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RESUMO 

O uso de geotecnologias pode contribuir de forma muito significativa para os estudos em 

geomorfologia. Considerando os principais componentes desta ciência, morfografia, 

morfometria, morfogênese e morfocronologia, os modelos digitais para a representação da 

superfície da Terra podem ser amplamente utilizados na aquisição de muitas destas 

informações.  

O uso de Modelos Digitais de Elevação (MDE) há alguns anos, já é uma realidade em estudos 

envolvendo geomorfologia. A sua utilização permite a aquisição de variáveis e parâmetros 

objetivos que podem servir à definição de critérios para o agrupamento de unidades 

geomorfológicas. Podendo, portanto, ser um instrumento valioso para mapeamento de áreas 

amplas em escalas de 1:50.000 e 1:100.000. Para tanto, é necessário definir os critérios 

coerentes e os algoritmos de segmentação que oferecem os melhores resultados para as 

diversas áreas de estudo.  

Os MDE gerados pela missão Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) são de vasta 

abrangência e contemplam todo o território nacional brasileiro. Portanto, os dados gerados pela 

missão podem ser uma importante fonte de informação para mapeamentos com metodologia 

única. 

O alcance deste objetivo não garante avanços metodológicos na cartografia geomorfológica, 

tendo em vista que a possibilidade de comparação entre diferentes cartas geomorfológicas de 

detalhe ainda é restrita.  
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ABRSTRACT 

 

Geotechnologies  can  contribute  significantly  to  geomorphology  studies.  Whereas  the main

principles of this science, mophography, morphometry, morphogenesis and morphochronology, 

the digital models used to represent the Earth surface can be widely utilized in a bunch of these

 data.    Lately,  the  use  of  Digital  Elevation  Model  (DEM)  can  be   considered  a  reality  in 

geomorphology  studies.  The  utilization  allows   the  acquisition   of  objective   variables  and 

parameters that can  be  suitable  for  definition  of  geomorphological  units. Hence,  can  be  a

valuable tool for wide area  mapping  using  1:50.000  and  1:100.000  scales. For  that  reason, 

it is necessary to define coherent criteria   and  the  proper  segmentation  algorithm  in order to 

reach better results for different  study cases.   DEM  provided  by  Shuttle  Radar  Topography 

Mission (SRTM) are wide range and cover the whole national territory. Therefore, data provided 

by this mission can be an important information for a single methodology mapping project. 

    

 

 

 

 Key Words: Geomorphology, Digital Elevation Model (DEM), Shuttle Radar Topography 

                    Mission (SRTM), Segmentation
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1 INTRODUÇÃO	

A visão estereoscópica obtida por fotografias aéreas, por muito tempo, ocupou posição de 

maior destaque dentre as técnicas de sensoriamento remoto para mapeamentos 

geomorfológicos. Atualmente, com o advento das imagens digitais, em especial orbitais, 

ampliaram-se as possibilidades de utilização deste valioso instrumental, pode-se recorrer a 

filtros, operações envolvendo as diferentes bandas, algoritmos de segmentação, entre outras. 

As imagens digitais não são apenas visualmente úteis, são, também, importantes fontes de 

informação, a partir das quais é possível tornar a interpretação da paisagem mais objetiva.  

Apesar da importância da parametrização para ciências que estudam a realidade, como é 

o caso da Geografia (VENTURI, 2008), esta é uma fonte de informação pouco utilizada, se 

considerado o potencial que oferece.  No Departamento de Geografia da Faculdade de 

Filosofia, Letras e Ciências Humanas – FFLCH-USP, o uso dessa técnica é recorrente, apesar 

de ser bem menos frequente que em outras instituições de ensino e pesquisa. Esses trabalhos 

apresentam como traço comum a demonstração do grande potencial oferecido pelas análises 

parametrizadas nos estudos em geomorfologia.  

Nesse contexto, foi feito neste trabalho uma comparação entre uma metodologia de 

mapeamento geomorfológico consagrada no meio técnico-acadêmico e uma classificação do 

relevo utilizando técnicas semi-automatizadas. Nessa comparação, foram avaliados os 

parâmetros mais importantes e coerentes dos mapeamentos geomorfológicos.  

2 OBJETIVOS	

O objetivo deste trabalho é verificar a viabilidade e eficiência da Análise de Imagens 

Orientada a Objetos Geográficos (Geographic Object-based Image Analysis – GEOBIA) para 

mapeamento geomorfológico de parte da transição entre as Morfoestruturas Cinturão 

Orogênico do Atlântico e Bacia Sedimentar do Paraná, utilizando Modelos Digitais de Elevação 

(MDE) Shuttle Radar Topography Mission (SRTM), algoritmo de segmentação multirresolução 

e redes semânticas hierárquicas.  

Como objetivo específico, pretende-se contribuir para o acúmulo de conhecimento acerca 

da GEOBIA aplicada a mapas geomorfológicos em escala regional (1:500.000). Espera-se que 

o amadurecimento deste tipo de técnica possa, no futuro, contribuir com mapeamentos em 

diversas escalas. 
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3 JUSTIFICATIVA	

A Geomorfologia é um campo do conhecimento fundamental a diversas áreas ligadas às 

ciências da terra. Tal característica permite que figure no escopo de pesquisas puras, 

relacionadas à compreensão da evolução e dinâmica da paisagem, ou em estudos mais 

aplicados, como vulnerabilidade à erosão, geologia de engenharia e ambiental. Nesse contexto, 

a cartografia geomorfológica é um importante instrumento de síntese e análise acerca dos fatos 

geomorfológicos.  

AB’SÁBER (1969) levantava que o problema da abrangência dos mapas geomorfológicos 

é uma questão ainda distante de uma solução razoável, tendo em vista que depende de 

produtos da cartografia sistemática, um dos entraves para a execução de mapeamentos 

regionais. Atualmente, os Modelos Digitais de Elevação (MDE) gerados pelo Shuttle Radar 

Topography Mission (SRTM), bem como outras iniciativas de mapeamento sistemático a nível 

global e regional, apresentam um enorme salto qualitativo e quantitativo na disponibilidade de 

informação e podem servir para a elaboração de mapas geomorfológicos. Muitas das lacunas 

no mapeamento sistemático nacional podem ser minimizadas com a utilização desses MDE, 

que foram elaborados com metodologia única para toda a extensão do território brasileiro 

(Interferometria de dados de Synthetic Aperture Radar – InSAR), e ainda permitem a 

comparação entre os resultados e parâmetros adotados.  

Assim, a Análise Orientada a Objetos Geográficos proposta neste trabalho representa 

uma grande possibilidade de utilização dos MDE SRTM para mapeamentos geomorfológicos, 

pois permite a associação entre técnicas tradicionais, análise estatística dos dados de 

representação do relevo e técnicas semi-automatizadas de sensoriamento remoto. A 

elaboração de mapas geomorfológicos com a utilização dessa abordagem cognitiva poderá 

contribuir significativamente para o incremento dos mesmos.  

4 FUNDAMENTAÇÃO	TEÓRICO‐METODOLÓGICA	

4.1 A	Cartografia	Geomorfológica	

As duas principais correntes de pensamento que influenciaram a geomorfologia brasileira, 

segundo (ABREU, 2003), são aquelas de raiz germânica e de origem norte-americana. Na 

linhagem epistemológica alemã, a cartografia geomorfológica, desde o início foi um dos 

"instrumentos fundamentais para o pesquisador, o qual tem na observação o centro de seu 

interesse." (ABREU, 2003). Tal fato pode ser verificado, por exemplo, pela marcante 
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incorporação de estudos russos e poloneses, cuja ótica estava estruturada segundo tais 

princípios.  

A cartografia geomorfológica é extremamente importante para os estudos de 

geociências, bem como seu desenvolvimento teórico, conceitual e metodológico. É notória a 

ampla utilidade dos mapas geomorfológicos. No entanto, tanto os métodos quanto os 

procedimentos na elaboração destes produtos são bastante heterogêneos, variando em função 

do objetivo, escopo do trabalho e responsável pela sua elaboração.  

KLIMASZEWSKI (1982) atribui o primeiro conceito de mapa geomorfológico à Passarge, 

que teria sido elaborado em 1914, sob a forma de um atlas morfológico, com a respectiva 

publicação descritiva datada de 1912. Desde então, diversas contribuições tem moldado o 

pensamento acerca da cartografia geomorfológica atual.  

Ao longo do Século XX, foram realizadas algumas tentativas de sistematização de 

critérios base para os mapas geomorfológicos, ou seja, definição dos elementos essenciais de 

um documento dessa natureza: tais como escala mais apropriada e uniformização de legendas. 

Considerando que anteriormente tais iniciativas estavam limitadas à cobertura e disponibilidade 

de cartas topográficas, na atualidade, o avanço de técnicas de mapeamento do terreno 

contribui quantitativa e qualitativamente para a geomorfologia, principalmente, devido ao 

incremento na disponibilidade de informações dessa natureza.  

COLTRINARI (2011) apresenta as principais contribuições entre 1950 e 1970, com 

destaque para os Congressos realizados pela União Geográfica Internacional (UGI). Em 1956, 

no Congresso Internacional de Geografia, realizado no Rio de Janeiro, foi apresentada uma 

ideia do que seria o conceito das cartas geomorfológicas de detalhe. Em 1960 a UGI criou a 

Comissão de Geomorfologia Aplicada e a Subcomissão de Cartografia Geomorfológica, com o 

objetivo de estabelecer regras para a execução dessas cartas e determina as práticas 

desejadas de mapeamento.  

Durante a Conferência Internacional da UGI, realizada na Polônia em 1962, foram 

analisados mapas de 14 países e verificou-se a necessidade de melhor parametrização dada a 

diversidade de tipos diferentes de documentos cartográficos produzidos, definindo-se, assim, 

princípios para o que seria uma cartografia geomorfológica de detalhe, tais como a importância 

da interpretação de fotografias aéreas; variação da escala (entre 1:10.000 e 1:100.000), por ser 

considerada a faixa onde se pode representar as formas com mais eficácia; além das 

características imprescindíveis de um documento cartográfico dessa natureza: a Morfografia, 
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Morfometria, Morfogênese e Morfocronologia. Posteriormente, em 1972, seria editado o Manual 

de Cartografia Geomorfológica Detalhada por Demek, juntamente com as discussões 

estabelecidas pelo Congresso da UGI em Nova Delhi em 1968.  

Apesar dos esforços feitos ao longo do Século XX, não existe, até hoje um método 

unificado internacional de mapeamento geomorfológico como ocorre com as cartas geológicas, 

fato explicado pela complexidade e variedade de objetos estudados ao redor da superfície do 

planeta, além da consequente dificuldade de classificá-los (FLORENZANO, 2008). Não é raro, 

que legendas elaboradas para mapas geomorfológicos de uma mesma área não sejam 

linearmente comparáveis, fato que se torna ainda mais evidente quando se consideram os as 

diversas metodologias existentes, o modelo conceitual adotado, subjetividade e abordagem 

cognitiva do intérprete. Aos fatores enumerados, somam-se as dificuldades inerentes às 

diversas escalas, possivelmente, utilizadas na representação dos fatos geomorfológicos.  

