia de 20° a 45°; 

entretanto, apenas a intervalo de 39,57° a 45° de cada faixa de vôo do R99B-SAR 

foram utilizados para fazer o mosaico. A resolução espacial original dos dados R99B-

SAR era de 6 metros, mas sofreram reamostragem para 10 metros por ocasião da 

simulação MAPSAR (Tabela 4.1).     

Polarização HH, HV e VV

Ângulo de incidência (°) 45° a 53°

Resolução espacial (m) Média (6 m)

Trajetória Descendente

Aquisição NNE - SSW

Data 1 de junho de 2006

Número de faixas Tabela 3.8

Largura da faixa Tabela 3.8

Polarização H, HV e VV

Ângulo de incidência (°) 39,57° a 45°

Resolução espacial (m) Média (10 m)

Órbita Descendente

Aquisição NNE - SSW

Data 1 de junho de 2006

Número de faixas 1

Largura da faixa (km) 30 km

Tabela 4.1 - Diferenças e semelhanças entre o 

sensor R99B-SAR e a simulação MAPSAR (banda 

L). Fonte: Adaptado de ANDRADE & SANTA 

ROSA (2007), FONSECA (2005), MURA et al. 

(2007), SILVA (2007), MIRANDA et al.  (2007) e 

MURA et al.  (2009)

FAIXA R99B-SAR

SIMULAÇÃO MAPSAR
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 O mosaico não-calibrado R99B-SAR apresenta menor resolução radiométrica 

que os dados originais (ou seja, menor capacidade de distinguir os números digitais de 

níveis de cinza), conforme Figuras 4.4, 4.5 e 4.6. Com efeito, esse mosaico abrange 

uma área significantemente maior que uma única faixa com maior resolução 

radiométrica e seus valores de nível de cinza foram obtidos por ajustes de contraste 

entre todas as faixas.  
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Figura 4.4 – A) Mosaico R99B-SAR (01/06/2006), banda L, polarização HH, amplitude (16 bits);  B) Recorte para que representa a área de 

estudo (01/06/2006), banda L, polarização HH, amplitude (16 bits), cuja localização está mostrada no retângulo à esquerda. 
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Figura 4.5 – A) Mosaico R99B-SAR (01/06/2006), banda L, polarização HV, amplitude (16 bits);  B) Recorte para que representa a área de 

estudo (01/06/2006), banda L, polarização HV, amplitude (16 bits), cuja localização está mostrada no retângulo à esquerda. 
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Figura 4.6 – A) Mosaico R99B-SAR (01/06/2006), banda L, polarização VV, amplitude (16 bits);  B) Recorte para que representa a área de 

estudo (01/06/2006), banda L, polarização VV, amplitude (16 bits), cuja localização está mostrada no retângulo à esquerda. 
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4.1.3 Modelo Digital de Elevação (SRTM) 

 

A oferta de dados SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) para a América 

do Sul, a partir de meados de 2003, popularizou o uso de dados topográficos em 

estudos de geoprocessamento (VALERIANO et al., 2009). A missão SRTM contou 

com duas antenas de radar a bordo do ônibus espacial Endeavour, que foi lançado ao 

espaço em fevereiro de 2000 (SILVA & SANTOS, 2007). O sistema SAR 

interferométrico, que obteve dados nas bandas C e X, e gerou informações de 

elevação do terreno em cobertura quase global, pois foram imageados 80% da 

superfície terrestre com a banda C (SILVA & SANTOS, 2007). O acervo altimétrico da 

SRTM representa uma fonte de grande importância auxilio a estudos ambientais, por 

indicar a configuração do relevo. 

Os dados SRTM referentes ao Brasil, podem ser encontrados via internet 

através do endereço eletrônico da Embrapa (http://www.relevobr.cnpm.embrapa.br). 

Eles se encontram no formato GEOTIFF 16 bits, com resolução espacial de 90 metros, 

unidades de altitude em metros, sistema de coordenadas geográficas, datum WGS-84 

e atribuição compatível com a escala 1 : 250.000 (IBGE). Tais modelos digitais de 

elevação foram aqui utilizados para localizar a região em estudo (faixa SAR-R99B) na 

porção limítrofe entre as folhas cartográficas SA.20-Y-D e SB.20-V-B (Figuras 4.7 e 

4.8). 
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Figura 4.7 – Modelos Digitais de Elevação da SRTM para as folhas cartográficas 

SA.20-Y-D e SB-20-V-B. O retângulo em vermelho representa a porção do terreno 

recoberta pela imagem R99B-SAR na área de estudo.  
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Figura 4.8 – Mosaico SRTM versão 2 (região limítrofe entre as folhas SA.20-Y-D e 

SB.20-V-B), com resolução espacial de 90 m, abrangendo a faixa R99B-SAR na área 

de estudo. 
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4.1.4 Máscara SWBD 

 

 A máscara SRTM para corpos hídricos (SRTM Water Body Data - SWBD) é um 

subproduto do Modelo Digital de Elevação obtido pela citada missão. No presente 

trabalho, ela foi utilizada como balizador nas imagens R99B-SAR, para a 

discriminação dos corpos hídricos que ocorrem na região de Coari (lagos e rios). Os 

arquivos sobre corpos hídricos fornecidos pelo SRTM foram confeccionados pela 

Agência de Inteligência Geoespacial Nacional (NGA), com o objetivo de possibilitar a 

produção de um MDE (Modelo Digital de Elevação) completo, com 90 m de resolução.  

 Para o georreferenciamento dessa máscara, constam as seguintes 

informações: datum horizontal do Sistema Geodésico Mundial (WGS 84); datum 

vertical para o nível médio do mar, determinado pelo WGS 84; Modelo Gravitacional 

da Terra (EGM 96) geóide, com erro de precisão absoluta horizontal equivalente a 20 

metros e erro de precisão absoluta vertical equivalente a 16 metros lineares (SRTM 

Water Body Data Product Specific Guidance, 2003).  

  A máscara SWBD foi obtida via internet 

(http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SWBD/) no formato vetorial ESRI shapefile 

(shp). Foram necessários ajustes cartográficos no arquivo original para a região, 

porque alguns lagos menores não foram delineados em função da escala do 

mapeamento. Foram também efetuados ajustes em alguns trechos às margens do Rio 

Solimões e do Lago Coari. Esses locais, às vezes, não coincidiam exatamente, na 

máscara com a configuração expressa na imagem R99B-SAR, em virtude da maior 

resolução espacial dos dados aerotransportados (Figura 4.9). Portanto, no arquivo 

editado, podem ser vistos lagos com comprimento mínimo de 600 metros e largura 

mínima de 183 metros, bem como suas entradas/saídas e seus braços, que alcançam 

uma largura mínima de 90 metros. As margens dos lagos foram representadas a partir 

de, pelo menos, altitudes com um metro acima da superfície do mar (SRTM Water 

Body Data Product Specific Guidance, 2003). 

 

 

 

 



83 
 

 

Figura 4.9 – Máscara SWBD, (mosaico para as coordenadas w064s04s e w064s05s 

em http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SWBD/), sobreposta à imagem R99B-SAR 

(01/06/2006), banda L, polarização HH, σ0 (32 bits). 
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4.1.5 Altimetria (Curvas de nível) 

 

 As curvas de nível são um importante parâmetro para compreender a dinâmica 

do fluxo hídrico superficial, pois diferenças topográficas têm relação com a 

susceptibilidade à inundação do terreno. Para tanto, foram extraídas as curvas 

altimétricas na área de estudo, com a finalidade de contribuir para a segmentação 

orientada a objeto. Tais curvas foram obtidas a partir do mosaico SRTM, no software 

ArcGIS, com a diferença de 5 metros entre elas. Posteriormente, foram selecionadas 

para recorte apenas aquelas correspondentes à área de estudo (Figura 4.10). 

 

 

 

Figura 4.10 – Curvas de nível para a região de Coari, com espaçamento de 5 metros, 

variando de 10 a 70 metros, obtidas a partir do mosaico SRTM. 
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4.2 Métodos de Processamento 

 

A metodologia proposta para o desenvolvimento da pesquisa segue o 

fluxograma da Figura 4.11. 

 

Figura 4.11 – Fluxograma de atividades propostas para o desenvolvimento da 

pesquisa (metodologia). 
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 A pesquisa se iniciou com a coleta de amostras nas imagens R99B-SAR 

calibradas para a definição de assinaturas variográficas e radiométricas em áreas de 

treinamento e de referência. Com isso, foi possível estipular parâmetros condizentes 

com o que pode ser encontrado na literatura, o que possibilitou a verificação da 

consistência dos resultados encontrados com trabalhos anteriores realizados para a 

Amazônia. 

 O processamento digital dos dados R99B-SAR foi primeiramente efetuado 

através da classificação USTC, aplicação do filtro de moda sobre a imagem 

classificada, para a definição das classes texturais de modo mais contínuo. Tais 

produtos permitiram delimitar cinco classes (floresta seca, vegetação inundada, 

floresta inundada, “água lisa” e “água“rugosa”). O procedimento foi aplicado para cada 

banda individual (HH, HV e VV). 

 Entretanto, a análise dos padrões espaciais obtidos com o algoritmo USTC 

identificou ambigüidades no resultado da classificação, levando à necessidade  de 

utilizar uma abordagem orientada a objeto. Dessa maneira, foi necessário explicitar as 

ambigüidades que ocorreram na classificação textural. Para isso, foram foram primeiro 

separados os ambientes água e não-água, com o emprego da máscara SWBD. A 

seguir, foram diferenciados os ambintes alagáveis dos não-alagáveis, através do 

contexto altimétrico obtido a partir do Modelo Digital de Elevação gerado pela missão 

SRTM. Tal procedimento contribuiu para estabelecer a estratégia a ser usada na 

segmentação orientada a objeto, que consideou sete classes (estrutura antrópica, 

floresta seca, solo com vegetação, floresta inundada, macrófitas, “água lisa” e “água 

rugosa”).  

 Tais classes foram definidas tomando por base um mapa cognitivo 

confeccionado como suporte à segmentação orientada a objeto. Tal produto foi 

elaborado a partir das ambigüidades verificadas na classificação USTC. Após a 

implementação dos citados métodos de classificação, foram confeccionadas as 

Matrizes de Confusão e os Índices Kappa para os seguintes produtos: USTC (LHH, 

LHV e LVV); Segmentação Orientada a Objeto. Tais resultados para a Matriz de 

Confusão e o Índice Kappa foram ainda comparados com a classificação USTC 

realizada no mosaico não-calibrado para a seleção do produto com melhor 

desempenho no mapeamento da sensibilidade a derrames de óleo na Amazônia.    
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4.2.1 Processamento Digital de Imagens  

 

 A classificação é o processo para a extração de informações de imagens de 

sensoriamento remoto que visa reconhecer padrões e objetos homogêneos 

possivelmente associados a porções da superfície terrestre correspondentes a temas 

de interesse (INPE, 2009). Ela pode ser considerada: supervisionada, quando o 

usuário identifica, em áreas de treinamento, pixels pertencentes às classes desejadas 

e, posteriormente, o software, identifica os demais pixels na imagem pertencentes à 

mesma classe, baseado em regras pré-determinadas; não-supervisionada, quando o 

programa, através de regras estatísticas decide quais classes devem ser agrupadas, 

sem a interveniência do usuário (SILVA, 2010).  

No presente trabalho, os arquivos das imagens R99B-SAR em 32 bits (σ0) 

foram preparados para receber as bandas texturais, criadas no software STC em 8 

bits. Com isso, foi acrescentado um canal vazio nos arquivos trabalhados no software 

PCI Geomatics.  

O algoritmo Isodata Clustering foi utilizado para a classificação do conjunto das 

bandas texturais acrescido de uma banda de DNs filtrados para o speckle (ruído). 

Foram assim identificados, 100 clusters iniciais, que foram agregados em 5 classes 

com significado temático, quais sejam: vegetação inundada, floresta seca, floresta 

inundada, “água lisa” e “água rugosa”. 

Vale registrar que, conforme a Figura 4.11 foi utilizado o filtro de moda antes da 

definição de classes texturais com o USTC, com a finalidade de suavizar o arranjo 

espacial dos resultados da classificação. A janela de convolução para o filtro de moda 

7 X 7 (7 linhas por 7 colunas). Esse procedimento é ideal para a supressão de ruídos 

em mapas temáticos, com a finalidade de melhorar a qualidade sw sua apresentação, 

em que são substituídas pequenas dissimilaridades entre temas (pixels isolados) pelo 

contexto de seu entorno (CROSTA, 1992).  

A classificação USTC não foi suficiente para uma caracterização adequada das 

classes de cobertura, tendo em vista que mecanismos de retroespalhamento 

semelhantes são encontrados em classes distintas, a saber: double-bounce para 

floresta inundada e estruturas antrópicas com diedros triedros; espalhamento 

predominante para a frente, ou seja, na direção oposta à da antena, para vegetação 

inundada (macrófitas) e solo com vegetação. Por isso, foi empregada a segmentação 

orientada a objeto, com o propósito de discriminar as similaridades de 
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retroespalhamento que a classificação textural não dissociou. Assim, foi desenvolvido 

um mapa cognitivo para auxiliar a explicitação de contextos na segmentação orientada 

a objeto, definindo os temas obtidos com a classificação USTC em superclasses 

(superfície muito lisa, superfície lisa, superfície com rugosidade intermediária, 

superfície rugosa e double-bounce). A segmentação orientada a objeto foi norteada a 

partir de tais superclasses.  

 

4.2.2 Definição de Amostras de Referência e Treinamento 

 

Para avaliar o resultado da classificação realizada pelo método USTC, foram 

coletadas amostras de treinamento e de referência nas imagens R99B-SAR. Essas 

amostras servem para identificar o comportamento do radiométrico e textural de cada 

classe para a qual se deseja aferir um padrão de resposta. Através delas, é possível 

definir, por meio de parâmetros estatísticos (média, mediana, desvio padrão e 

variância), o comportamento apresentado pela classe correspondente. 

A coleta de tais amostras foi realizada a partir de análises visuais, de acordo 

com o conhecimento do especialista referenciado no trabalho de MIRANDA et al. 

(2007) sobre a avaliação da banda L multipolarimétrica R99B-SAR para o 

mapeamento de áreas inundáveis no entorno de Coari. Em tal estudo foram coletadas 

amostras a partir de verificações em campo guiadas por identificações visuais nas 

imagens do mosaico não-calibrado R99B-SAR. Para tanto, na presente dissertação, 

foram retiradas amostras nas mesmas regiões consideradas no artigo dos citados 

autores. 

Desse modo, foram coletas três amostras por classe (11 linhas X 11 colunas) 

na imagem calibrada para definir a assinatura radiométrica e variográfica para áreas 

de treinamento e referência. As amostras abrangiam as classes floresta seca, floresta 

inundada, vegetação inundada, “água lisa” e “água rugosa”.  

Vale registrar que foram definidos dois ambientes (Lago Coari e Rio Solimões) 

para as classes “água lisa” e “água rugosa”. Porém, a diferenciação desses ambientes 

não foi mantida com o decorrer do trabalho, devido à proximidade dos valores para o 

comportamento variométrico e para a assinatura radiométrica dessas classes.  
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Assim, foram obtidos os dados de três amostras (média, mediana, desvio 

padrão e variância) para cada polarização das imagens σ0 (32 bits). Dessas três 

amostras, foram eleitas as duas mais características para cada imagem LHH, LHV e 

LVV, uma para treinamento e outra para referência (Figuras 4.12, 4.13, 4.14 e 4.15).  

 

Figura 4.12 – Amostras colhidas na imagem R99B-SAR (banda L, polarização HH, 

data 01/06/2006, resolução 10 m) para as classes Floresta Seca  (à esqueda) e 

Floresta Inundada (à direita). 

 



90 
 

 

Figura 4.13 – Amostras colhidas na imagem R99B-SAR (banda L, polarização HH, 

data 01/06/2006, resolução 10 m) para as classes Vegetação Inundada. 
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Figura 4.14 – Amostras colhidas na imagem R99B-SAR (banda L, polarização VV, 

data 01/06/2006, resolução 10 m) para as classes “Lago Água Rugosa” (à esquerda) e 

“Lago Água Lisa” (à direita). A polarização VV foi escolhida por apresentar maior 

contraste da “água lisa” (reflexão especular do pulso do radar) com a “água rugosa” 

(espalhamento Bragg). 
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Figura 4.15 – Amostras colhidas na imagem R99B-SAR (banda L, polarização VV, 

data 01/06/2006, resolução 10 m) para as classes “Rio Água Rugosa” (à esquerda) e 

“Rio Água Lisa” (à direita). 
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4.2.3 Determinação das Assinaturas Radiométrica e Variográfica das Amostras 

 

 A assinatura radiométrica das amostras é expressa através do coeficiente de 

retroespalhamento (σ0), que dá uma idéia do sinal de retorno do radar por unidade de 

área do alvo (BEISL, 2009). O coeficiente de retroespalhamento é uma variável 

calibrada dos sensores ativos de microondas, que pode ser medido em decibéis (dB), 

cujos valores dependem das propriedades físicas e elétricas do alvo, bem como do 

comprimento de onda, polarização e ângulo de incidência do pulso de radar incidente 

(BEISL, 2009). A calibração é a base para a comparação de diferentes conjuntos de 

dados, possibilitando a extração de informações qualitativas e quantitativas das 

imagens SAR (MURA et al., 2007).  

 A localização das amostras para obtenção dos dados radiométricos das 

imagens R99B-SAR foi embasada metodologicamente no trabalho desenvolvido por 

MIRANDA et al. (2007). Nesse trabalho, amostras com tamanho arbitrário (11 X 11) 

foram selecionadas para representar os tipos de coberturas na superfície, sendo 

utilizadas para obter as estatísticas e semivariogramas referentes aos DNs. Os 

números digitais foram obtidos para cada tipo de cobertura superficial em diferentes 

configurações polararimétricas (LHH, LHV e LVV). Na presente dissertação, seguindo 

a mesma linha de raciocínio, as amostras foram adquiridas por meio da aplicação das 

máscaras no formato bitmap (11 linhas X 11 colunas) sobre as áreas de interesse 

definidas por MIRANDA et al. (2007) nas imagens (LHH, LHV e LVV).  

 A assinatura textural das amostras foi representada por meio de 

semivariogramas, elaborados para os diferentes tipos de cobertura em cada 

configuração polarimétrica.  
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4.2.4 Classificação USTC 

 

 A imagem multipolarimétrica R99B-SAR foi submetida à classificação textural 

por semivariograma (Unsupervised Semivariogram Textural Classifier – USTC), que 

considera tanto as informações texturais como radiométricas (MIRANDA et al., 1997). 

O algoritmo emprega a função semivariograma para descrever a textura, ao considerar 

o valor do pixel no contexto de seus vizinhos.  

 Assim, a informação textural é descrita pela forma e pelo valor da função 

semivariograma em uma vizinhança circular. A informação radiométrica é 

representada pelos DNs das imagens.  Esse pacote de tratamento digital de dados 

SAR permite discriminar áreas com rugosidades distintas. 

 A partir desse procedimento, foram individualizadas cinco classes, 

considerando o tipo de espalhamento (scattering) predominante na interação alvo-

pulso do radar (reflexão especular, espalhamento predominantemente para frente, 

espalhamento difuso e reflexão de canto ou double-bounce). Com isso, determinou-se 

como corpo hídrico aqueles objetos que apresentaram o comportamento de reflexão 

especular (“água lisa”; 4.20) ou espalhamento Bragg (“água rugosa”; Figura 4.19). Foi 

definida, como vegetação inundada (Figura 4.17), a classe que apresentou 

espalhamento predominantemente para frente, enquanto que a classe floresta seca 

(Figura 4.16) exibiu retroespalhamento difuso. Finalmente, a classe floresta inundada 

(Figura 4.18) foi considerada para aquelas regiões na imagem onde houve o 

mecanismo de double-bounce.  
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Figura 4.16 – Amostra representativa para a classe floresta seca na imagem R99B-

SAR, banda L, polarização HH. 

 

 

Figura 4.17 – Amostra representativa para a classe vegetação inundada na imagem 

R99B-SAR, banda L, polarização HH. 
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Figura 4.18 – Amostra representativa para a classe floresta inundada na imagem 

R99B-SAR, banda L, polarização HH. 

 

 

Figura 4.19 – Amostra representativa para a classe água rugosa na imagem R99B-

SAR, banda L, polarização VV. 
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Figura 4.20 – Amostra representativa para a classe água lisa na imagem R99B-SAR, 

banda L, polarização VV. 