Apesar de tais especificidades, cabe destacar a importância da padronização nos 

procedimentos e métodos adotados em trabalhos de cunho científico. A seguir, alguns 

exemplos dentre as principais metodologias de mapeamento adotadas no mundo ocidental e 

consequentemente no Brasil.  

A escola francesa utiliza a interpretação de fotografias aéreas para mapear os 

elementos do relevo com utilização de símbolos diversos, identificando os planos, rupturas de 

declive e curvas representam os fatos básicos na cartografia. O As cores indicam estrutura 

geológica, litologia e morfogênese atual e pretérita. Além dos elementos, o mapa representa 

depósitos superficiais, o sistema morfogenético a qual pertencem, a topografia e hidrografia. 

Segundo QUEIROZ NETO (1978), as legendas adotadas para a elaboração dessas 

cartas geomorfológicas, derivam das proposições R.C.P. 77 do CNRS (TRICART, 1972), no 

qual cada táxon, ou unidade geomorfológica é definido conjuntamente por vários elementos: 

localização; contexto estrutural; contexto morfogenético; formações superficiais e 

características morfológicas das próprias formas. Apesar do aspecto carregado e de difícil 

leitura, esta metodologia é a que melhor representa os fenômenos geomorfológicos quanto à 

classificação poligênica (SALOMÉ & DORSSER, 1982).  

Por sua vez, na metodologia/legenda do mapeamento detalhado da Polônia, publicado 

por KLIMASZEWSKI (1963), a característica é a divisão entre as áreas construtivas e 

destrutivas, representadas por diferentes cores, evidenciando grande preocupação dos autores 

quanto ao processo morfogenético. KLIMASZEWSKI (1982) ainda apresenta de maneira 
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detalhada os procedimentos, etapas e casos para demonstrar o valor científico e prático do 

mapa desenvolvido. Este produto é considerado como a consolidação das diversas diretrizes 

estabelecidas ao longo das reuniões da UGI.  

A partir da década de 40, por iniciativa do Commonwealth Scientific and Industrial 

Research Organization (CSIRO) da Austrália, foi desenvolvido o sistema de mapeamento 

baseado nos conceitos de Land Unit e Land System, criado como uma alternativa para os 

métodos da época e para viabilizar um levantamento de reconhecimento dos recursos do país. 

A ideia central consiste na identificação das características da topografia, solos e vegetação 

das áreas mapeadas, bem como sua inter-relação. A mudança de padrão determinaria os 

limites. (CHRISTIAN & STEWART, 1946).  

O sistema desenvolvido pelo International Institute of Aerial Survey and Earth Sciences 

(ITC) foi apresentado por VERSTAPPEN & ZUIDAM (1975) no qual a interpretação de 

fotografias aéreas e imagens de satélite são procedimentos de grande importância, ademais, 

existe a possibilidade da abordagem multiescalar. As diferentes unidades geomorfológicas são 

representadas por cores, classificando formas de origem denudacional, fluvial e outras feições 

geomorfológicas menores. Cronologia e litologia são representadas por símbolos e como “pano 

de fundo”, utiliza-se o traçado da topografia e hidrografia. Os trabalhos de RODRIGUES (2009) 

e CAMARGO (2008) utilizam esta metodologia para elaborar mapas geomorfológicos por 

procedimentos de cartografia digital e geotecnologias. 

Posteriormente, outras metodologias adotaram critérios de compartimentação e 

classificação baseados na identificação de padrões homogêneos de relevo, com destaque para 

RADAMBRASIL desenvolvido a partir da década de 70, IPT (1981), ROSS (1985, 1992, 1997) 

e IBGE (1995, 2009). Outro critério fundamental, nas metodologias citadas é a utilização de 

imagens de sensoriamento remoto, a sua aplicação em programas de mapeamento em vastas 

áreas e o caráter aplicado das pesquisas as quais estiveram vinculadas.  

Para o presente experimento, optou-se pela adoção da metodologia e procedimentos 

definidos por ROSS (1985, 1992, 1997), que se baseia na compartimentação dos padrões de 

formas. A escolha foi motivada pela ampla aceitação e aplicação da metodologia no meio 

científico brasileiro, permitindo a comparação e a análise crítica por outros pesquisadores; além 

do fato de já ter sido adotada em projetos de mapeamento em pequena escala e grande 

abrangência territorial, fato convergente ao propósito desta dissertação. Outros critérios que 
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justificam esta opção foram: a facilidade de obtenção de mapas em meio digital para 

comparação e as possibilidades oferecidas pela abordagem multiescalar dos táxons.  

Ross (1985) apresenta a primeira síntese conceitual de sua metodologia de 

classificação, com profundas influências da proposta metodológica do Projeto Radambrasil e 

baseado nas contribuições de AB’ SÁBER (1949, 1964, 1969, 1970, 1971). A classificação se 

apropria dos conceitos de Morfoestrutura e Morfoescultura apresentados por MESCERJAKOV 

(1968), abrangendo todo o território nacional e procura estabelecer um balanço entre as feições 

estruturais do relevo, sem, contudo, desprestigiar a influência morfoclimática do modelado e 

sua macrocompartimentação. O autor destaca, ainda, a dificuldade na generalização da 

informação para classificação e compartimentação do relevo brasileiro. Tal implicação decorre 

da complexidade para o estabelecimento de critérios coerentes e que consigam abarcar todo o 

território nacional, que apresenta uma vasta diversidade de formas, substratos geológicos e 

processos e sistemas morfogenéticos.  

Em 1992, foi publicado o artigo "O registro cartográfico dos fatos geomorfológicos e a 

questão da taxonomia do relevo", com maior detalhamento das concepções de níveis escalares 

para a compartimentação e classificação. Durante este período, a metodologia também 

recebeu contribuições materializadas em trabalhos acadêmicos e técnicos realizados pelo 

Brasil, sobretudo no estado de São Paulo, como observado em ROSS (1990).  

A classificação de ROSS (1992) propõe seis níveis taxonômicos com base na 

morfologia e gênese: 

 1º Táxon: representado pela Morfoestrutura, que por sua vez é composta por grandes 

porções da crosta com características em comum quanto à estrutura, litologia, 

geotectônicas, idades e macro-morfologias. No âmbito deste estudo, trata-se do 

Cinturão Orogênico do Atlântico e Bacia Sedimentar do Paraná, representados por tons 

de lilás e verde, respectivamente.  

 2º Táxon: o conceito de Morfoescultura associa-se aos resultados de agentes climáticos 

presentes e passados, “são representadas pelo modelado ou morfologias ou tipologias 

de formas geradas sobre diferentes morfoestruturas através do desgaste erosivo 

promovido por ambientes climáticos diferenciados, tanto no tempo quanto no espaço.” 

(ROSS & MOROZ, 1997). Estas unidades de mapeamento geomorfológico são 

representadas por diferentes tonalidades das cores utilizadas para indicar as 

Morfoestruturas.  
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 3º Táxon: são as unidades morfológicas, padrão de formas semelhantes ou também 

tipos de relevo. Apresentam certa uniformidade das formas quanto à altimetria, 

dominância de inclinação das vertentes, morfologias de topos e vertentes, dimensão 

interfluvial, entalhamento dos vales, ou seja, quanto ao aspecto visual em imagens 

orbitais ou cartas clinográficas. No mapa, este táxon é representado por polígonos e 

seu respectivo índice de dissecação do relevo, que é indicado por uma combinação de 

letras e números. As letras indicam Denudação de topos convexos, aguçados e 

tabulares (Dc, Da e Dt, respectivamente) e os números são gerados pela combinação 

entre densidade de drenagem (ou dimensão interfluvial) e grau de entalhamento dos 

vales, sendo 11 o padrão menos dissecado e 55 o padrão mais dissecado. Os relevos 

de acumulação podem ser representados de acordo com a sua gênese fluvial, marítima, 

Intertidal ou ainda Terraços fluviais (Apf, Apm, Api e Atf, respectivamente). 

 4º Táxon: trata-se da forma individualizada dentro do padrão encontrado na unidade 

anterior. Trabalhos que adotam este táxon para mapeamento já são considerados de 

grande escala (mapa geomorfológico detalhado).  

 5º Táxon: corresponde aos diversos setores existentes na forma individualizada. Sejam 

as vertentes côncavas, convexas, retilíneas ou os topos.  

 6º Táxon: No que tange ao tamanho e abrangência, é a menor unidade espacial 

produzida pela dinâmica climática atual, podem também ser geradas pela ação 

antrópica. São feições produzidas ao longo da vertente, como ravinas, sulcos e 

voçorocas. 

Além da discussão metodológica e técnica, ROSS (1992) também destaca o potencial 

para a utilização desses conceitos nos estudos socioambientais, preocupação emergente no 

contexto histórico da década de 90.  

A publicação do Mapa Geomorfológico do Estado de São Paulo (ROSS & MOROZ, 

1997) consolidou a metodologia e demonstrou o seu grande potencial de representação do 

relevo em escalas pequenas, mostrando-se como uma opção viável para a aplicação em 

projetos de planejamento regional que exijam o mapeamento de vastas áreas. Existem 

iniciativas institucionais semelhantes em outros estados, nos quais se utiliza essa metodologia, 

incluindo adaptações à realidade local. Destacam-se o Mapa Geomorfológico do Estado do 

Paraná, elaborado como fruto de um convênio entre a Universidade Federal do Paraná - UFPR 

e Minerais do Paraná - MINEROPAR em 2006; Projetos de mapeamento geomorfológico como 
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subsídio a planos de manejo de Unidades de Conservação, como Parque Estadual Intervales 

em 2006, elaborados pela Fundação Florestal do Estado de São Paulo, juntamente com a 

Universidade de São Paulo, além de projetos de auxílio à gestão territorial, como o Projeto 

Porto Seguro-Santa Cruz Cabrália e o Projeto Sistema de Informação Geoambiental de Cuiabá, 

Várzea Grande e Entorno, ambos gerenciados pelo Serviço Geológico Brasileiro - CPRM.  

4.2 Interferometria	SAR	(InSAR)	e	Modelos	Digitais	de	Elevação	(MDE)	

A diversidade de tipos de mapas geomorfológicos está condicionada não somente às 

metodologias existentes, mas também à utilização de técnicas distintas para a representação 

cartográfica da morfologia do terreno. Nas pesquisas envolvendo sensoriamento remoto, as 

fotografias aéreas, imagens de satélite e de radar podem subsidiar a interpretação visual, ou 

ainda servir como fontes de dados quantitativos. Na análise de imagens multiespectrais, essa 

segunda abordagem é bastante recorrente em diversas linhas de pesquisa, como visto nos 

trabalhos de KURIHARA et. al.(2000), MORATO et. al (2011), dentre muitos outros.  

A tarefa de atribuir pesos às inúmeras variáveis em uma análise de fenômenos naturais e 

humanos é bastante difícil (GRANGER, 1994) e exige um alto grau de compreensão acerca 

dos fatos. No entanto, mesmo com eventual carga de subjetividade na mensuração, os 

métodos quantitativos contribuem para uniformização, verificação e experimentação nas 

pesquisas científicas. Dessa forma, para o sucesso de um trabalho dessa natureza, torna-se 

importante a compreensão dos princípios envolvidos na aquisição de dados, representação dos 

fenômenos e tratamento da informação.  