 

4.2.5 Segmentação Orientada a Objeto e a Classificação SVM  

 

 Na presente dissertação, a segmentação orientada a objeto foi utilizada para 

complementar o algoritmo USTC, de modo a responder às ambigüidades espaciais 

encontradas na classificação textural. Assim, novas classes (solo com vegetação e 

estrutura antrópica) foram individualizadas e separadas daquelas em que havia 

inconsistência na distribuição geográfica (macrófitas em áreas emersas e floresta 

inundada em áreas urbanas, por exemplo). Para os dois métodos de classificação, 

foram elaboradas as respectivas matrizes de confusão, que possibilitou o cálculo dos 

respectivos índices Kappa.  

 Para definir a estratégia a ser usada na segmentação orientada a objeto, foi 

construído um mapa cognitivo, tendo por base as questões levantadas na discussão 

dos resultados da classificação USTC. Dessa maneira, foram definidas as seguintes 

superclasses: superfície muito lisa, superfície lisa, superfície com rugosidade 

intermediária, superfície rugosa e double-bounce.  
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4.2.6 Análise do Desempenho para o Resultado Final da Classificação 

 

 A análise do desempenho para o resultado final da classificação foi realizada 

após a elaboração de uma matriz de confusão para cada método de classificação. A 

partir dessas matrizes, pode ser calculada a acurácia global da classificação e o índice 

Kappa global. Este último parâmetro avalia com maior confiabilidade as resultados da 

classificação, pois a acurácia global leva em conta apenas os pixels corretamente 

classificados. O cálculo para a acurácia global e para o índice Kappa podem ser feitos 

para cada classe.  

  

4.2.7 Comparação com a classificação USTC do mosaico não-calibrado de 

imagens R99B-SAR 

 

 O mosaico não-calibrado foi utilizado por MIRANDA et al. (2007) na avaliação 

de imagens multipolarimétricas, na banda L, do sensor R99B-SAR para o 

mapeamento de áreas de florestas inundadas na cidade de Coari, Amazônia Central.  

Tal trabalho pretendeu melhorar a informação sobre a sensibilidade a derrames de 

óleo naquela região. Para isso, o estudo realizou a classificação USTC desse mosaico 

para a região de Coari para identificar as classes “floresta inundada” e “banco de 

macrófitas” como mais sensíveis a esse tipo de acidente.  

 Os resultados apresentados por MIRANDA et al. (2007) serão comparados 

com aqueles obtidos na presente dissertação. As metodologias em ambas as 

pesquisas apresentam alguns produtos em comum, que aqui são tomados como ponto 

de partida para a segmentação orientada a objeto. 

 

4.2.8 Seleção do produto com melhor desempenho 

 

 A comparação entre os resultados para as imagens calibradas R99B-SAR e 

para o mosaico não-calibrado R99B-SAR será efetuada pela observação das 

respectivas matrizes de confusão e índice Kappa para assim selecionar o produto que 

apresentou o melhor desempenho. Entretanto, também serão levadas em 
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consideração as devidas diferenças entre os desenvolvimentos metodológicos e suas 

implicações na interpretabilidade da imagem final classificada.   

 

4.2.9 Definição de subsídio para a confecção da Carta SAO em Coari na época 

da cheia 

 

 O presente estudo busca fornecer subsídios para os trabalhos elaborados para 

a Petrobras, ARAÚJO et al. (2002, 2007), no que tange ao mapeamento dos índices 

para a sensibilidade ambiental a derrames de óleo.  

 A definição desses índices para a confecção da Carta SAO em Coari, à época 

da cheia, resultará do remapeamento das classes definidas pela classificação USTC e 

a SVM naquelas equivalentes aos índices de sensibilidade fluvial a derrames de óleo 

proposto por (ARAÚJO et al., 2007).  

 Assim, as principais classes contempladas pelo presente estudo serão 

convertidas nas nomenclaturas banco de macrófitas aquáticas (10a) e vegetação 

alagada (igapó, várzea, chavascal, campo, 10b), para ficar coerente com os estudos 

dos citados autores.     
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CAPÍTULO 5 - RESUTADOS 

 

5.1 Determinação das assinaturas radiométricas e variográficas das amostras 

de treinamento e referência 

 

 Como anteriormente mencionado, foram obtidos os parâmetros estatísticos 

(média, mediana e desvio padrão) correspondentes a três amostras para cada modo 

de polarização das imagens R99B-SAR, expressas em σ0 (32 bits). Dessas três 

amostras, foram escolhidas as duas mais características para cada imagem LHH, LHV 

e LVV, uma para treinamento e outra para referência (Figuras 4.12, 4.13, 4.14 e 4.15). 

Foram consideradas as classes utilizadas na aplicação do algoritmo USTC (floresta 

seca, floresta inundada, vegetação inundada, água lisa e água rugosa), conforme 

exibido nas Tabelas 5.1 a 5.14. A referência para o ciclo hidrológico é a época da 

cheia em Coari. 

 

Tabela 5.1 – Parâmetros estatísticos do coeficiente de retroespalhamento (σ0, em 

decibéis) para as amostras de treinamento da classe floresta seca (época da cheia em 

Coari). 

Amostras de Treinamento para a Classe Floresta Seca – σ0 (32 bits)  

Denominação Tipo Dados SAR Média Mediana 
Desvio 
Padrão 

FS2HH Treinamento LHH -8,957 -8,702 ±2,089 

FS2HV Treinamento LHV -12,960 -12,665 ±2,530 

FS2VV Treinamento LVV -8,663 -8,583 ±2,007 

 

Tabela 5.2 – Parâmetros estatísticos do coeficiente de retroespalhamento (σ0, em 

decibéis) para as amostras de referência da classe floresta seca (época da cheia em 

Coari). 

Amostras de Referência para a Classe Floresta Seca - σ0 (32 bits) 

Denominação Tipo Dados SAR Média Mediana 
Desvio 
Padrão 

FS3HH Referência LHH -7,929 -7,800 ±2,407 

FS3HV Referência LHV -12,389 -12,381 ±2,749 

FS3VV Referência LVV -7,645 -7,432 ±2,753 
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Tabela 5.3 – Parâmetros estatísticos do coeficiente de retroespalhamento (σ0, em 

decibéis) para as amostras de treinamento da classe floresta inundada (época da 

cheia em Coari). 

Amostras de Treinamento para a Classe Floresta Inundada - σ0 (32 bits) 

Denominação Tipo Dados SAR Média Mediana 
Desvio 
Padrão 

FI3HH Treinamento LHH -6,904 -7,077 ±2,979 

FI3HV Treinamento LHV -13,657 -13,461 ±2,641 

FI3VV Treinamento LVV -8,336 -7,856 ±3,069 

 

 

Tabela 5.4 – Parâmetros estatísticos do coeficiente de retroespalhamento (σ0, em 

decibéis) para as amostras de referência da classe floresta inundada (época da cheia 

em Coari). 

Amostras de Referência para a Classe Floresta Inundada - σ0 (32 bits) 

Denominação Tipo Dados SAR Média Mediana 
Desvio 
Padrão 

FI2HH Referência LHH -7,158 -7,400 ±2,744 

FI2HV Referência LHV -15,038 -15,225 ±2,758 

FI2VV Referência LVV -7,881 -7,900 ±2,471 

 

 

Tabela 5.5 – Parâmetros estatísticos do coeficiente de retroespalhamento (σ0, em 

decibéis) para as amostras de treinamento da classe vegetação inundada (época da 

cheia em Coari).  

Amostras de Treinamento para a Classe Vegetação Inundada - σ0 (32 bits) 

Denominação Tipo Dados SAR Média Mediana 
Desvio 
Padrão 

VI2HH Treinamento LHH -10,818 -10,812 ±1,562 

VI2HV Treinamento LHV -16,970 -16,918 ±1,614 

VI2VV Treinamento LVV -8,201 -7,978 ±1,653 
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Tabela 5.6 – Parâmetros estatísticos do coeficiente de retroespalhamento (σ0, em 

decibéis) para as amostras de referência da classe vegetação inundada (época da 

cheia em Coari). 

Amostras de Referência para a Classe Vegetação Inundada - σ0 (32 bits) 

Denominação Tipo Dados SAR Média Mediana 
Desvio 
Padrão 

VI3HH Referência LHH -9,630 -9,452 ±1,720 

VI3HV Referência LHV -15,362 -15,308 ±1,595 

VI3VV Referência LVV -9,151 -9,162 ±1,548 

 

 

Tabela 5.7 – Parâmetros estatísticos do coeficiente de retroespalhamento (σ0, em 

decibéis) para as amostras de treinamento da classe “lago água lisa” (época da cheia 

em Coari). 

Amostras de Treinamento para a Classe Lago Água Lisa - σ0 (32 bits) 

Denominação Tipo Dados SAR Média Mediana 
Desvio 
Padrão 

LAL1HH Treinamento LHH -35,411 -35,517 ±1,379 

LAL1HV Treinamento LHV -37,409 -37,354 ±1,665 

LAL1VV Treinamento LVV -38,253 -38,166 ±1,635 

 

 

Tabela 5.8 – Parâmetros estatísticos do coeficiente de retroespalhamento (σ0, em 

decibéis) para as amostras de referência da classe “lago água lisa” (época da cheia 

em Coari). 

Amostras de Referência para a Classe Lago Água Lisa - σ0 (32 bits) 

Denominação Tipo Dados SAR Média Mediana 
Desvio 
Padrão 

LAL2HH Referência LHH -36,233 -36,207 ±1,407 

LAL2HV Referência LHV -37,647 -37,501 ±1,585 

LAL2VV Referência LVV -38,945 -38,760 ±1,516 
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Tabela 5.9 – Parâmetros estatísticos do coeficiente de retroespalhamento (σ0, em 

decibéis) para as amostras de treinamento da classe “rio água lisa” (época da cheia 

em Coari). 

Amostras de Treinamento para a Classe Rio Água Lisa - σ0 (32 bits) 

Denominação Tipo Dados SAR Média Mediana 
Desvio 
Padrão 

RAL1HH Treinamento LHH -33,400 -33,515 ±1,735 

RAL1HV Treinamento LHV -35,353 -35,388 ±1,157 

RAL1VV Treinamento LVV -39,695 -39,683 ±1,726 

 

 

Tabela 5.10 – Parâmetros estatísticos do coeficiente de retroespalhamento (σ0, em 

decibéis) para as amostras de referência da classe “rio água lisa” (época da cheia em 

Coari). 

Amostras de Referência para a Classe Rio Água Lisa - σ0 (32 bits) 

Denominação Tipo Dados SAR Média Mediana 
Desvio 
Padrão 

RAL2HH Referência LHH -32,093 -32,041 ±1,740 

RAL2HV Referência LHV -33,627 -33,541 ±1,617 

RAL2VV Referência LVV -34,722 -34,962 ±1,650 

 

 

Tabela 5.11 – Parâmetros estatísticos do coeficiente de retroespalhamento (σ0, em 

decibéis) para as amostras de treinamento da classe “lago água rugosa” (época da 

cheia em Coari). 