O sistema sensor é idealizado para captar uma ou mais porções do espectro 

eletromagnético. Nesta dissertação, será dado destaque para a faixa do espectro 

eletromagnético denominada microondas, localizada entre as ondas de rádio e infravermelho e 

cujo comprimento varia aproximadamente entre 1 mm até 1 m, conforme ilustrado na figura a 

seguir:  
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pelo display com círculos concêntricos para indicar a posição dos ecos do radar. No grupo dos 

radares imageadores, destaque para os Synthetic Aperture Radar (SAR) systems.  

Inicialmente, sistemas de radar geradores de imagens foram utilizados para fins 

militares, já que permitem a aquisição de informações mesmo em condições meteorológicas 

adversas ou durante a noite, independentemente da iluminação solar. Com a difusão dessa 

tecnologia, tais dados têm subsidiado levantamentos de recursos e gestão de desastres 

naturais, reconhecimento do terreno, dentre outras aplicações, sobretudo em ambientes 

tropicais (LILLESAND et. al, 2008).  

De acordo com NOVO & PONZONI (2001), o sistema radar é composto por três 

funções básicas: transmissão de um pulso de microondas; recebimento da porção refletida 

desse pulso após interação com o alvo (retroespalhamento ou backscatter); e registro da 

potência, variação temporal e tempo de retorno do pulso retoespalhado. Os fatores que 

influenciam o sistema são, principalmente, as características do pulso (comprimento de onda e 

polarização), geometria do sistema radar em relação à superfície terrestre e a geometria local 

(alvo). Segundo NOVO (2008), os sensores imageadores registram a variação espacial da 

energia eletromagnética resultante da interação com os objetos da superfície.  

No sistema de radar imageador, a dimensão na direção da linha de voo (along track) é 

denominada azimute (azimuth) e a dimensão ortogonal, alcance (range). A região da imagem 

na qual inicialmente a frente de onda incide é o alcance próximo (near range), enquanto que a 

região mais afastada é o alcance distante (far range) (RODRIGUES, 2010). As imagens são 

produto do armazenamento da fase (time delay) e amplitude (energy intensity) dos ecos 

retroespalhados da superfície terrestre, considerando sua localidade, medida pelo tempo de 

retorno e alteração da frequência Doppler (SMITH, 2002). A figura a seguir ilustra a geometria 

do sistema SAR.  
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mapeada. O MDT pode ser obtido por interpolação de curvas de nível originadas de 

mapeamentos sistemáticos ou sensores remotos, com frequências e polarizações que 

consigam penetrar pelo dossel, atingindo e captando as informações de altitude no nível do 

solo. Os MDS são gerados por sensores ou outros métodos que captam as informações de 

altitudes no nível das árvores ou outros anteparos.  

Considerando o enquadramento dos dados SRTM como modelo de grade regular, 

optou-se pela utilização da denominação Modelo Digital de Elevação (MDE)3, para designar os 

modelos matriciais do SRTM, seguindo o mesmo padrão adotado por FARR et. al. (2007) e 

outras referências produzidas pelo Jet Propulsion Laboratory (JPL), centro vinculado à National 

Aeronautics and Space Agency.  

Não foi encontrada uma classificação sistematizada dessas denominações que são, por 

muitas ocasiões, usadas de maneiras diversas, inclusos os casos de tradução para o inglês, tal 

fato foi verificado, por exemplo, em BARROS et. al. (2009); ALMEIDA et. al. (2003); BARBOSA 

et. al.(2011); BRUNCH et. al.(2009); ONGA et. al. (2010); BARBOSA et. al.(2012); LOBÃO & 

VALE (2006) e LOPES et. al. (2006); PINTO et. al. (2004). Outros autores como PIKE (2005) 

incluem, ainda, os modelos de triangular irregular network (TIN) na categoria de digital 

elevation model (DEM).  

Outro fator que contribui para o enquadramento dos dados SRTM como MDE (e não 

como MDT) pode ser o fato de as bandas C e X, utilizadas na missão, não possuírem 

propriedades que permitam a aquisição de dados de elevação ao nível do solo, fenômeno 

denominado como “efeito dossel” por VALERIANO (2008) e descrito por PARADELLA (1993):  

“No que se refere à interação e penetração da radiação no dossel, radares com 

frequência X (3,0 cm de comprimento de onda), fornecem medidas da interação 

energia/matéria ao nível do topo do dossel (canopy top scattering); radares em banda C 

(6 cm) já permitem interações da radiação do topo do dossel e principalmente do seu 

arranjo interior (canopy top and volume scattering), radares em frequência L (23 cm) 

terão respostas ligadas a interações da radiação do topo do dossel, e principalmente do 

seu interior e da superfície do terreno (canopy top, volume and surface scattering) e 

finalmente, radares na frequência P (68 cm) serão mais sensíveis a interações com os 

troncos e superfície do terreno (efeito double-bounce)” (PARADELLA, 1993) 

                                                 
3 Digital Elevation Model (DEM) na tradução para o inglês 
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A escolha pela faixa de comprimento de onda pelas Bandas C e X, em detrimento das 

outras, ocorreu em função do limite de velocidade do ônibus espacial e capacidade de 

carregamento do mesmo, considerando os fatores relacionados ao levantamento dos dados, 

conforme destaca FARR et. al. (2007):  

“…an outboard C-band antenna would have less mass and volume, and was 

therefore obvious for a Shuttle mission that was already pushing the limits of the 

vehicle’s carrying capacity.” (FARR et al, 2007) 

4.3 Shuttle	Radar	Topography	Mission	(SRTM)	

O SRTM foi um projeto desenvolvido pela NASA, juntamente com o NGA (National 

Geospatial Intelligence Agency), o DoD (U.S. Department of Defense) e as agências espaciais 

DLR (Deutschen Zentrum für Luft – und Raumfahrt) da Alemanha e ASI (Agenzia Spaziale 

Italiana) da Itália.  

A bordo do ônibus espacial Endeavour, missão SRTM realizou seu voo entre 11 e 22 de 

fevereiro de 2000 coletando dados em single-pass radar interferometry, (os pares de imagens 

utilizados para geração do modelo foram coletados em uma única passada), cobrindo uma área 

de 119,51 milhões de km² por toda a superfície terrestre, incluindo praticamente todas as terras 

emersas entre as latitudes 60º N e 56º S, ou seja, em torno de 80% da superfície do planeta e 

95% da população mundial. (LILLESAND et. al., 2008). A Figura 4.5 indica a abrangência de 

cobertura de dados coletados pelo projeto SRTM pelo Mundo. Verifica-se que as maiores áreas 

de exclusão são as altas latitudes e porções oceânicas do globo.  
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levantamento em escala global, resta claro que os dados gerados pelo SRTM são de grande 

validade para mapeamentos. Verifica-se na literatura possibilidades efetivas de uso destes 

dados para estudos de caráter espacial, como hidrologia (WOLF, 2009); Geomorfologia 

(VALERIANO, 2005) e (MIRANDA, 2005); Geologia Estrutural (ABARCA, 2006), entre outros.  

Nos dias atuais, existem dados com potencial para geração de modelos com melhor 

resolução espacial, como aqueles fornecidos pelo ASTER, um sensor ótico acoplado ao satélite 

TERRA e que opera na banda do infravermelho próximo, gerando MDE de ≈30m de resolução 

espacial. Outra alternativa aos dados SRTM seriam aqueles obtidos por Lidar, que apresentam 

alto grau de precisão, acurácia e alto grau de fidelidade de formas naturais e antrópicas. Seu 

processamento, no entanto, exige alto desempenho das estações de trabalho, além de se tratar 

de uma tecnologia de custo elevado, tornando-se, eventualmente, pouco acessível para toda a 

comunidade científica.  

RODRIGUES (2010) apresenta alguns parâmetros e condicionantes específicos para a 

verificação da precisão dos dados de SRTM, bem como a viabilidade de sua utilização de 

acordo com as premissas do Sistema Cartográfico Brasileiro. O autor encontrou valores que 

apontam acurácia vertical compatível com classe A do Padrão de Exatidão Cartográfica (PEC) 

em escalas de 1:100.000 para a região da Serra dos Carajás, PA. Outro trabalho que verifica a 

compatibilidade dos dados SRTM com cartas topográficas em escala de 1:100.000 foi 

apresentado por BIAS et. al. (2010).  

Seguindo nesta linha, para este trabalho serão adotadas as diretrizes estabelecidas 

pelo PEC, definidas pelo Decreto nº 89.817 de 20 de junho de 1984, que estabelece critérios 

de precisão para documentos cartográficos. Segundo trabalhos realizados por LEAL (2007) e 

SANTOS et. al (2010), o advento da cartografia digital gerou a necessidade de atualização de 

alguns dos parâmetros do PEC, no entanto, este ainda é considerado um instrumento útil para 

verificação de precisões, além do fato de ser um critério objetivo e oficial, o que contribui com 

os objetivos propostos por esta dissertação.  

4.4 Padrão	de	Exatidão	Cartográfica	(PEC)	

O mapeamento sistemático realizado pelo território brasileiro na escala 1:100.000 cobre 

apenas 75,39% do território, restando ainda, grandes vazios cartográficos (MARTINS, 2010). 

As informações que geraram a maior parte das bases cartográficas disponíveis são oriundas de 

restituição de fotografias aéreas de levantamentos realizados entre as décadas de 60 e 80.  
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Os MDE, como SRTM e ASTER, por se tratarem de levantamentos realizados em 

escala global e com uma mesma técnica de aquisição de informações, podem servir como 

alternativa, sobretudo para as áreas onde o levantamento oficial brasileiro é inexistente. Para 

tanto, é necessário conhecer as limitações e potencialidades de tais modelos. Dentre os 

trabalhos que avaliam a acurácia desses dados, destacam-se BARROS & CRUZ (2007); 

SANTOS et.al. (2006); HALL et.al. (2005); VALERIANO (2004) e RODRIGUEZ (2006).  

O Decreto nº 89.817 de 20 de junho de 1984 estabelece as instruções reguladoras das 

normas técnicas da cartografia nacional. Os dois primeiros capítulos tratam dos propósitos e 

parâmetros utilizados na avaliação da exatidão dos documentos cartográficos. Segue abaixo, a 

transcrição do Art. 8º do decreto, que trata, especificamente, dos critérios para avaliação dessa 

exatidão.  

 

Art. 8º - As cartas quanto à sua exatidão devem obedecer ao Padrão de 

Exatidão Cartográfica - PEC, seguinte o critério abaixo indicado:  

1. Noventa por cento dos pontos bem definidos numa carta, quando testados no 

terreno, não deverão apresentar erro superior ao Padrão de Exatidão Cartográfica - 

Planimétrico - estabelecido.  

2. Noventa por cento dos pontos isolados de altitude, obtidos por interpolação de 

curvas de nível, quando testados no terreno, não deverão apresentar erro superior ao 

Padrão de Exatidão Cartográfica - Altimétrico - estabelecido,  

§ 1º - Padrão de Exatidão Cartográfica é um indicador estatístico de dispersão, 

relativo a 90% de probabilidade, que define a exatidão de trabalhos cartográficos.  