Amostras de Treinamento para a Classe Lago Água Rugosa - σ0 (32 bits) 

Denominação Tipo Dados SAR Média Mediana 
Desvio 
Padrão 

LAR1HH Treinamento LHH -31,718 -31,844 ±1,436 

LAR1HV Treinamento LHV -35,456 -35,426 ±1,283 

LAR1VV Treinamento LVV -19,234 -19,250 ±1,451 
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Tabela 5.12 – Parâmetros estatísticos do coeficiente de retroespalhamento (σ0, em 

decibéis) para as amostras de referência da classe “lago água rugosa” (época da 

cheia em Coari). 

Amostras de Referência para a Classe Lago Água Rugosa - σ0 (32 bits) 

Denominação Tipo Dados SAR Média Mediana 
Desvio 
Padrão 

LAR2HH Referência LHH -30,405 -30,299 ±1,420 

LAR2HV Referência LHV -34,263 -34,459 ±1,669 

LAR2VV Referência LVV -20,119 -20,249 ±1,356 

 

 

Tabela 5.13 – Parâmetros estatísticos do coeficiente de retroespalhamento (σ0, em 

decibéis) para as amostras de treinamento da classe “rio água rugosa” (época da 

cheia em Coari). 

Amostras de Treinamento para a Classe Rio Água Rugosa - σ0 (32 bits) 

Denominação Tipo Dados SAR Média Mediana 
Desvio 
Padrão 

RAR1HH Treinamento LHH -29,061 -28,973 ±1,409 

RAR1HV Treinamento LHV -32,927 -32,815 ±1,443 

RAR1VV Treinamento LVV -18,040 -18,039 ±1,497 

 

 

Tabela 5.14 – Parâmetros estatísticos do coeficiente de retroespalhamento (σ0, em 

decibéis) para as amostras de referência da classe “rio água rugosa” (época da cheia 

em Coari). 

Amostras de Referência para a Classe Rio Água Rugosa - σ0 (32 bits) 

Denominação Tipo Dados SAR Média Mediana 
Desvio 
Padrão 

RAR2HH Referência LHH -27.251 -27.430 ±1.345 

RAR2HV Referência LHV -31.960 -31.954 ±1.422 

RAR2VV Referência LVV -15.428 -15.110 ±1.712 
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 A interação do pulso de radar, na banda L, com a floresta seca dá-se através 

do retroespalhamento difuso, em razão da atenuação do sinal pela biomassa acima do 

solo (principalmente galhos e troncos). Por sua vez, tal interação para florestas 

inundadas caracteriza-se pelo fenômeno de double-bounce. Nesse caso, o pulso do 

radar, na banda L, penetra o dossel reflete na água e depois nos troncos (ou vice-

versa), retornando um sinal muito forte para a antena, que é mais pronunciado para 

dados LHH com valores baixos de ângulo de incidência (segundo HOFFER et al., 

1985, até aproximadamente 45˚). Com efeito, verifica-se que o coeficiente de 

retroespalhamento (σ0) para a floresta inundada na polarização HH (Tabelas 5.3 e 5.4) 

é maior do que aquele verificado para a floresta seca (Tabelas 5.1 e 5.2). 

 Por sua vez, o pulso de radar espalha-se predominantemente para frente na 

presença de vegetação inundada, onde a biomassa acima da água é reduzida se 

comparada à floresta seca e inundada (comparar as Tabelas 5.5 e 5.6 com as 

mencionadas no parágrafo anterior). Nesse caso, há um discreto retorno para a 

antena proveniente dos bancos de macrófitas. 

 Para a classe água lisa (no lago ou no rio), ocorre reflexão especular do pulso 

de radar na superfície dos corpos hídricos, em razão da ausência de ondas capilares 

originadas pelo vento. O sinal de retorno resultante é muito baixo (Tabelas 5.7 a 5.10). 

Para a água rugosa, a energia eletromagnética volta à antena com um sinal 

relativamente mais forte na polarização VV, em razão da ocorrência do espalhamento 

Bragg, diagnóstico da ação do vento no espelho de água (Tabelas 5.11 a 5.14). Além 

disso, o coeficiente de retroespalhamento (σ0) mostra-se maior no rio que no lago 

(comparar Tabelas 5.11 e 5.12 com 5.13 e 5.14), em virtude da maior turbulência do 

ambiente fluvial. 

 É recomendável a comparação dos resultados acima descritos com aqueles 

publicados na literatura. Assim, a Tabela 5.15 apresenta os valores da mediana (em 

dB) para os coeficientes de retroespalhamento (σ0) obtidos por HESS et al. (2003) e 

BEISL (2009) na classificação de tipos de cobertura na Amazônia Central, utilizando o 

mosaico de imagens JERS-1 SAR (LHH) confeccionado pelo GRFM (Global Rain 

Forest Mapping Project). Os ângulos de incidência nesse produto variam de 34˚ a 43˚. 
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Tabela 5.15 - Valores da mediana (em dB) para os coeficientes de retroespalhamento 

(σ0) em LHH de diferentes tipos de cobertura na Amazônia Central interpretados no 

mosaico JERS-1 SAR e determinados no presente trabalho. 

HESS et al.  (2003) BEISL (2009) Presente trabalho 

(treinamento; LHH)

Presente trabalho 

(referência; LHH)

-7,4 -7,56 -8,702 -7,800

-5,3 -5,43 -7,077 -7,400

-8,3 -10,48 -10,812 -9,452

-35,517 (Lago Coari) -36,207 (Lago Coari)

-33,595 (Rio Solimões) -32,041 (Rio Solimões)

-31,844 (Lago Coari) -30,299 (Lago Coari)

-28,973 (Rio Solimões) -27,430 (Rio Solimões)

                                 Autores           

Classes                             

Floresta seca

Floresta inundada

Vegetação inundada 

(macrófitas)
Água lisa

Água rugosa

-16,50 (também -22 a -19 

no SIR-C)
-16,50

- -

 

 O exame da Tabela 5.15 indica que as variações relativas entre os valores do 

coeficiente de retroespalhamento (σ0
HH) se mantiveram consistentes em todos os 

casos, ou seja, σ0
HHFloresta inundada > σ0

HHFloresta seca > σ0
HHVegetação inundada 

>σ0
HHÁgua. No entanto, tais valores foram sistematicamente menores nesta 

dissertação, se comparados com aqueles determinados por HESS et al. (2003) e 

BEISL (2009). Isso se justifica pelo fato dos ângulos de incidência na imagem R99B-

SAR calibrada (45˚ a 53˚) serem maiores que aqueles do mosaico JERS-1 SAR (34˚ a 

43˚). Com efeito, para uma mesma superfície, o sinal de retorno do radar diminui com 

o aumento do ângulo de incidência.  

 O próximo passo na caracterização das amostras constou da análise de sua 

estrutura espacial por meio da observação dos correspondentes semivariogramas, que 

foram calculados para os dados de amplitude R99B-SAR reamostrados em 8 bits. Tais 

determinações foram isotrópicas, não contendo, portanto, informações sobre possíveis 

influências direcionais. Os resultados obtidos para distâncias de separação de até 11 

pixels indicaram que diferentes tipos de cobertura apresentam semivariogramas 

distintos, que podem ser empregados como uma assinatura de correlação espacial, 

como segue abaixo. 

 As amostras de treinamento para floresta seca (Figura 5.1 e 5.2) apresentam 

um comportamento que se assemelha ao modelo esférico, sem indicação da presença 

do efeito pepita, ou seja, a função semivariograma se aproxima de zero quando a lag 

distance tende a zero. A ocorrência pronunciada do efeito pepita indicaria variabilidade 

micro-espacial nos dados ou, ainda, um alto nível de aleatoriedade na porção 

considerada da imagem (MIRANDA & CARR, 1994). Com o incremento da lag 

distance, o semivariograma aumenta de valor até atingir um platô que coincide 

aproximadamente com a variância da amostra. Esse comportamento indica que os 

dados possuem marcante estrutura espacial. Para as polarizações HH e VV, o 

semivariograma exibe uma tendência ondulatória na região do platô, o que sugere 
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periodicidade na amostra, que pode estar relacionada a descontinuidades locais da 

topografia. As amostras de referência apresentam comportamento similar àquelas de 

treinamento. 

    

    

Figura 5.1 – Semivariogramas para a classe floresta seca, amostras de treinamento 

FS2HH, FS2HV e FS2VV na Tabela 5.1, correspondentes, respectivamente às 

polarizações HH, HV e VV. 
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Figura 5.2 – Semivariogramas para a classe floresta seca, amostras de referência 

FS3HH, FS3HV e FS3VV na Tabela 5.2, correspondentes, respectivamente às 

polarizações HH, HV e VV. 

 

 Os semivariogramas para a classe floresta inundada não exibem o efeito pepita 

(Figuras 5.3 e 5.4). Além disso, apresentam, em geral, comportamento ondulatório, 

indicando a presença de periodicidade na área da amostra, o que pode estar 

relacionado a feições no terreno. Nesse caso, a localização de tais descontinuidades é 

possivelmente controlada pela distribuição espacial do nível da água abaixo do dossel, 

o que possibilita a ocorrência do mecanismo double-bounce. Tais amostras possuem 

os maiores valores de variância observados nessa pesquisa.   
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Figura 5.3 – Semivariogramas para a classe floresta inundada, amostras de 

treinamento FI3HH, FI3HV e FI3VV na Tabela 5.3, correspondentes, respectivamente 

às polarizações HH, HV e VV. 
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Figura 5.4 – Semivariogramas para a classe floresta inundada, amostras de referência 

FI2HH, FI2HV e FI2VV na Tabela 5.4, correspondentes, respectivamente às 

polarizações HH, HV e VV. 

 

 Para a vegetação inundada (Figuras 5.5 e 5.6), o efeito pepita já se faz notar, o 

que ocorre devido ao espalhamento predominantemente para frente que caracteriza 

essa classe de cobertura. A maior parte da energia proveniente da antena, portanto, 

não retorna para o sistema, diminuindo, assim, a razão sinal-ruído.   
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Figura 5.5 – Semivariogramas para a classe vegetação inundada, amostras de 

treinamento VI2HH, VI2HV e VI2VV na Tabela 5.5, correspondentes, respectivamente 

às polarizações HH, HV e VV. 
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Figura 5.6 – Semivariogramas para a classe vegetação inundada, amostras de 

referência VI3HH, VI3HV e VI3VV na Tabela 5.6, correspondentes, respectivamente 

às polarizações HH, HV e VV. 