§ 2º - A probabilidade de 90% corresponde a 1,6449 vezes o Erro-Padrão - PEC 

= 1,6449 EP.  

§ 3º - O Erro-Padrão isolado num trabalho cartográfico, não ultrapassará 60,8% 

do Padrão de Exatidão Cartográfica.  

§ 4º - Para efeito das presentes Instruções, consideram-se equivalentes as 

expressões Erro-Padrão, Desvio-Padrão e Erro-Médio-Quadrático.  
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Posteriormente ao estabelecimento dos critérios de avaliação, o decreto hierarquiza os 

níveis de exatidão planimétrica e altimétrica esperadas para os documentos cartográficos 

produzidos, conforme segue transcrito:  

Art 9º - As cartas, segundo sua exatidão, são classificadas nas Classes A, B e C, 

segundo os critérios seguintes:  

a - Classe A  

1 - Padrão de Exatidão Cartográfica - Planimétrico: 0,5 mm, na escala da carta, 

sendo de 0,3 mm na escala da carta o Erro-Padrão correspondente.  

2 - Padrão de Exatidão Cartográfica - Altimétrico: metade da equidistância entre 

as curvas-de-nível, sendo de um terço desta equidistância o Erro-Padrão 

correspondente.  

b - Classe B  

1 - Padrão de Exatidão Cartográfica - Planimétrico: 0,8 mm na escala, da carta, 

sendo de 0,5 mm na escala da carta o Erro-Padrão correspondente  

2 - Padrão de Exatidão Cartográfica - Altimétrico: três quintos da equidistância 

entre as curvas-de-nível, sendo de dois quintos o Erro-Padrão correspondente.  

c - Classe C  

1 - Padrão de Exatidão Cartográfica - Planimétrico: 1,0 mm na escala da carta, 

sendo de 0,6 mm na escala da carta o Erro-Padrão correspondente.  

2 - Padrão de Exatidão Cartográfica - Altimétrico: três quartos da equidistância 

entre as curvas-de-nível, sendo de metade desta equidistância o Erro-Padrão 

correspondente.  

Art 10 - É obrigatória a indicação da Classe no rodapé da folha, ficando o 

produtor responsável pela fidelidade da classificação.  

§ Único - Os documentos cartográficos, não enquadrados nas classes 

especificadas no artigo anterior, devem conter no rodapé da folha a indicação 

obrigatória do Erro-Padrão verificado no processo de elaboração.  

Art 11 - Nenhuma folha de carta será produzida a partir da ampliação de 

qualquer documento cartográfico.  
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§ 1º - Excepcionalmente, quando isso se tornar absolutamente necessário, tal 

fato deverá constar explicitamente em cláusula contratual no termo de compromisso;  

§ 2º - Uma carta nas condições deste artigo será sempre classificada com 

exatidão inferior à do original, devendo constar obrigatoriamente no rodapé a indicação: 

"Carta ampliada, a partir de ( ... documento cartográfico ) em escala (... tal)".  

§ 3º - Não terá validade legal para fins de regularização fundiária ou de 

propriedade imóvel, a carta de que trata o " caput " do presente artigo.  

Por fim, o decreto estabelece os elementos obrigatórios de uma carta (Capítulo III), bem 

como as diretrizes do Sistema Geodésico Brasileiro, texto revogado, posteriormente, pelo 

Decreto nº 5.334 de 2005.  

As tecnologias atuais permitem a realização de experimentos confiáveis para a 

avaliação prevista pelo Decreto 89.817 de 20 de junho de 1984. O uso de receptores Global 

Navigation Satellite System (GNSS) permite a aquisição de dados planimétricos e altimétricos 

com relativa rapidez, precisão e acurácia. Associado à Rede Brasileira de Monitoramento 

contínuo (RBMC), tais dados podem fornecer parâmetros para a avaliação de cartas, mapas e 

modelos digitais de elevação. MARTINS (2010) verificou a diferença entre a elevação dos 

dados fornecidos pelo SRTM, em comparação com altimetrias obtidas por receptores GNSS, 

concluindo que, para a escala 1:100.000, o SRTM atinge o Padrão A de exatidão cartográfica e 

Padrão C para a escala de 1:50.000. Esta compatibilidade já fora verificada anteriormente por 

BARROS & CRUZ (2007) para município de Bananal, na divisa dos estados de São Paulo e 

Rio de Janeiro.  

Desta forma, conclui-se que os dados obtidos pelo SRTM apresentam a acurácia 

necessária para os experimentos desta dissertação já que os produtos de sua análise tendem a 

ser compatíveis aos de uma carta topográfica elaborada pelos métodos tradicionais da 

cartografia sistemática. Ademais, considerando que a representação do produto final desta 

dissertação ocorreu numa escala menor (1:500.000) entende-se que os dados são adequados, 

tanto para a escala de trabalho, quanto para a representação.  

4.5 Princípios	de	interpretação	visual	em	geociências	

De forma geral, há uma concordância acerca da subjetividade de muitos dos 

procedimentos envolvidos na interpretação de imagens de sensoriamento remoto e cartografia 

sistemática, sendo que o resultado do produto final depende do objetivo do trabalho, método 
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adotado, além da habilidade e bagagem conceitual do interprete. O procedimento interpretativo, 

no entanto, é permeado por sequências metodológicas, imprescindíveis para a o 

desenvolvimento adequado de um estudo científico.  

Segundo NOVO (2008), a interpretação visual se baseia em sete características de 

imagem no processo de extração de informações. A análise de tais elementos, por parte do 

intérprete, subsidia a elaboração de Chaves de Interpretação, um método que busca a 

diminuição da subjetividade no processo de classificação da imagem. O quadro a seguir 

representa a definição dos principais elementos componentes de uma Chave de Interpretação:  

Elementos para a elaboração de Chaves de Interpretação 

Elemento Definição  

Tonalidade / Cor Representa o registro da radiação que foi refletida ou emitida pelos 
objetos da superfície. Tonalidades claras estão associadas a área de 
elevado retroespalhamento em sensores ativos de microondas, ou 
ainda elevadas altitudes no caso de MDE.  

Textura A textura da imagem representa a frequência de mudanças tonais por 
unidade de área dentro de uma dada região. A textura da imagem 
depende da resolução espacial do sistema, do processo de 
imageamento e da escala da imagem utilizada.  

Padrão O padrão define o arranjo espacial dos objetos na cena. O significado 
do padrão também depende do tipo de imagens analisadas, de sua 
escala e sua resolução espacial.  

Localização Representa a posição relativa do objeto ou feição dentro da cena.  
 
 

Forma Representa a configuração espacial do objeto. Pode ser observada em 
três dimensões caso seja possível utilizar o recurso de estereoscopia.  
 

Sombra Pode ser utilizada como fonte de informação sobre limites de unidades 
geológicas, dimensões relativas de escarpas, árvores. O significado da 
sombra também é afetado pelo tipo de sensor utilizado, pela resolução 
espacial e escala da imagem.  

Tamanho É a função da resolução do sistema e da escala das imagens. O 
tamanho do objeto interfere diretamente na sua identificação.  
 

Quadro 4.1 – Elementos utilizados na elaboração de chaves de interpretação – Fonte: Adaptado de NOVO 

(2008) 

Especificamente sobre a interpretação visual para a cartografia geomorfológica, 

HAYDEN (1986) define que a representação cartográfica das unidades geomorfológicas pode 

ocorrer em duas abordagens: (i) modelo de padrões de relevo (landform patterns model) e (ii) 
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modelo de elementos de relevo (landform elements model). No primeiro, a superfície terrestre é 

vista como um fenômeno tridimensional repetitivo, no qual as unidades elementares ocorrem 

em intervalos quase regulares e em padrões definidos (representações em áreas). No segundo, 

a paisagem é separada em elementos geométricos de acordo com a escala (representações 

lineares).  

Outra abordagem que merece destaque é aquela proposta por DEMEK (1967), na qual 

são definidos níveis de análise utilizados no processo de generalização de mapas 

geomorfológicos. São definidas três unidades taxonômicas, conforme transcrito:  

Superfícies Geneticamente Homogêneas: A menor unidade taxonômica é a 

Superfície Geneticamente Homogênea. Por este termo, entendemos uma área plana 

geometricamente simples, sem uma ruptura distinta de declividade, geralmente com 

tamanho de dezenas de metros quadrados até alguns quilômetros quadrados (A.I. 

YERMOLOV, 1958, 1964). A Superfície Geneticamente Homogênea é resultado de um 

processo geomorfológico ou de um complexo de processos atuando em uma certa 

direção. Durante esta atividade, surge uma superfície em uma outra posição no espaço 

antes ocupado pela área plana recente. A origem de superfícies geneticamente 

homogêneas é condicionada por três tipos de processos: processos endógenos, 

processos exógenos (divididos em processos de erosão-denudação e processos de 

acumulação) e processos antrópicos; correspondem normalmente a estágios mais 

breves no desenvolvimento do relevo. Encontram-se limitadas principalmente por 

bordas e rupturas de declividade, ocasionadas pela mudança na direção dos processo 

mencionados. (DEMEK, 1967) 

Formas de Relevo: As superfícies geneticamente homogêneas criam as formas 

do relevo. Estas surgem em função dos mesmos processos, mas normalmente 

correspondem a estágios mais longos no desenvolvimento do relevo. Suas dimensões 

variam bastante, de centenas de metros quadrados a centenas de quilômetros 

quadrados. Um exemplo simples é o terraço fluvial de acumulação, formado por uma 

superfície de acumulação geneticamente homogênea formando a escarpa do terraço. 

Ambas superfícies estão separadas por uma borda mais ou menos distinta. (DEMEK, 

1967) 

Tipos de Relevo: As formas compõem então o Tipo de Relevo. Entendemos, 

por Tipo de Relevo, um complexo de formas em uma área com delimitação mais ou 
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menos precisa, destacada pela mesma elevação absoluta e a mesma gênese, baseada 

na mesma morfoestrutura, mesmos complexos de agentes morfogenéticos e a mesma 

história de desenvolvimento. A origem do relevo corresponde a estágios prolongados no 

desenvolvimento da superfície da Terra. Diferentemente das unidades taxonômicas 

anteriores, o Tipo de Relevo não é mais uma unidade concreta, mas uma unidade 

abstrata estabelecida de forma dedutiva. (DEMEK, 1967) 

Na metodologia de mapeamento geomorfológico utilizado em ROSS & MOROZ (1997), 

o procedimento de interpretação dos padrões de formas semelhantes (3º Táxon) é realizado a 

partir do agrupamento visual dos Tipos de Relevo (DEMEK, 1967). O 1º Táxon, correspondente 

às Morfoestruturas, que são delimitadas de acordo com as grandes estruturas geológicas, 

tendendo a apresentar um padrão de relevo particular, quando comparada à outra. As 

Morfoesculturas (2º Táxon) representam conjuntos de padrões de formas, que guardam entre si 

certo grau de semelhança quanto à dissecação do relevo (tamanho da forma, entalhamento 

dos vales, declividade das vertentes, densidade de drenagem).  