 

 No que diz respeito às amostras para água (Figuras 5.7 a 5.14), seu 

comportamento é essencialmente plano para todas as polarizações, se comparadas 

às ordens de grandeza dos valores assumidos para a função semivariograma nos 

demais casos. Vale notar que, nas Figuras 5.11 a 5.14, a variância para a água rugosa 

na polarização VV é maior do que aquela da água lisa e da água rugosa nos demais 

casos. Tal resultado sugere a possibilidade de discriminação de corpos hídricos com 

maior ação do vento ou turbulência mais acentuada utilizando os dados LVV.  
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Figura 5.7 – Semivariogramas para a classe “lago água lisa”, amostras de treinamento 

LAL1HH, LAL1HV e LAL1VV na Tabela 5.7, correspondentes, respectivamente às 

polarizações HH, HV e VV. 
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Figura 5.8 – Semivariogramas para a classe “lago água lisa”, amostras de referência 

LAL2HH, LAL2HV e LAL2VV na Tabela 5.8, correspondentes, respectivamente às 

polarizações HH, HV e VV. 
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Figura 5.9 – Semivariogramas para a classe “rio água lisa”, amostras de treinamento 

RAL1HH, RAL1HV e RAL1VV na Tabela 5.9, correspondentes, respectivamente às 

polarizações HH, HV e VV. 
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Figura 5.10 – Semivariogramas para a classe “rio água lisa”, amostras de referência 

RAL2HH, RAL2HV e RAL2VV na Tabela 5.10, correspondentes, respectivamente às 

polarizações HH, HV e VV. 
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Figura 5.11 – Semivariogramas para a classe “lago água rugosa”, amostras de 

treinamento LAR1HH, LAR1HV e LAR1VV na Tabela 5.11, correspondentes, 

respectivamente às polarizações HH, HV e VV. 
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Figura 5.12 – Semivariogramas para a classe “lago água rugosa”, amostras de 

referência LAR2HH, LAR2HV e LAR2VV na Tabela 5.12, correspondentes, 

respectivamente às polarizações HH, HV e VV. 
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Figura 5.13 – Semivariogramas para a classe “rio água rugosa”, amostras de 

treinamento RAR1HH, RAR1HV e RAR1VV na Tabela 5.13, correspondentes, 

respectivamente às polarizações HH, HV e VV. 
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Figura 5.14 – Semivariogramas para a classe “rio água rugosa”, amostras de 

referência RAR2HH, RAR2HV e RAR2VV na Tabela 5.14, correspondentes, 

respectivamente às polarizações HH, HV e VV. 
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5.2 Classificação USTC das imagens na banda L do sistema R99B-SAR 

 

As classes individualizadas pelo algoritmo USTC foram floresta seca, floresta 

inundada, vegetação inundada, água lisa e água rugosa, conforme ilustrado nas 

Figuras 5.15 a 5.17. Verificou-se que essa abordagem apresentou bom desempenho 

para os corpos hídricos, permitindo uma clara distinção, no produto LVV, entre água 

lisa e água rugosa (Figura 5.17), tanto no lago como no rio, em concordância com o 

preconizado pela análise das assinaturas radiométricas e variográficas das amostras. 

Constatou-se ainda que alguns pixels no centro do Lago de Coari foram classificados 

como vegetação inundada (Figuras 5.17 e 5.18). Em virtude de se localizarem longe 

das margens, tais pontos não são interpretados na presente dissertação como 

representativos de bancos de macrófitas, mas sim como resultantes de erro na 

classificação USTC. Por fim, áreas emersas associadas a sombras na imagem R99B-

SAR foram erroneamente classificadas como água lisa.  
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Figura 5.15 – Classificação USTC para imagem R99B-SAR, banda L, polarização HH, 

com filtro de moda e classes texturais. 
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Figura 5.16 – Classificação USTC para imagem R99B-SAR, banda L, polarização HV, 

com filtro de moda e classes texturais. 
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Figura 5.17 – Classificação USTC para imagem R99B-SAR, banda L, polarização VV, 

com filtro de moda e classes texturais. 
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Figura 5.18 - Aplicação da máscara SWBD para isolar as classes texturais associadas 

a corpos d’água (água lisa e água rugosa), assim como possíveis erros do algoritmo 

USTC no centro do Lago de Coari. 
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O citado método não-supervisionado foi incapaz de discriminar a classe 

vegetação inundada de porções emersas de solo com pouca vegetação (Figuras 5.15, 

5.16 e 5,17). Este tipo de cobertura ocorre em áreas desmatadas que apresentam 

pouca biomassa acima da superfície do terreno. Seu comportamento, em termos do 

retorno do sinal de radar, é similar àquele exibido pela classe vegetação inundada, 

onde as macrófitas apresentam pouca biomassa acima do nível da água (Figura 5.19).  

 

Figura 5.19 – Diagrama mostrando o sinal (amplitude) na imagem R99B-SAR, os 

mecanismos interação do radar com os diferentes alvos na superfície terrestre e a 

classificação temática USTC (com a escala de cores empregada nas Figuras 5.15 a 

5.17). Mecanismos: (1) retroespalhamento difuso; (2) espalhamento 

predominantemente para frente; (3) double-bounce; (4) reflexão especular. Tipos de 

cobertura: (a) floresta seca; (b) solo com pouca vegetação; (c) estruturas antrópicas; 

(d) vegetação inundada (macrófitas); (e) floresta inundada; (f) água. Classes USTC: 

floresta seca (verde); floresta inundada (vermelha); vegetação inundada (amarela); 

água lisa (azul escuro); água rugosa (azul claro). 

 

 

 Outro exemplo de desempenho insuficiente do USTC refere-se às áreas da 

cidade de Coari e do terminal do mesmo nome (TECO), ambas caracterizadas pelo 

fenômeno de double-bounce, similar ao observado em regiões de floresta inundada. 

Para se constatar tal efeito, basta comparar essas estruturas antrópicas, constituídas 

por diedros e triedros, com porções de floresta inundada no entorno de dois lagos 

situados na margem esquerda do Rio Solimões, na parte setentrional da Figura 5.15. 

Além disso, embarcações localizadas principalmente nas proximidades do porto de 
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Coari apresentam forte sinal de retorno nos dados R99B-SAR, em virtude do efeito de 

double-bounce também a elas associado.  

Nos produtos classificados com o USTC, não se verificou uma ampla 

distribuição geográfica de florestas inundadas, apesar da data de aquisição dos dados 

R99B-SAR corresponder à época cheia do ciclo hidrológico na Amazônia. Acredita-se 

que tal circunstância ocorreu em virtude dos valores altos do ângulo de incidência da 

imagem calibrada (45° no near range a 53° no far range), os quais não favorecem o 

realce do mecanismo de double-bounce em florestas alagadas, como constatado por 

HOFFER et al. (1985). Pixels associados ao mecanismo de double-bounce foram 

claramente identificados pelo USTC ao longo das margens do rio Solimões e do lago 

Coari que se orientam aproximadamente na direção N-S (voltadas, portanto, para a 

antena SAR e perpendiculares à direção de iluminação do sistema), como se vê na 

Figura 5.15.   
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5.2.1 Avaliação do desempenho da classificação USTC utilizando a Matriz de 

Confusão e o Índice Kappa 

 

 Para avaliar o desempenho da classificação USTC, foram extraídas amostras 

aleatórias através do programa PCI Geomática, com base no trabalho desenvolvido 

por MIRANDA et al. (2007). Em tal pesquisa houve a seleção das amostras a partir de 

verificações feitas em campo. Assim, no presente estudo, foi possível examinar 3000 

pixels classificados, porém selecionados em igual número (cerca de 600) para cada 

classe, ou seja, desproporcionalmente à ocorrência no espaço geográfico de cada 

uma delas. Segundo CONGALTON & GREEN (1999), o maior benefício de tal 

abordagem consiste exatamente no fato de que todas as classes, independente de 

sua distribuição na superfície terrestre, são igualmente contempladas no processo de 

coleta de amostras. Após o término desse procedimento, é possível construir as 

matrizes de confusão para a classificação USTC, conforme apresentado nas Tabelas 

5.16 a 5.18. Tais tabelas expressam a dificuldade de separação entre vegetação 

inundada e solo com vegetação, assim como floresta inundada e estruturas 

antrópicas, por possuírem mecanismo de retroespalhamento semelhante. 

 Na Tabela 5.16, referente à polarização HH, observa-se que as classes 

apresentaram seus índices kappa entre 0,70 e 0,23, o que corresponde aos níveis de 

concordância de substancial a leve (conforme os critérios de LANDIS & KOCH, 1977). 

A classe que obteve o menor índice kappa foi água lisa, que apresentou considerável 

confusão com água rugosa. Além disso, um índice kappa baixo também foi encontrado 

para a classe vegetação inundada. As outras três classes superaram o valor 0,60 para 

o índice kappa, significando uma concordância substancial com os dados de 

referência. Destaque para a classe floresta seca, que exibiu o maior valor para tal 

índice (0,70). O índice da acurárica global convergiu para a mesma tendência, com 

valor igual a 0,65, já o kappa global apresentou como resultado valor igual a 0,51, 

concordância moderada para a classificação, segundo LANDIS & KOCH, 1977. 

 Na Tabela 5.17, referente à polarização HV, observa-se que as classes 

apresentaram seus índices kappa entre 0,77 e 0,26, que corresponde a níveis de 

concordância de substancial a leve (conforme os critérios de LANDIS & KOCH, 1977). 

A classe que obteve o menor índice kappa foi água lisa, que apresentou considerável 

confusão com água rugosa. Além disso, valores baixos do índice kappa foram 

encontrados para as classes vegetação inundada e floresta inundada. As outras duas 

classes superaram o valor 0,60 para o índice kappa, significando uma concordância 
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substancial com os dados de referência. Destaque para a floresta seca, que exibiu o 

maior valor para tal índice (0,77). O índice da acurárica global convergiu para a 

mesma tendência, com valor igual a 0,72, já o kappa global apresentou como 

resultado valor igual a 0,58, concordância moderada para a classificação. 

 Na Tabela 5.18, referente à polarização VV, observa-se que as classes 

apresentaram seus índices kappa entre 0,94 a 0,58, o que corresponde a níveis de 

concordância de muito forte a moderado. A classe que obteve menor índice kappa foi 

floresta inundada, que apresentou considerável confusão com floresta seca. As outras 

quatro classes apresentaram valores iguais ou superiores a 0,70 para o índice kappa, 

significando concordância substancial a muito forte com os dados de referência. 