Assim, para esta dissertação, a partir do traçado dos Tipos de Relevo (DEMEK, 1967), 

interpretados e mapeados visualmente por ROSS & MOROZ (1997) procedeu-se com a 

identificação das Chaves de Interpretação, que posteriormente, foram convertidas em atributos 

da rede semântica de modo a representar o conhecimento humano na GEOBIA. Esta 

conversão foi realizada a partir das unidades mapeadas, variáveis geomorfométricas geradas 

em Sistemas de Informação Geográfica (SIG) e conhecimento de campo, conforme descrito 

pormenorizadamente no capítulo6.2.2.  

4.6 Abordagem	quantitativa	para	análise	de	dados	espaciais	a	partir	de	

variáveis	geomorfométricas	

Uma das grandes utilidades de MDE é a possibilidade de derivação dos dados de 

elevação para outras variáveis geomorfométricas. Além da possibilidade de utilização dessas 

técnicas para interpretação visual, no contexto de classificação por GEOBIA, são informações 

importantes para a elaboração de um modelo cognitivo pela análise quantitativa, tanto na etapa 

de segmentação ou de elaboração de uma rede semântica.  

Shary et al (2002) apresentam uma possível categorização de variáveis 

geomorfométricas (VG) constituída por quatro classes: A, B, C e D. A classificação abaixo 

indica as  
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Variáveis 
Geomorfométricas 

Locais Regionais

Campo Específico A B 
Campo Invariante C D 

Quadro 4.2 – Classes de variáveis geomorfométricas.Fonte: Shary et al (2002) 

As variáveis de campo específico (field-specific) estão associadas com grandezas 

físicas geofísicas vetoriais, como gravidade e irradiação solar, ao passo que aquelas de campo 

invariante (field-invariant), não possuem relação com essas grandezas, apenas caracterizam 

geometricamente uma superfície. Variáveis locais são aquelas obtidas de operações de 

vizinhança com janelas móveis (filtros) de tamanhos pré-estabelecidos, sendo apropriadas para 

delinear formas da superfície. As VG regionais utilizam janelas móveis flexíveis cujas 

dimensões são alteradas durante a busca de feições geomorfométricas. O tamanho do filtro 

não é definido, dependendo, portanto, de especificidades do terreno.  

VALERIANO (2008) apresenta diversas possibilidades de derivação e utilização dessas 

variáveis morfométricas, a partir de dados SRTM, para estudos diversos em geomorfologia e 

hidrologia. FERNANDES (2013) utilizou VG Locais de campo específico, como Declividade, 

Curvatura Horizontal, Curvatura Vertical e Orientação de Vertente para elaboração de mapas 

geomorfológicos a partir de segmentação multirresolução e mineração de dados.  

No âmbito deste trabalho, além da elevação, a declividade foi utilizada como variável do 

modelo cognitivo, sendo definida como o ângulo de inclinação da superfície local em relação ao 

plano horizontal, podendo ser expressa em graus ou porcentagem (VALERIANO, 2008), 

podendo também pode ser denominada clinografia (DE BIASI, 1992). 

Outra variável utilizada nos experimentos foi o Relevo Sombreado, cujo produto foi 

considerado semelhante, quanto ao aspecto visual, às imagens geradas pelo Projeto Radam-D. 

Esta não é considerada uma VG, mas sim uma variável textural e não compôs a base de dados 

da segmentação multirresolução, restringindo-se, apenas, à comparação visual.  

4.7 Análise	Orientada	a	Objetos	Geográficos	(GEOBIA)	

Segundo BLASCHKE & STROBL (2001) até o final do século XX, as técnicas de análise 

de imagens predominantes baseavam-se na estatística dos pixels. Gradativamente, iniciou-se, 

na comunidade científica, o debate acerca da utilização do padrão espacial de imagens como 

unidade de análise. Para tanto, as imagens de alta resolução espacial contribuíram de forma 

significativa para o desenvolvimento desta abordagem.  
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Nessa linha, BLASCHKE et al. (2007) apresentam aspectos considerados de grande 

importância no desenvolvimento técnico e metodológico nos trabalhos recentes de SIG e SR: o 

aprimoramento dos sensores acoplados aos satélites; e também a necessidade de novas 

concepções metodológicas para classificação de imagens de alta resolução, já que muitos dos 

novos sensores possuem alta resolução espacial. Assim, conforme destacam os autores, a 

utilização dos chamados “objetos homogêneos”, obtidos por procedimentos de segmentação 

de imagens, permitem análises que exacerbam o comportamento espectral, limitada à esfera 

estatística, e avançam para uma abordagem que valoriza a dimensão espacial da informação.  

 “No processamento digital de dados de sensoriamento remoto está ocorrendo 

uma grande revolução. Ao invés de classificar os pixels individualmente quanto às suas 

características espectrais, os novos procedimentos consideram a delimitação de objetos 

homogêneos como a base para o processamento posterior. São apresentados 

procedimentos que segmentam os dados de satélite e, a partir das características 

relevantes desses elementos em relação ao comportamento espectral, textura, forma e 

informação contextual, elaboram-se associações, por exemplo, com classes de uso do 

solo.” (BLASCHKE et. al., 2007) 

Até os primeiros anos do século XXI, a função principal da segmentação de imagens 

era produzir regiões (ou segmentos) não sobrepostas que subsidiariam o processo de 

classificação, oriundos da divisão, da imagem, em grupos de pixels relativamente homogêneos 

e significantes, no ponto de vista semântico (BLASCHKE, 2010).  

Com o conceito de Object-based Image Analysis (OBIA), surgiu uma abordagem na 

qual o procedimento de segmentação produz objetos (segmentos) que permite a extração de 

informações geoespaciais, utilizadas para guiar a classificação e a modelagem de processos 

(BLASCHKE, 2013). Isto pode ocorrer a partir de dados oriundos de SIG, ou informações 

contidas na própria imagem e seus constituintes. BENZ et al (2004) afirmam que a análise é 

iniciada com base nos dados (pixels), tornando-se mais subjetiva, em função da estruturação e 

reprodução do conhecimento sobre a imagem. Apesar disso, a sequência de procedimentos, 

envolvendo segmentação multirresolução e classificação, permite que os resultados sejam 

novamente testados com relativa rapidez.  

Segundo CAMARGO (2008), o objeto é composto por estrutura (atributos) e 

comportamento (operações) dos dados em uma única entidade. As principais características 
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dos objetos são: (i) identidade, (ii) classificação, (iii) polimorfismo e (iv) herança (RUMBAUGH 

et al., 1994). 

“Identidade representa a subdivisão dos dados em entidades discretas e 

distintas, denominadas de objetos. Classificação é o ato de agrupar objetos com a 

mesma estrutura de dados e com o mesmo comportamento. Cada objeto é uma 

instância de uma classe. Polimorfismo consiste na capacidade de operações atuarem 

de modos diversos em classes diferentes. Finalmente, herança é o compartilhamento 

de atributos e operações entre classes com base em um relacionamento hierárquico. 

Uma classe pode ser definida de forma abrangente e depois refinada em sucessivas 

subclasses mais detalhadas. Cada subclasse incorpora, ou herda, todas as 

propriedades de sua superclasse e acrescenta suas próprias e exclusivas 

características. As propriedades da superclasse não precisam ser repetidas em cada 

subclasse” (RUMBAUGH et al., 1994 apud CAMARGO, 2008). 

A OBIA incorpora o conhecimento humano em uma vasta gama de disciplinas que a 

geração e uso de informações geoespaciais, e por isso é, por vezes, também conhecida como 

Geographic Objetc-based Image Analysis (GEOBIA). Essa diferenciação se torna necessária 

por conta da existência de trabalhos com a utilização da análise orientada a objeto com 

imagens médicas e outros nos quais o conceito está ligado puramente à tecnologia de 

informação. Dentre as principais plataformas (softwares) que apresentam as especificações 

técnicas para GEOBIA são: eCognition, Envi Feature Extraction e InterIMAGE. 

4.8 Segmentação	Multirresolução	

Segundo BLASCHKE (2010) segmentos são regiões geradas por um ou mais critérios de 

homogeneidade e em uma ou mais dimensões. O algoritmo de segmentação multirresolução 

do software eCognition baseia-se no crescimento de regiões, no qual cada pixel forma um 

segmento (ou região) da imagem, baseando-se na definição de homogeneidade das 

informações espectrais e espaciais, combinada com técnicas de otimização local e global 

(BAATZ & SCHÄPE, 2000). Os objetos podem ser gerado a partir de uma ou várias imagens, 

sendo definidos por três parâmetros:  Escala, que é uma medida de heterogeneidade referente 

ao tamanho dos objetos, quanto maior seu valor, maior serão os objetos criados; (ii) Forma 

(Shape), que define o peso da forma na segmentação, assim, um valor baixo implica no maior 

peso no uso da cor, que é baseada nas características espectrais (ou valores de pixels) a 

imagem; e (iii) Compacidade (Compactness), que compõe o critério de forma junto com a 
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Suavidade, e define o peso do critério de compacidade dos objetos, por exemplo, um valor 

baixo cria objetos mais alongados e com bordas suaves, enquanto um valor alto implica em 

objetos mais compactos e menores (BAATZ & SCHÄPE, 2000). Vale lembrar que a adaptação 

desses critérios irá depender da aplicação e da natureza das imagens. 

Segundo DRAGUT & BLASCHKE (2006), neste algoritmo de segmentação, o parâmetro 

de escala (scale paramenter) é uma medida da mudança máxima no total da heterogeneidade 

que pode ocorrer quando dois objetos são fundidos entre si num processo gradativo. 

Internamente, este valor  

Segundo HAAP (2010), o grau de compacidade (compactness) é definido como a 

distância entre o perímetro do segmento. Quanto maior o valor do parâmetro shape, mais 

dependente o objeto será da forma, ao passo que quanto menor, mais dependente o tom do 

pixel será o objeto da segmentação. Quanto maior o valor do parâmetro compactness, mais 

circular tende a ser o objeto. Por outro lado, quanto menor esse parâmetro, mais próximo, o 

objeto será da forma quadrada. O parâmetro oposto de compactness (compacidade) é o 

smoothness (suavidade).  

DRAGUT & BLASCHKE (2006) demonstram a possibilidade de aplicação do algoritmo de 

segmentação multirresolução para áreas distintas entre si, gerando resultados coerentes do 

ponto de vista da análise geomorfológica. A aplicação do algoritmo de segmentação 

multirresolução desta dissertação seguiu a mesma lógica operacional de ASSELEN & 

SEIJMONSBERGEN (2006); CAMARGO (2008); FERNANDES (2013), que utilizam a técnica 

de segmentação multirresolução para compartimentar o relevo, a partir de modelos digitais de 

elevação, de acordo com sua homogeneidade e posteriormente, utilizam a GEOBIA para a 

classificação geomorfológica. 

ANDERS & SEIJMONSBERGEN (2011) propõem procedimentos para refinamento dos 

resultados do algoritmo de segmentação multirresolução, no entanto, não foi possível adotar 

tais proposições para esta dissertação. Tal fato torna-se menos relevante quando considerada 

a escala de análise e mapeamento dos produtos cartográficos desta dissertação.  