Destaque para a água rugosa, que exibiu o maior valor para tal índice (0,94). Os 

índices globais convergiram para uma concordância muito forte, com kappa global 

igual a 0,81 e acurácia global igual a 0,86. 

 Em síntese, a classificação USTC apresentou algumas ambigüidades por não 

dissociar classes como floresta inundada e estrutura antrópica, assim como vegetação 

inundada (macrófitas) e solo com vegetação, as quais possuem mecanismo de 

retroespalhamento similar, conforme anteriormente discutido.      
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Tabela 5.16 – Matriz de Confusão e Índice Kappa para a classificação USTC da banda L, polarização HH. 

Floresta 

Seca

Vegetação 

Inundada

Floresta 

Inundada
Água Lisa

Água 

Rugosa

Total 

Linha

Total 

Incluído

Acurácia do 

Usuário

Floresta Seca 1132 202 20 0 3 1357 225 0.83

Vegetação Inundada 159 127 31 0 4 321 194 0.40

Floresta Inundada 39 7 89 0 0 135 46 0.66

Água Lisa 0 0 0 179 402 581 402 0.31

Água Rugosa 22 17 1 130 436 606 170 0.72

Total Coluna 1352 353 141 309 845 3000

Total Omitido 220 226 52 130 409

Acurácia do Produtor 0.84 0.36 0.63 0.58 0.52 0.65

Kappa por classe 0.70 0.32 0.64 0.23 0.61 0.51

Dados de Referência

D
a
d
o
s
 C

la
s
s
ifi

c
a
d
o
s

Overall Accuracy

Kappa Index
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Tabela 5.17 – Matriz de Confusão e Índice Kappa para a classificação USTC da banda L, polarização HV. 

Floresta Seca
Vegetação 

Inundada

Floresta 

Inundada
Água Lisa Água Rugosa Total Linha

Total 

Incluído

Acurácia do 

Usuário

Floresta Seca 1256 131 35 0 2 1424 168 0.88

Vegetação Inundada 147 98 9 0 7 261 163 0.38

Floresta Inundada 85 6 56 0 0 147 91 0.38

Água Lisa 0 0 0 122 255 377 255 0.32

Água Rugosa 5 15 0 140 631 791 160 0.80

Total Coluna 1493 250 100 262 895 3000

Total Omitido 237 152 44 140 264

Acurácia do Produtor 0.84 0.39 0.56 0.47 0.71 0.72

Kappa por classe 0.77 0.32 0.36 0.26 0.71 0.58

Dados de Referência

D
a
d
o
s
 C

la
s
s
ifi

c
a
d
o
s

Overall Accuracy

Kappa Index
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Tabela 5.18 – Matriz de Confusão e Índice Kappa para a classificação USTC da banda L, polarização VV. 

Floresta 

Seca

Vegetação 

Inundada

Floresta 

Inundada

Água 

Lisa

Água 

Rugosa

Total 

Linha
Total Incluído

Acurácia do 

Usuário

Floresta Seca 1176 75 6 0 5 1262 86 0.93

Vegetação Inundada 85 260 4 0 6 355 95 0.73

Floresta Inundada 82 6 130 0 0 218 88 0.60

Água Lisa 1 1 1 294 104 401 107 0.73

Água Rugosa 8 11 0 15 730 764 34 0.96

Total Coluna 1352 353 141 309 845 3000

Total Omitido 176 93 11 15 115

Acurácia do Produtor 0.87 0.74 0.92 0.95 0.86 0.86

Kappa por classe 0.88 0.70 0.58 0.70 0.94 0.81Kappa Index

Dados de Referência

D
a
d
o
s
 C

la
s
s
ifi

c
a
d
o
s

Overall Accuracy
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5.3 Geração do modelo cognitivo como suporte à segmentação orientada a 

objeto  

 

 A abordagem orientada a objeto foi empregada com o propósito de se refinar a 

separação de classes com mecanismo similar de retroespalhamento obtida com a 

classificação USTC. Para tanto, foi desenvolvido um mapa cognitivo, de modo a 

explicitar os contextos empregados na classificação SVM (Suporte Vector Machine). 

Assim, os temas obtidos com a classificação USTC foram remapeados em 

superclasses (água, área inundável e área não inundável), com base nas expressões 

texturais, radiométricas e de contexto descritas na Tabela 5.19. A estratégia da 

segmentação orientada a objeto foi balizada a partir de tais superclasses (Figura 5.20).  

 A segmentação orientada a objetos, realizada através do software Definiens, 

separou dois ambientes por meio do mecanismo UP-DOWN (de cima para baixo), 

aplicado apenas para definir corpos hídricos. Dessa maneira, foram separadas três 

superclasses utilizando dados temáticos a partir da máscara de água SWBD e da 

isolinha de 40 metros SRTM versão 2. Tais superclasses discriminadas foram: 

superfície líquida (água), obtida com detalhamento com o nível 2 da segmentação 

orientada a objetos (parâmetro de escala 8); área inundável, obtida através do 

detalhamento no nível 1 sob parâmetro de escala 20; área não inundável, obtida 

através do detalhamento no nível 1 sob parâmetro de escala 20. Tal definição das 

superclasses possibilitou a posterior classificação SVM para o maior detalhamento das 

classes de cobertura da região. 

 Para a utilização da classificação SVM, foi necessário treinar o algoritmo com a 

seleção de amostras de cada subclasse a ser discriminada. Essa classificação foi 

realizada através do programa Knime, utilizando parâmetros dos objetos, como, por 

exemplo, a média da resposta polarimétrica (HH, HV e VV). Os ruídos, tais como 

objetos referentes a sombras, foram classificados posteriormente, de acordo com 

informações de contexto basedas na classe a oeste desse objeto (Tabela 5.19).  
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Figura 5.20 – Segmentação Orientada a Objetos para separar três superclasses 

(água, área inundável e área não inundável) e a Classificação SVM, que definiu sete 

subclasses a partir de tais superclasses (água lisa, água rugosa, banco de macrófitas, 

floresta inundável, solo com vegetação, floresta seca e estrutura antrópica).  

 

Tabela 5.19 – Matriz Síntese dos Modelos de Classificação 

Classes

LVV LHV LHH
Outras relações 

espaciais
MDE SRTM

Água lisa
Textura lisa e baixo 

DN
X X X X

Água rugosa
Textura rugosa e DN 

intermediário a alto
X X X X

Sombra (classe 

redefinida com base 

no contexto)

X
Textura lisa e baixo 

DN
X

Floresta seca ou solo 

exposto circundado o 

objeto

Aspecto: se eixo 

maior do objeto for 

perpendicular à 

direção de 

iluminação (± 20°) = 

classe a oeste

Solo com vegetação 

(pouca biomassa)
X

Textura intermediária 

e DN intermediário
X X Acima da cota 40 m

Banco de macrófitas X
Textura intermediária 

e DN intermediário
X

Relação de 

proximidade com a 

máscara de água: se 

há interseção, então 

banco de macrófitas

Abaixo da cota 40 m

Floresta inundável X X
Textura rugosa e DN 

intermediário a alto
X Abaixo da cota 40 m

Floresta seca X X
Textura rugosa e DN 

intermediário a alto
X Acima da cota 40 m

Estrutura antrópica X X
Double-dounce  (DN 

muito alto)

Relação de 

proximidade do 

double-bounce e 

solo com vegetação 

= estrutura antrópica

X

Carcterísticas Texturais e Radiométricas Contexto
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 O modelo cognitivo foi concebido de acordo com os critérios descritos abaixo, 

cuja definição levou em conta as questões levantadas com as ambiguidades da 

classificação USTC: 

- a máscara SWBD foi aplicada sobre os corpos hídricos para separá-los das áreas 

emersas. Assim, os pixels classificados como água lisa e água rugosa ficaram restritos 

à região delimitada na imagem LVV pela máscara SWBD;  

- a área emersa também foi separada em ambientes distintos: onde pode ocorrer 

inundação e onde o fenômeno definitivamente não ocorre. Para isso, foram utilizadas 

curvas de nível extraídas a partir do Modelo Digital de Elevação (MDE) da missão 

SRTM. Assim, terrenos acima da cota de 40 metros foram considerados como não 

alagáveis, enquanto aqueles abaixo desse nível topográfico como passíveis de 

inundação (Figura 5.21); 

-  as zonas de sombra acarretadas pelas árvores na imagem LHV foram excluídas 

com o auxílio do mapa do SRTM, através da seguinte regra: sempre que o aspecto de 

seu eixo for perpendicular à direção de iluminação do radar (com ± 20˚ de tolerância), 

a área de sombra é atribuída à classe imediatamente a oeste; 

- foi individualizada a classe solo com vegetação nas áreas emersas, a qual, na 

classificação USTC da imagem LHV, se confundiu com bancos de macrófitas por 

apresentar mecanismo semelhante de interação com o pulso do radar. Ainda nas 

áreas emersas, foi reconhecida na imagem LHH a classe estrutura antrópica, definida 

pela relação de proximidade de pixels representativos do mecanismo de double-

bounce com a classe solo com vegetação; 

- caso haja interseção, no limite da máscara SWBD, entre as classes solo com 

vegetação e bancos de macrófitas, considera-se todo o conjunto como representativo 

de bancos de macrófitas;  

- a classe floresta seca compreendeu o restante dos pixels da imagem LHH em áreas 

não alagáveis (ou seja, com a cota acima de 40 metros).  



136 
 

 

Figura 5.21 – Diagrama ilustrando o critério para a definição de área inundável e área 

permanentemente emersa, o qual leva em conta os seguintes fatores: (1) a cota 

máxima da água no Lago Coari é de aproximadamente 20 metros (Figura 2.6); (2) a 

altura média das árvores na Amazônia é de 20 metros. A banda C foi utilizada pela 

missão SRTM para gerar o MDE com cobertura quase global. Nessa faixa de 

microondas, não há grande penetração do pulso do radar na vegetação, ocorrendo o 

retroespalhamento no interior do dossel (Tabela 3.4).  

 

  O quadro da Figura 5.22 apresenta a definição das classes de cobertura 

estabelecidas no Modelo Cognitivo da Figura 5.20.  