4.9 Rede	Semântica	Hierárquica	e	Logica	Fuzzy	

Segundo BENZ et al (2004), enquanto a relação topológica entre pixels adjacentes é 

dada implicitamente pelo raster, a topologia e interação de objetos adjacentes é tratada de 

modo a estabelecer as relações de vizinhança e, consequentemente, possibilitando a geração 
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dos diversos tipos de informação. Podem ser explorados os atributos espectrais, de textura, 

forma e de relações topológicas dos objetos (NOVACK, 2009). 

A rede semântica é um formalismo de representação do conhecimento de um 

especialista em forma de uma cadeia hierárquica composta por nós e arcos, ou seja, conceitos 

e relações, respectivamente (BITTENCOURT, 2006). Para ALMEIDA (2010) a abordagem de 

análise orientada a objetos pressupõe a utilização de redes semânticas e múltiplos níveis de 

classificação interligados, que são utilizados para simular o conhecimento de um intérprete 

humano. Quando objetos de diferentes escalas estão conectados em uma mesma localização, 

a rede semântica torna-se uma rede semântica e hierárquica. Assim, cada objeto passa a ser 

caracterizado não somente por seus atributos espectrais, de forma, ou de textura, mas também 

por seus vizinhos e objetos de níveis superiores e inferiores (BENZ et al, 2004).  

A rede semântica e hierárquica é elaborada em função do conhecimento de um 

especialista, com o proposito de classificar os objetos oriundos da segmentação. A rede pode 

ser estruturada a partir de regras de classificação com limiares rígidos ou por funções de 

pertinência fuzzy.  

Segundo BENZ et al (2004), a lógica fuzzy (também chamada de lógica nebulosa) é uma 

lógica multivariada para quantificar a incerteza. O conceito básico é a atribuição de valores 

contínuos de 0 (falso) até 1 (verdadeiro) para cada uma das funções de pertinência utilizadas 

para classificação de objetos, tornando possível, assim, a modelagem da imprecisão do 

pensamento humano. O sistema fuzzy é composto por três passos principais segundo BENZ et 

al, (2004):  

 Fuzzification: no qual se descreve a transição de um limiar rígido para um sistema fuzzy 

 Combinação de Conjuntos fuzzy, que são obtidos por funções que definem, para cada 

objeto de um conjunto X, seus respectivos graus de pertinência.  

 Defuzzification: que consiste na etapa de estabelecimento de um limite rígido no mapa 

para as classes definidas pelas funções de pertinência.  

Dentre os trabalhos que utilizam lógica fuzzy no âmbito da GEOBIA, para mapeamento 

geomorfológicos, destacam-se os trabalhos desenvolvidos por CAMARGO (2008); CAMARGO 

et al (2012); FERNANDES (2013).  
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4.10 Avaliação	de	Classificação	–	Acurácia	Global	e	Matriz	de	Erros		

Para avaliação da confiabilidade temática da classificação, faz-se necessário definir os 

conceitos de exatidão, precisão e acurácia. Segundo ANTUNES & LINGNAU (1997) a falta de 

exatidão de observações são geralmente oriundas de erros sistemáticos e tendem a se 

acumular num mesmo sentido; a acurácia seria expressa pelo desvio padrão da amostra em 

relação ao valor real; por fim, a precisão consiste no desvio padrão de uma amostra em relação 

à sua média.  

A inspeção visual é um primeiro nível de avaliação de resultados de uma classificação. 

Em complementação, pode se utilizar técnicas quantitativas de verificação, como a matriz de 

erro proposta por CONGALTON (1991), que permite a obtenção de diversas medidas de 

acurácia. Trata-se de uma matriz quadrada que representa o número de amostras atribuídas a 

uma categoria específica em relação às classes de referência (CONGALTON, 2001). As linhas 

indicam as informações classificadas, ao passo que as colunas os dados de referência. 

Na tabela abaixo, é possível observar um exemplo de matriz de erro elaborada para 

uma área classificada em áreas de vegetação, área urbana e água. A diagonal principal da 

matriz representa o número de amostras corretamente classificadas e acurácia global pode ser 

calculada pela divisão entre a soma da diagonal principal e o número total de amostras.  

A porcentagem de acurácia do produtor representa o desempenho da classificação, ao 

passo que a acurácia do usuário indicam a probabilidade de acerto por parte dos dados 

classificados. Além da comparação entre as classes, apresenta informações acerca dos erros 

de comissão (inclusão) e erros de omissão (exclusão). CONGALTON (2001)  
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Dado o caráter experimental do trabalho, essas características foram importantes para 

calibrar os parâmetros utilizados ao longo da classificação, permitindo a comparação dos 

resultados alcançados com o conhecimento existente, classificações pretéritas e verificação de 

campo.  

A área ocupa uma posição peculiar do ponto de vista geomorfológico, entre duas 

grandes Morfoestruturas: o Cinturão Orogênico do Atlântico a leste e a Bacia do Paraná a 

oeste. Quanto à compartimentação Morfoestrutural da área, PIRES NETO (1996) destaca que 

as principais estruturas compartimentadoras do relevo são o Lineamento Rio da Cachoeira-Rio 

Jaguari-Rio Camanducaia, Zona de Cisalhamento de Socorro, Lineamento do Interflúvio 

Atibaia-Jaguari e Lineamento Santo Antônio de Posse-Mogi Mirim.  

A parte oeste do Planalto Serra Negra/Lindóia, faixa central da área de estudo, 

apresenta-se mais liso quanto ao aspecto visual da rugosidade topográfica, onde se verifica a 

marcante ocorrência de dobras do Neoproterozóico e forte controle estrutural na drenagem. As 

formas de relevo mais dissecadas na faixa central se restringem a poucas áreas no centro-sul, 

nos morros entre Jaguariúna e Pedreira, bem como nas proximidades de Santo Antônio de 

Posse, onde o Mapa Geológico do CPRM (2004) indica a ocorrência de falhas ou zonas de 

cisalhamento compressionais.  

Na extremidade leste, onde ocorre maior rugosidade topográfica, encontram-se as 

maiores altitudes e declividades da área de estudo, com destaque para as Serras dos 

Mosquitos e Negra, localizadas entre os municípios de Serra Negra e Lindóia, bem como as 

Serras do Pico do Bugio, do Matão, do Brazinho, do Oratório e da Pompéia, que dividem os 

municípios de Monte Alegre do Sul e Socorro. Essas toponímias locais correspondem às 

cristas monoclinais quartziticas niveladas e separadas por vales subsequentes, afluentes do 

Rio do Peixe (ALMEIDA, 1974). Outra área que merece destaque, apesar de altitude reduzida, 

são as Serras do Fundão e dos Feixos, separadas entre si pelo Rio Camanducaia, cuja planície 

estende-se para montante até a vizinhança com o perímetro urbano do município de Amparo.  

Em sua compartimentação, ALMEIDA (1974) classifica tais áreas como Zona Cristalina 

do Norte, definida como uma faixa de rochas pré-cambrianas que estenderia desde as terras 

altas do sudoeste mineiro até a região sedimentar da Depressão Periférica. Ao sul, o limite 

estrutural e topográfico seria dado pelo Rio Jundiaí, com a marcante alteração da litologia, de 

predominantemente gnáissicas para os xistos da Serrania de São Roque. Ao norte, é artificial, 
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pois está limitada pela divisa de estados, apesar da continuidade do padrão estrutural e 

litológico.  

A partir de 1979, essa unidade foi subdividida em subzonas (IPT, 1983), correspondendo, 

à área de estudo, a denominação Serrania de Lindóia, considerada uma transição 

interplanáltica, na qual a altitude eleva-se gradativamente da Depressão Periférica e Morraria 

de Jundiaí até a divisa com o estado de Minas Gerais. Tal como verificado por CPRM (2004), 

IPT (1983) identificou grandes falhas que cortam as litologias do embasamento, composto por 

gnaisses, migmatitos, quartzitos e granulitos, penetrados por intrusões graníticas. As falhas 

condicionam extensos trechos lineares de vales e as cristas geralmente sustentadas por 

quartzitos e granitos alongando-se na direção NE-SW. Os principais canais fluviais, nessas 

áreas, são superimpostos, correndo transversalmente às estruturas NE-SW e drenando suas 

águas para a depressão, casos típicos podem ser observados nos leitos dos rios Atibaia, 

Jaguari, Camanducaia e do Peixe. Os três primeiros são tributários do Piracicaba, ao passo 

que o último, drena para noroeste, compondo a bacia hidrográfica do Mogi-Guaçu.  

A Zona do Médio Tietê corresponde à porção central da Depressão Periférica Paulista, 

drenada pelos Rios Tietê e seus principais afluentes, o Piracicaba e Sorocaba. Os rios Jaguari 

e Atibaia apresentam ao longo de seu curso corredeiras, rápidos e pequenas cachoeiras, 

estabelecidas pelas intrusões de diabásio nas camadas inferiores do Grupo Tubarão 

(ALMEIDA, 1974). A constituição geológica na área de estudo, segundo CPRM (2004), é 

composta por sedimentos do Irati, Tatuí e, predominantemente, Itararé, além de intrusões de 

diabásio (sills e lacólitos) e lateritas nas proximidades da transição com o Planalto de Serra 

Negra/Lindóia.  

Ao norte da área de estudo, próximo ao município de Socorro, existem áreas 

pertencentes à bacia hidrográfica do Rio Mogi-Guaçu, que tem como um de seus afluentes, o 

Rio do Peixe, cuja nascente localiza-se próxima ao município de Socorro, drenando para 

noroeste pelo planalto até alcançar a depressão periférica. 

 

6 MATERIAIS	E	MÉTODOS	

6.1 Materiais	

Para o desenvolvimento do trabalho, foram utilizados os insumos discriminados no 

quadro a seguir.  
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Material Fonte 

Imagem Landsat 8 USGS/GLOVIS 
Dados SRTM v3.0 (SRTMGL3) NASA/USGS/EOSDIS 
Imagens do Projeto Radam-D CPRM 
Mapa Geológico CPRM CPRM/GEOBANK 
Mapa Geomorfológico RADAMBRASIL Projeto RADAMBRASIL 
Mapa Geomorfológico do Estado de São Paulo (Ross & 
Moroz, 1997) 

Departamento de Geografia – FFLCH-
USP 

Quadro 6.1 – Materiais utilizados para o desenvolvimento da dissertação.  

Para a condução dos experimentos, foram realizados procedimentos operacionais de 

preparação das variáveis utilizadas, análise visual e estatística das características da área de 

estudo, elaboração da rede semântica e análise orientada a objetos geográficos (GEOBIA), 

avaliação dos resultados da classificação. O quadro a seguir apresenta, para as principais 

etapas do trabalho, os aplicativos (softwares) utilizados, o seu desenvolvedor e o respectivo 

procedimento realizado ao longo do trabalho. 