 

Figura 5.22 – Diagrama mostrando o sinal (amplitude) na imagem R99B-SAR, os 

mecanismos interação do radar com os diferentes alvos na superfície terrestre e as 
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classes para a segmentação orientada a objeto (com a escala de cores empregada na 

Figura 5.23). Mecanismos: (1) retroespalhamento difuso; (2) espalhamento 

predominantemente para frente; (3) double-bounce; (4) reflexão especular. Tipos de 

cobertura: (a) floresta seca; (b) solo com pouca vegetação; (c) estruturas antrópicas; 

(d) vegetação inundada (macrófitas); (e) floresta inundada; (f) água. Classes USTC: 

floresta seca (verde); floresta inundada (vermelha); vegetação inundada (amarela); 

água lisa (azul escuro); água rugosa (azul claro). Classes da segmentação orientada a 

objeto: floresta seca (verde); floresta inundada (vermelho); bancos de macrófitas 

(amarelo); solo com vegetação (verde claro); estruturas antrópicas (cinza); água 

rugosa (azul claro); água lisa (azul escuro). 

 

5.4 Segmentação orientada a objeto e classificação SVM 

 

 Com base no modelo cognitivo da Figura 5.20, as imagens multipolarimétricas 

do sensor R99B-SAR foram submetidas à segmentação orientada a objeto. As bandas 

LHH, LHV e LVV foram processadas simultaneamente, de modo a obter níveis de 

segmentação comuns em tais dados. Esse procedimento favorece a definição de 

objetos de mesma expressão espacial em todas as imagens. Concluída a 

segmentação, o próximo passo foi buscar o significado temático de cada objeto gerado 

nesse procedimento. Assim, foi efetuado o processo de classificação utilizando o 

algoritmo SVM (Support Vector Machines), cujo objetivo é determinar limites de 

decisão que produzam uma separação ótima entre classes por meio da minimização 

dos erros (VAPNIK, 1995). As classes então definidas foram água lisa, água rugosa, 

água abrigada, solo com vegetação, macrófitas, floresta seca, floresta inundada e 

estrutura antrópica (Figura 5.23). 
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Figura 5.23 – Resultado da classificação SVM efetuada com base na segmentação 

orientada a objeto dos dados multipolarimétricos R99B-SAR.   
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5.4.1 Avaliação do desempenho da classificação SVM baseada em 

segmentação orientada a objeto utilizando a Matriz de Confusão e o Índice 

Kappa 

 

 Na Tabela 5.19, foram avaliados 7813 pixels escolhidos aleatoriamente e 

estratificados, o que permitiu analisar as classes de acordo com a proporcionalidade 

de suas ocorrências espaciais. O desempenho dessa abordagem de classificação foi 

superior, se comparado com os resultados anteriormente apresentados nas Tabelas 

5.16 a 5.18. Esse comportamento pode ser explicado devido ao refinamento 

empregado em tal procedimento, em que o modelo cognitivo auxiliou a dirimir as 

dúvidas quanto à separação entre vegetação inundada e solo com vegetação, por 

exemplo, empregando as informações de contexto. Assim, foi encontrado um valor 

para kappa global de 0,82, o que corresponde a um nível de concordância muito forte. 

Ademais, o valor da acurácia global foi de 0,87, portanto acima do limiar que 

CONGALTON & GREEN (1999) estabeleceram para tal parâmetro. 

 Para as cotas acima de 40 metros, a classe que apresentou o maior kappa foi 

floresta seca (0,95), a qual possui maior distribuição espacial na imagem, o que 

resultou na extração de 2242 pixels como dados de referência. Além disso, nesse 

nível altimétrico, a classe solo com vegetação exibiu um valor para kappa de 0,59. 

 Para as amostras abaixo daquela cota, a classe que apresentou o maior valor 

de kappa foi água rugosa (0,80), para 2929 pixels avaliados. Ainda para as classes 

abaixo de 40 metros, foram também individualizadas floresta seca, solo com 

vegetação, floresta inundada, macrófitas, estrutura antrópica, água abrigada e água 

lisa, com o kappa por classe de 0,90, 0,23, 0,84, 0,51, 0,88, 0,76 e 0,80, 

respectivamente. 

 Os resultados superiores a 0,80 indicam um nível de concordância muito forte 

para a classificação. Isso ocorre com a floresta seca acima de 40 m, bem como, 

abaixo dessa cota, com floresta seca, floresta inundada, estrutura antrópica, água lisa 

e água rugosa. Os valores mais baixos encontrados para kappa referem-se às classes 

solo com vegetação e macrófitas, que se confundem em maior parte com a floresta 

seca. Isso pode ser explicado pela ocorrência de pixels nessas classes dominados por 

maiores valores locais de biomassa, cujo comportamento pode representar a transição 

de espalhamento predominantemente para frente até retroespalhamento difuso. 
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 A classe água apresentou boa expressão na polarização VV, que permitiu 

subdividi-la de três maneiras: água lisa, água rugosa e água abrigada. As classes 

água lisa e rugosa (ambas com kappa de 0,80) se situaram no limiar entre 

concordância substancial a muito forte. Além disso, foi adicionalmente reconhecida, 

por atributos de contexto, a água presente em porções restritas na imagem cercadas 

por terra firme, que recebeu a denominação de água abrigada, com valor de kappa 

igual a 0,76. No entanto, do ponto de vista textural e radiométrico, tal classe pode ser 

considerada como composta por partes de água lisa e rugosa, conforme observado na 

parte setentrional da Figura 5.23. 

 Esse processamento digital realçou artefatos radiométricos expressos por uma 

feição retilínea, de orientação WNW-ESE, que cruza a imagem a sul do Terminal de 

Coari (TECO), predominantemente classificada como solo com vegetação. Na porção 

centro oriental da Figura 5.22, tal feição é classificada como estrutura antrópica em 

uma área de floresta seca. Por outro lado, outra feição retilínea que se destaca na 

Figura 5.23 é o duto Urucu-Coari, representado em sua maioria por segmentos 

classificados como solo com vegetação e orientados segundo NE-SW. 
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Tabela 5.20 – Matriz de Confusão e Índice Kappa para a Segmentação Orientada a Objeto. 

Floresta Seca*
Solo com 

Vegetação*
Floresta Seca

Solo com 

Vegetação

Floresta 

Inundada
Macrófitas

Estrutura 

Antrópica
Água Abrigada Água Lisa Água Rugosa Total Linha Total Incluído

Acurácia do 

Usuário

Floresta Seca 2134 84 0 0 0 0 0 0 0 0 2218 84 0.96

Solo com Vegetação 108 166 0 0 0 0 0 0 0 0 274 108 0.61

Floresta Seca 0 0 714 18 35 14 1 4 0 0 786 72 0.91

Solo com Vegetação 0 0 60 25 1 11 2 6 0 0 105 80 0.24

Floresta Inundada 0 0 10 0 59 0 1 0 0 0 70 11 0.84

Macrófita 0 0 67 7 6 91 2 2 0 0 175 84 0.52

Estrutura Antrópica 0 0 1 0 2 2 36 0 0 0 41 5 0.88

Água Abrigada 0 0 5 0 0 1 1 22 0 0 29 7 0.76

Água Lisa 0 0 0 0 0 0 0 0 785 164 949 164 0.83

Água Rugosa 0 0 0 0 0 0 0 0 401 2765 3166 401 0.87

Total Coluna 2242 250 857 50 103 119 43 34 1186 2929 7813 1016 0.87

Total Omitido 108 84 143 25 44 28 7 12 401 164

Acurácia do Produtor 0.95 0.66 0.83 0.5 0.57 0.76 0.84 0.65 0.66 0.94 0.87

Kappa por Classe 0.95 0.59 0.90 0.23 0.84 0.51 0.88 0.76 0.80 0.80 0.82

Overall Accuracy

Kappa Index

* Acima de 40 metros no SRTM; sem influência aluvial

Dados de Referência

Acima de 40 m Abaixo de 40 m

D
a
d

o
s
 C

la
s
s
if

ic
a
d

o
s
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5.5 Classificação USTC do mosaico não-calibrado 

 

 A presente dissertação considerou também a avaliação do mosaico não-

calibrado submetido à classificação USTC por MIRANDA et al. (2007). Esse produto, 

também oriundo da simulação MAPSAR, com ângulos de incidência variando de 

39,57˚ a 45˚, foi obtido pelo processamento simultâneo das imagens LHH e LHV para 

a geração de bandas texturais (Figura 5.24). Tal par de imagens foi selecionado por 

apresentar menor correlação.  

 A matriz de confusão publicada pelos citados autores encontra-se na Tabela 

5.20. A partir dela, foi possível calcular os valores de kappa por classe, kappa global e 

acurácia global. As classes consideradas foram água, vegetação inundada, floresta 

inundada e floresta seca. Os valores para kappa foram máximos (ou seja, iguais a 

1,00) para as classes água, vegetação inundada e floresta inundada. Para floresta 

seca, tal parâmetro alcançou aproximadamente 0,98. Os demais índices também 

convergiram, com kappa global de 0,99 e acurácia global de 1,00.   

 Embora os resultados da avaliação do desempenho da classificação USTC do 

mosaico não-calibrado sejam elevados, em razão principalmente dos valores utilizados 

de ângulo de incidência, o produto final apresenta as restrições de contexto já 

discutidas anteriormente. Como exemplo, pode ser citada uma área retilínea de pixels 

classificados como água a sul de Coari. Tal porção do terreno, caracterizada pela 

reflexão especular do pulso do radar, é, na verdade, a pista de pouso do aeroporto de 

Coari. 

 Para cumprir com os objetivos dessa pesquisa, foi gerado um recorte de tal 

mosaico para os limites da imagem calibrada R99B-SAR (Figura 5.25), com a 

finalidade de individualizar a classe floresta inundada, cuja expressão radiométrica na 

imagem calibrada não foi a ideal, visto que o intervalo utilizado de ângulos de 

incidência (45˚ a 53˚) não favorece sua detecção. 
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Figura 5.24 – Mapa da classificação USTC do mosaico não-calibrado na banda L da 

Missão MAPSAR, obtido como resultado do processamento do par de bandas com 

menor correlação (HH + HV). Fonte: MIRANDA et al. (2007). 
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Figura 5.25 – Mapa da classificação USTC do mosaico não-calibrado na banda L (HH + HV) recortado nos limites da imagem calibrada R99B-

SAR (à direita). 
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Tabela 5.21 – Matriz de Confusão e Índice Kappa para o resultado da classificação USTC do mosaico não-calibrado HH + HV. Modificado de 

MIRANDA et al. (2007) 

Floresta Seca
Vetação 

Inundada

Floresta 

Inundada
Água Total Linha Total Incluído

Acurácia do 

Usuário

Floresta Seca 121 2 0 0 123 2 0.98

Vegetação Inundada 0 119 0 0 119 0 1

Floresta Inundada 0 0 121 0 121 0 1

Água Lisa 0 0 0 121 121 0 1

Total Coluna 121 121 121 121 484 2 1

Total Omitido 0 2 0 0

Acurácia do Produtor 1.00 0.98 1.00 1.00 1.00

Kappa por classe 0.98 1 1 1.00 0.99

Dados de Referência

D
a
d
o
s
 

C
la

s
s
if
ic

a
d
o
s

Overall Accuracy

Kappa Index
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5.6 Seleção do produto com melhor desempenho 

 

 O produto mais adequado para a visualização das classes de maior 

sensibilidade ambiental a derrames de óleo na região de Coari foi selecionado a partir 

dos melhores resultados obtidos com a segmentação orientada a objeto/classificação 

com o algoritmo SVM dos dados R99B-SAR calibrados e com a classificação USTC do 

mosaico não-calibrado. Com isso, pretendeu-se otimizar a individualização das 

classes de sensibilidade 10a (bancos de macrófitas aquáticas) e 10b (vegetação 

alagada) na Tabela 1.2. 