 

Aplicativo Desenvolvedor Procedimento realizado 
Envi 4.8 ITT Visual Information Solutions Preparação das imagens Landsat 8 

 
Arc GIS 10.2 for Desktop ESRI Inc. Preparação de variáveis morfométricas 

e análise estatística 
Microsoft Office 2010 Microsoft Corporation Edição de textos e análise estatística 

 
eCognition Developer 8 Trimble Germany GmbH Elaboração da Rede Semântica e 

Análise Orientada a Objeto  
GPS Track Maker 13.9 Geo Studio Technology Ltd Planejamento e análise de dados de 

campo 

Quadro 6.2 – Aplicativos utilizados na coFigura 6.1ndução do trabalho 

6.2 Métodos	

O desenvolvimento do trabalho foi conduzido a partir da realização de experimentos para 

a elaboração de um mapa geomorfológico com técnicas de GEOBIA, seguindo os princípios 

adotados nos trabalhos de ASSELEN & SEIJMONSBERGEN (2006), CAMARGO (2008) e 

FERNANDES (2013). Posteriormente, os resultados obtidos pela classificação foram 

comparados com o Mapa Geomorfológico do Estado de São Paulo (ROSS & MOROZ, 1997), 

produzido com procedimentos de interpretação visual, de mesma metodologia e publicado na 

escala 1:500.000. Cada uma das etapas está descrita pormenorizadamente a seguir e 

representadas no fluxograma abaixo.  
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eCognition Developer 8 / Envi4.8 

 

ArcGIS / Microsoft Excel  

 

Figura 6.2 – Fluxograma com os procedimentos metodológicos utilizados. 

Análise Preliminar

•Compilação de Referência 
Bibliográficas

•Escolha da área de estudo

MDE SRTM DECLIVIDADE Landsat 8

Segmentação 
Multirresolução

Rede Semântica

Unidades Geomorfológicas 
Mapeadas por GEOBIA

MDE SRTM

Mapa Geomorfológico (ROSS & 
MOROZ, 1997)

Unidades 
Geomorfológicas 
mapeadas por 

interpretação visual

Análise Visual e Estatística

DECLIVIDADES

Resultados

•Comparação com Mapa de 
Referência (ROSS & MOROZ, 1997)

•Verificação de campo



 

53 

 

6.2.1 Análise	Preliminar	

No início do trabalho, foram utilizadas as premissas de HAY & CASTILLA (2006) para 

realizar um levantamento prévio das potencialidades e fragilidades da GEOBIA, para, 

posteriormente, proceder com a busca de uma área de estudo. Para tanto, esta deveria atender 

aos seguintes critérios:  

 Ter sido mapeada anteriormente (se possível em diversas escalas) para fins de 

comparação com os resultados obtidos;  

 Ser amplamente estudada e conter farta documentação bibliográfica, para permitir 

análises e avaliações mais consistentes; 

 Conter relativa variedade de tipos de modelados, para que fosse possível verificar a 

vinculação e/ou desvinculação entre os dados obtidos pelo MDE com a realidade do 

campo. 

Dado o caráter experimental do trabalho, essas características foram importantes para 

calibrar os parâmetros utilizados ao longo do mapeamento, permitindo a comparação dos 

resultados alcançados com o conhecimento existente, classificações pretéritas e verificação de 

campo.  

Foi selecionada, portanto, a faixa de transição entre o Cinturão Orogênico do Atlântico e 

Bacia Sedimentar do Paraná, mais especificamente, entre as coordenadas 22º45’S 47º 15’W 

(extremo sudoeste) e 22º30’S 46º 35’W (extremo nordeste). Os principais pontos de interesse 

na área de estudo tem acesso facilitado pelas diversas rodovias estaduais, federais e vicinais, 

dentre as quais, destacam-se a SP- 330 (Rodovia Anhanguera) e BR-381 (Rodovia Fernão 

Dias). 

Além de atender às condicionantes acima elencadas, a região foi objeto de estudos de 

diversos autores, dentre os quais se encontram AB' SÁBER (1949, 1969) e QUEIROZ NETO & 

JOURNAUX (1978), favorecendo, portanto, a elaboração da rede semântica utilizada na 

classificação.  

6.2.2 Organização	e	integração	dos	dados	para	o	modelo	cognitivo		

Para utilização dos materiais elencados no capítulo 6.1, os mesmos foram organizados, 

processados e integrados num produto cartográfico único denominado Mapa de Integração de 

Dados (ANEXO 01). As etapas de elaboração desse documento estão descritas a seguir.  
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Informações adicionais sobre essa operação podem ser obtidos em no site o Serviço Geológico 

Americano – USGS: http://landsat.usgs.gov/Landsat8_Using_Product.php . 

6.2.2.2 Mapa	Geomorfológico	do	Estado	de	São	Paulo	(ROSS	&	MOROZ,	1997)	

O mapa geomorfológico do Estado de São Paulo (ROSS & MOROZ, 1997) é resultados 

de trabalhos desenvolvidos no Laboratório de Geomorfologia do Departamento de Geografia / 

Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas /Universidade de São Paulo, que contou 

com participação do FINEP, Instituto de Pesquisas Tecnológicas e Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado de São Paulo. A primeira instituição contribuiu com recursos financeiros 

para aquisição das imagens de radar produzidas pela Aerofoto Cruzeiro a partir dos negativos 

gerados para o Projeto RADAMBRASIL; o IPT, por intermédio do Laboratório de Cartografia 

Geotécnica da Unidade de Geologia Aplicada, elaborou a base cartográfica e executou os 

serviços de digitalização; a FAPESP viabilizou a publicação dos volumes de mapas e relatório 

técnico-científico (ROSS & MOROZ, 1997).  

O mapa foi obtido no Departamento de Geografia-FFLCH-USP em formato Computer-

Aided Design (CAD) e convertido para shapefile. Foram necessárias edições manuais de 

correção do traçado, no entanto, a divisa entre as duas principais morfoestruturas da área de 

estudo, permaneceu inalterada. Ao arquivo, foi atribuído o Datum horizontal WGS 84 para 

adequá-lo à base de dados do trabalho. O banco de dados elaborado para os polígonos 

mapeados em CAD contém as informações da legenda, ou seja, morfoestrutura, 

morfoescultura, padrão de formas, o respectivo índice de dissecação do relevo, os tipos de 

solos, além de litologias predominantes para cada unidade mapeada. A figura a seguir 

representa o layout resumido consolidado para a presente dissertação, no qual os algarismos 

em vermelho na figura a seguir são meros identificadores utilizados na etapa de análise 

estatística.  
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6.2.3 Análise	exploratória	da	área	de	estudo	

A análise exploratória trata-se de um procedimento realizado para obtenção de 

subsídios para a conversão de chaves de interpretação em atributos da rede semântica 

hierárquica e funções de pertinência fuzzy. Para tanto, procedeu-se com comparação visual e 

estatística das unidades geomorfológicas mapeadas por ROSS & MOROZ (1997) com as 

variáveis do modelo cognitivo.  

Na primeira fase, os mapas temáticos produzidos foram utilizados para comparar as 

informações disponíveis com as características físicas da área de estudo. Foram avaliadas 

diversas possibilidades de utilização desses planos para composição dos atributos da rede 

semântica.  

Numa segunda etapa, foi analisado o padrão estatístico para cada unidade mapeada no 

3º Táxon por ROSS & MOROZ (1997) numa tentativa de buscar critérios de separação que 

também, seriam incorporados aos atributos da rede semântica. Para esta fase, recorreu-se a 

procedimentos de estatística descritiva com os dados de elevação e declividade no ArcGIS e 

Microsoft Excel.  

6.2.3.1 Análise	visual	

A partir da análise visual, realizada sobre o mapa de integração de dados, algumas 

premissas foram estabelecidas e corroboradas, pela análise quantitativa (estatística). A 

utilização dessa base de dados permitiu, ainda, a comparação das diversas variáveis do 

modelo cognitivo com os produtos de mapeamento geomorfológico manual.  

Os setores altimétricos definitivos adotados no Mapa Hipsométrico foram estabelecidos 

de acordo com a alteração do padrão de declividades verificados no gráfico de dispersão, 

conforme descrito no capítulo 6.2.3.2. A partir da análise do mapa, é possível identificar nítido 

gradiente altimétrico de leste para oeste, ou seja, do Cinturão Orogênico do Atlântico, com 

altitudes de até 1300m para as porções mais rebaixadas na Bacia Sedimentar do Paraná, com 

elevações de 510m, nas proximidades do Reservatório Salto Grande. A área de estudo está 

próxima do limite da Depressão Média do Tietê com a Depressão do Mogi-Guaçu, fato que 

explica a ocorrência de maiores altitudes, da ordem de 660m, na porção norte. Os canais de 

maior relevância drenam para sudoeste, até desaguar no Rio Piracicaba (já fora da área de 

estudo).  
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A partir das Serras do Fundão e dos Feixos (localizadas a sudoeste do Trecho 1), a 

média de altitude aumenta drasticamente desde a faixa de 750m até os 1300m no topo das 

cristas monoclinais. No entanto, mesmo nessas porções, percebe-se a existência de baixios de 

até 660m, com destaque para os vales dos Rios do Peixe e Camanducaia. 

Os rios Atibaia, Jaguari e Camanducaia, bem como seus afluentes são responsáveis pela 

ocorrência de áreas de menores altitudes que marcam a transição planalto-depressão. A figura 

a seguir demonstra a comparação entre as faixas de altimetria com as unidades 

geomorfológicas correspondentes. De acordo com a legenda proposta por ROSS & MOROZ 

(1997), as tonalidades mais escuras, corresponderiam a unidades com altitudes maiores que 

900m, no entanto, verifica-se que não é possível estabelecer tal relação de maneira direta. Tal 

fato pode ser explicado pela impossibilidade de aferir altitudes a partir de imagens de radar que 

não contem com a técnica de interferometria SAR (InSAR). Desta forma, todo o controle deve 

ser feito por levantamentos de campo, o que tornaria os mapeamentos onerosos em demasia. 

As não conformidades verificadas entre a relação altitude e unidade geomorfológica, também 

se estendem às outras porções do Cinturão Orogênico do Atlântico. De acordo com a legenda 

do mapa de referência, as menores altitudes para a área seriam da ordem de 800m, ao passo 

que, no mapa hipsométrico foram constatadas altitudes de até 680m.  

Tais discrepâncias podem ser facilmente explicadas a partir da análise de procedimentos 

do mapeamento manual. Inicialmente, a compartimentação prévia foi realizada sobre imagens 

de SLAR, a verificação de campo foi realizada por amostragem, subsidiando, pois a leitura da 

evolução geomorfológica local. Os recursos de geotecnologias permitem esta verificação com 

maior rapidez e abrangência, podendo subsidiar maiores questionamentos às interpretações 

preliminares. A figura a seguir demonstra as discrepâncias citadas no que tange à altitude em 

relação às unidades geomorfológicas mapeadas manualmente.  
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planalto e a depressão (Trecho 2); nas Serras do Fundão e dos Feixos, próximos ao distrito de 

Arcadas e município de Amparo; bem como na região serrana próxima aos municípios de Serra 

Negra, Lindóia e Socorro. Os canais de drenagem na depressão periférica e a planície do Rio 

Camanducaia, no entanto, são mais visíveis no SRTM. Para título de comparação, as unidades 

geomorfológicas delimitadas manualmente foram transpostas para a imagem de relevo 

sombreado. Verificou-se que em alguns casos, há pequenos deslocamentos dos contornos em 

relação à feição geomorfológica a ser mapeada. Esta inconsistência na acurácia, ocorreu 

devido ao acúmulo natural de distorções desde a interpretação por parte do especialista, 

passando pela digitalização, alterações de datum e sistema de projeção até o estágio atual. 