 Assim, a classe 10a foi mais bem definida pela segmentação orientada a 

objeto/classificação SVM, discriminando as regiões na imagem R99B-SAR calibrada 

onde ocorrem as maiores concentrações de bancos de macrófitas aquáticas. Por outro 

lado, a classe 10b foi pouco discriminada nessa imagem, em função de seu intervalo 

para o ângulo de incidência (45° a 53°) não ser o mais apropriado para a detecção do 

mecanismo de double-bounce que caracteriza as florestas inundadas. Com efeito, 

segundo HOFFER et al. (1985), quanto maior o ângulo de incidência, menor é o 

retorno para a antena do radar proveniente de tais ambientes. Por isso, foi aproveitada 

na presente dissertação o contorno para a classe 10b obtido a partir da classificação 

USTC do mosaico não-calibrado, considerando as polarizações HH e HV. Nesse 

mosaico, os ângulos de incidência variam de 39,57° a 45°. 

  Desse modo, como subsídio para a confecção da Carta SAO em Coari, na 

época da cheia, foram selecionadas somente as informações importantes para 

visualizar as classes 10a e 10b na área de interesse. Primeiramente, a máscara 

SWBD foi utilizada para estabelecer o limite geográfico entre os ambientes aquático e 

terrestre (Figura 5.26). Ademais, como “pano de fundo” para o produto final, foi 

escolhida a imagem LHH, que apresentou o maior valor de kappa para a classe 

floresta inundada (0,64; ver Tabela 5.16). 

  Em seguida, foram extraídos os limites referentes à floresta inundada obtidos a 

partir da classificação USTC do mosaico não-calibrado (Figura 5.27). Além disso, 

utilizando a máscara para as cotas acima de 40 metros construída com base no MDE 

da SRTM, foram selecionadas as áreas de floresta inundada (10b) para as regiões 

abaixo de tal nível topográfico (Figura 5.28). Finalmente, foram delineados os sítios 

referentes aos bancos de macrófitas (10a) com base no mapa gerado pela 

segmentação orientada a objeto/classificação SVM (Figura 5.29).  
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Figura 5.26 – Seleção da imagem R99B-SAR, banda L e polarização HH (à esquerda); máscara SWBD (água) à direita. 
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Figura 5.27 – Seleção da floresta inundada no mosaico HH+HV (à esquerda); floresta inundada para a área de estudo (à direita). 
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Figura 5.28 – Seleção das cotas altimétricas acima de 40 metros, SRTM (à esquerda); floresta inundada para as cotas inferiores a 40 

metros na área de estudo (à direita). 
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Figura 5.29 – Seleção de macrófitas a partir da classificação orientada a objetos (à esquerda); apenas a classe macrófitas (à direita). 
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5.7 Subsídios para a confecção da Carta SAO em Coari na cheia 

 

 O mapa da Figura 5.30 consolida as contribuições da presente dissertação 

para a cartografia das classes mais sensíveis a derrames de óleo, conforme 

estabelecido por ARAÚJO et al. (2007), no entorno da cidade de Coari e do terminal 

petrolífero do mesmo nome (TECO). Tal produto refere-se ao período de cheia do ciclo 

hidrológico amazônico. 
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Figura 5.30 – Seleção das classes sensíveis a derrames de óleo na região de Coari; 

10a (banco de macrófitas; em amarelo) e 10b (vegetação alagada; em vermelho) 

como subsídio para a confecção da carta SAO (ARAÚJO et al., 2007) . Localização: 

(1) Cidade de Coari; (2) Terminal de Coari (TECO). 
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CAPÍTULO 6 - CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

 O presente estudo apresentou uma metodologia inovadora para a classificação 

de imagens de sensoriamento remoto na faixa de microondas, visando o fornecimento 

de subsídios para a confecção da carta SAO correspondente à região de Coari e seu 

entorno, na Amazônia Central. 

 Devido à complexidade da área de estudo, com dificuldade de acesso, sujeita à 

intensa cobertura de nuvens e com variações no nível da água que podem atingir 

aproximadamente 17 metros entre os períodos de seca e cheia, faz-se necessário o 

mapeamento fidedigno das classes mais sensíveis a acidentes ambientais com 

derrames de óleo. 

  As informações geradas na dissertação em epígrafe foram obtidas a partir do 

processamento digital dos dados multipolarimétricos calibrados do sistema R99B-SAR, 

na banda L, bem como do mosaico não-calibrado de tais imagens. Esse levantamento 

foi realizado na região de Coari (AM) pela aeronave da Embraer 145/R99B, como 

parte da missão de simulação do sistema Multi-Aplication Purpose SAR (MAPSAR). 

  As imagens R99B-SAR, no modo de aquisição aqui utilizado, possuem 6 

metros de resolução espacial, sofrendo posterior reamostragem para 10 metros, com o 

objetivo de se adequar à simulação MAPSAR. Tais dados foram obtidos no dia 1 de 

junho de 2006, em plena época cheia do ciclo hidrológico amazônico. O intervalo de 

ângulos de incidência empregado foi de 45° a 53° para as imagens calibradas. No 

mosaico não-calibrado, os ângulos de incidência variam de 39,57° a 45°. 

 Anteriormente à etapa de classificação automática, foram escolhidas amostras 

nas imagens, com base na experiência adquirida em trabalhos anteriores, para 

verificar a consistência radiométrica e variográfica das classes de cobertura propostas 

para a classificação USTC (água lisa, água rugosa, vegetação inundada, floresta 

inundada e floresta seca). Tais amostras foram consideradas como de treinamento ou 

de referência. Elas apresentaram valores radiométricos consistentes com trabalhos 

anteriores realizados na Amazônia Central utilizando sistemas SAR na banda L. As 

assinaturas variográficas revelaram a presença de estrutura espacial nos dados, com 

exceção das amostras de água lisa e água rugosa, cuja baixa relação sinal-ruído 

resultou na ocorrência do efeito pepita nos semivariogramas experimentais.  
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 Este trabalho utilizou diferentes métodos de processamento digital de imagens 

para agregar valor a estudos ambientais de interesse da indústria petrolífera na 

Amazônia, especialmente no que diz respeito à detecção de áreas sujeitas à 

inundação. Nesse contexto, foi empregado o classificador USTC (Unsupervised 

Semivariogram Textural Classifier), complementado por técnicas de segmentação 

orientada a objeto e classificação SVM (Support Vector Machine) para as imagens 

calibradas R99B-SAR, assim como a classificação USTC para o mosaico não-

calibrado (considerando as bandas HH e HV que apresentaram a menor correlação). 

 A análise crítica dos resultados da classificação textural USTC das imagens 

calibradas permitiu a elaboração de um mapa cognitivo como forma de balizar uma 

abordagem complementar orientada a objeto. Dentre as ambigüidades espaciais do 

USTC, podem ser citadas as classes que apresentaram mecanismos de 

retroespalhamento semelhantes, quais sejam: solo com vegetação e macrófitas 

(espalhamento predominantemente para frente); floresta inundada e estruturas 

antrópicas (double-bounce). O fenômeno double-bounce foi pouco observado nas 

imagens calibradas, mesmo no período da cheia, como resultado dos valores altos 

para os ângulos de incidência nesse produto (45˚ a 53˚), os quais dificultam a 

detecção de florestas inundadas na banda L. Com esse mapa cognitivo, foi possível 

dirimir ambigüidades espaciais pela inserção das classes estruturas antrópicas, solo 

com vegetação e água abrigada. Além disso, foram definidos três ambientes 

principais: acima de 40 metros (nunca alagáveis); abaixo de 40 metros (passíveis de 

inundações periódicas); água (individualizada em lisa, rugosa e abrigada). 

  A avaliação do desempenho da classificação USTC dos dados R99B-SAR 

calibrados, utilizando a Matriz de Confusão e o Índice Kappa, foi a seguinte: para a 

imagem calibrada LHH, kappa global igual a 0,63 e acurácia global de 0,68; para a 

imagem LHV, kappa global igual a 0,69 e acurácia global de 0,74; para a imagem LVV, 

kappa global de 0,81 e acurácia global igual a 0,86. Tais valores poderiam ser 

considerados satisfatórios, não fossem as incoerências espaciais observadas 

(conforme mencionado no parágrafo anterior). Por sua vez, para a classificação SVM 

efetuada com base na segmentação orientada a objeto, o valor de kappa global foi de 

0,82 e a acurácia global foi de 0,87, o que corresponde a um nível de concordância 

muito forte.  Tal produto foi selecionado para destacar os bancos de macrófitas, que 

correspondem à classe 10a de sensibilidade a derrames de óleo em ambientes fluviais 

na Amazônia. 



155 
 

  Como as áreas de floresta inundada foram pouco evidenciadas nos dados 

R99B-SAR calibrados, devido aos valores de ângulo de incidência, tal classe foi 

individualizada com o emprego da classificação USTC do mosaico não-calibrado, 

considerando as polarizações HH e HV. Tal informação compôs o mapa final como 

subsídio à confecção da carta SAO para Coari. Nesse mapa, as florestas inundadas 

correspondem à classe 10b de sensibilidade a derrames de óleo. 

  Assim, a metodologia proposta na presente dissertação forneceu subsídios, no 

que diz respeito ao mapeamento de classes de sensibilidade ambiental máxima a 

derrames de óleo, para a elaboração da carta SAO na região de Coari (AM) durante a 

época da cheia. Recomenda-se estender os procedimentos aqui adotados para outros 

conjuntos de imagens de radar que contemplem as demais fases do ciclo hidrológico 

nessa região. 
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