Exemplos claros desses pequenos deslocamentos foram constatados nas Serras do Fundão e 

Feixos; nos terrenos baixos entre Serra Negra e Serra do Oratório; além do interfúvio entre os 

rios Camanducaia e Jaguari.  

A seguir, na figura, é possível comparar as unidades geomorfológicas mapeadas com 

os compartimentos destacados pelo relevo sombreado. O azimute de iluminação (90º) 

destacou satisfatoriamente as principais feições geomorfológicas da área de estudo, mesmo 

em áreas da depressão periférica, como no caso da porção centro-norte, onde ocorrem rochas 

da Formação Serra Geral, formando uma área ligeiramente mais dissecada que o entorno.  
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quanto extreme. Esta análise foi mais prejudicada pelo acúmulo de erros da digitalização, tendo 

em vista que a declividade apresenta uma variação maior entre os pixels que a altitude. Assim, 

foram constatados diversos casos em que o traçado da unidade geomorfológica abarcava 

terrenos com declividades correspondentes à sua vizinha.  

O fato de todas as unidades apresentarem terrenos planos (0º) como valor mínimo se 

deve à existência de pequenas áreas com declividade nula, mesmo nas áreas onde há 

predomínio de terrenos mais inclinados que 20º.  

Apesar da visível estratificação nos gráficos de boxplot, no que concerne à 

compartimentação entre Cinturão Orogênico e Bacia do Paraná, não foi possível identificar 

evidencias claras de separadores entre as unidades de padrões de formas semelhantes.  

6.2.4 Conversão	de	chaves	de	interpretação	em	atributos	da	rede	semântica	

Apesar de apresentar certa carga de subjetividade, o procedimento de conversão de 

chaves de interpretação em atributos da rede semântica é considerado válido para o 

desenvolvimento de trabalhos de classificação por GEOBIA. Uma das possíveis tendências 

para trabalhos futuros é a criação de bibliotecas de atributos, no sentido de sistematizá-las.  

A partir dos resultados obtidos na análise exploratória, procedeu-se com a conversão de 

chaves de interpretação para atributos da rede semântica e posteriormente a classificação. 

Para cada unidade taxonômica mapeada por ROSS & MOROZ (1997) no 3º táxon, foi feito um 

levantamento das características físicas de acordo com os seguintes critérios:  

 Hierarquização do Índice de Dissecação do Relevo 

 Morfoescultura  

 Morfoestrutura  

 Substrato geológico (CPRM, 2004) 

 Altitudes predominantes  

 Declividades predominantes 

 Padrão textural (Rugosidade topográfica) 

 Padrão de drenagem 

 Posição e distribuição espacial pela área de estudo 
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As imagens Landsat 8, MDE SRTM e a Declividade (Variável Geomorfométrica) foram 

utilizados como dados de entrada para o modelo cognitivo. Foram realizados diversos testes 

com o algoritmo de Segmentação Multirresolução, com a avaliação visual dos resultados. A 

melhoria no traçado dos objetos foi realizada de forma empírica, considerando o conhecimento 

da área de estudo, parâmetros e resultados obtidos por trabalhos anteriores, bem como os 

pressupostos teóricos contidos nas referências bibliográficas.  

No momento em que os resultados dessa etapa foram considerados satisfatórios, 

procedeu-se com a escolha das funções de pertinência e elaboração da rede semântica. Foi 

dedicada atenção especial aos atributos correspondentes aos objetos localizados na transição 

entre o Cinturão Orogênico e Bacia Sedimentar do Paraná. A partir da rede semântica, os 

objetos foram classificados e avaliados visualmente. Quando se obteve um resultado 

satisfatório nessa primeira abordagem, iniciou-se a etapa de avaliação por matriz de erro, e 

posteriores conclusões e considerações finais.  

Conforme demonstrado no capítulo 4.8, o algoritmo de segmentação multirresolução, 

disponível no software eCognition Developer 8, pode ser utilizado para a obtenção de objetos 

com base nos seguintes parâmetros: 

 Configuração da segmentação: ponderação de cada variável de entrada, layers 

temáticos  

 Parâmetro de escala, que define o limiar de agrupamento dos critério de 

homogeneidade;  

 Composição do critério de homogeneidade: forma (shape) e compacidade 

(compactness). 

Durante os experimentos, os critérios de ponderação das variáveis de entrada (imagens 

Landsat, declividade, elevação e eventuais layers temáticos), scale, shape e compactness 

compuseram a segmentação. Em caso de insucesso na avaliação visual, os parâmetros eram 

alterados e o algoritmo, novamente executado. Este procedimento foi realizado diversas vezes 

até a obtenção de resultados consistentes, sendo utilizado apenas o critério qualitativo (BAATZ 

& SCHÄPE, 2000) para a avaliação. As figuras a seguir ilustram alguns dos testes realizados 

no sentido de se obter a configuração ideal dos parâmetros de segmentação multirresolução 

para a compartimentação das unidades geomorfológicas na área de estudo.  

Na Figura 6.26, é possível observar que os segmentos apresentam tamanho bastante 

reduzido em relação às feições de interesse (morfoestruturas) mapeadas visualmente. Esta 



 

 

caracterí

limiar de 

Figura 6.2

shape: 0.1

Ma

verificou-

na Figura

Figura 6.2

shape: 0.1

Em

homogen

resultado

morfoest

ística se dev

iteração dos

26 – Exemplo 

1; e compactn

antendo os m

-se que o ta

a 6.27:  

27 - Exemplo d

1; e compactn

m seguida, 

neidade, ma

o cuja com

truturas, con

ve ao baixo 

s critérios de

de produto d

ess: 0.5 

mesmos crité

amanho dos

de produto do

ess: 0.5 

mantendo-

as aumentan

mpartimentaç

nforme se ve

valor de pa

e homogene

do algoritmo d

érios de hom

s segmentos

o algoritmo de

se, ainda, 

ndo ainda m

ção se ap

erifica na Fig

râmetro de 

eidade em ca

de segmentaç

mogeneidade

s aumentou 

e segmentaçã

os mesmo

mais o valor 

proxima daq

gura 6.28. 

escala adot

ada segmen

ção multirreso

e, mas altera

 significativa

ão multirresol

os valores 

do parâmet

quela realiz

tado, acarre

nto. 

olução com sc

ando o parâ

amente, con

lução com sca

referentes 

tro de escal

zada visual

tando num 

cale paramete

âmetro de es

nforme verif

ale parameter

ao critério

la, obteve-s

lmente para

86 

baixo 

 

er: 30; 

scala, 

icado 

 

r: 120; 

o de 

e um 

a as 



 

 

Figura 6.2

shape: 0.1

D

interferem

são opos

Shape, m

Quanto m

(TRIMBL

O

definidos

implicam

Na situaç

parâmetr

28 - Exemplo d

1; e compactn

Diferentemen

m nos conto

stos, comple

menor será 

menor o val

LE, 2011). 

O critério de

s pelo parâ

m em objetos

ção represe

ros Forma e

de produto do

ess: 0.5 

nte do parâm

ornos obtidos

ementares e

a dependên

or desse cri

e forma po

metro Com

s compactos

ntada pela F

Compacida

o algoritmo de

metro de es

s pela iteraç

e variam entr

ncia da cor 

itério, mais 

ode, ainda, 

pactness, q

s, ao passo 

Figura 6.29, 

ade, gerando

e segmentaçã

scala, a alte

ção dos dado

re 0.1 e 0.9

(valores esp

vinculados a

ser subdiv

que também

que a situaç

a segmenta

o objetos com

ão multirresol

eração dos 

os de entrad

. Assim, qua

pectrais) no

aos valores 

vidido em C

m varia entr

ção inversa 

ação foi rea

mpactos.  

lução com sca

critérios de 

da. O critério

anto maior o

o algoritmo d

espectrais 

Compacidad

re 0.1 e 0.

gera segme

lizada com a

ale parameter

homogenei

o de Cor / F

o valor do cr

de segmenta

serão os ob

de e Suavid

9. Valores 

entos irregul

altos valores

87 

 

r: 800; 

idade 

Forma 

ritério 

ação. 

bjetos 

dade, 

altos 

lares. 

s dos 

 



 

 

Figura 6.2

parameter

E

multirres

No caso 

sendo qu

apresent

declivida

oeste, na

fato visív

Figura 6.3

Parameter

C

paras os

à etapa 

limiares e

chaves 

classifica

A

interpreta

classes n

29 – Exempl

r: 100; Shape: 

Em contrap

olução realiz

em tela, me

ue mais a le

tarem taman

de (variávei

a área da B

vel causado 

30 – Exempl

r: 100; Shape:

Como produt

s níveis segm

de segmen

e funções d

de interpre

ação.  

As constataç

ação fornec

no nível mor

lo de objeto

0.9; Compact

artida, na 

zada com ba

erece destaq

este da área

nho reduzido

s de entrad

Bacia Sedim

pelas caract

lo de objeto

 0.5; Compact

to dos dive

mentados, c

ntação, proc

e pertinênci

etação. Peq

ções das e

ceram inform

rfoestrutura. 

s gerados p

tness: 0.9 

Figura 6.

aixo valor de

que, também

a, há ocorrê

o. Isto se de

a do algoritm

mentar, ocorr

terísticas de

s gerados p

tness: 0.1 

ersos testes 

conforme de

cedeu-se co

ia foram est

quenos ajus

etapas de 

mações qua

pelo algoritmo

30, verifica

e compacida

m, o fato de h

ência de um

eve à maior

mo) nesta á

rem objetos 

e seus atribu

pelo algoritmo

realizados,

monstrado n

om a classif

tabelecidos 

stes foram 

análise exp

nto ao pote

o Segmentaç

a-se um e

ade, acarret

haver certo 

m número ma

r heterogene

área corresp

maiores e 

utos.  

o Segmentaç

, obtiveram-

nos itens su

ficação a pa

de acordo c

necessário

ploratória e 

encial de ca

ção Multirreso

exemplo d

ando em ob

padrão na fo

aior de segm

eidade quan

pondente ao 

com menos

ção Multirreso

-se parâme

ubsequentes

artir da rede

com os atrib

os para o 

conversão

ada variáve

olução com 

e segment

bjetos irregul

orma dos ob

mentos, alé

nto à elevaç

Planalto. M

s irregularida

olução com 

tros satisfat

s. Posteriorm

e semântica

butos obtidos

refinamento

o de chave

l em separa

88 

Scale 

tação 

lares. 

bjetos, 

m de 

ção e 

Mais a 

ades, 

 

Scale 

tórios 

mente 

a. Os 

s das 

o da 

es de 

ar as 



 

 

6.2.6 A

A

gerada p

1997) ad

6.2.6.1 

P

MOROZ 

Paraná, 

testes da

Figura 6.3

S

verificaçã

por GEO

gerou a m

P

acurácia 

que 159 

aos resu

Avaliação	qu

A avaliação 

por GEOBIA

dotado como

Etapa	prelim

Para avaliaçã

(1997) para

foi delimitad

a classificaçã

1 – Alocação 

Sobre a faix

ão de acurá

OBIA, com o

matriz de err

Posteriormen

global, do p

pontos lanç

ltados do Ma

uantitativa	d

de acurácia

A e o Mapa 

o dado de ref

minar	de	av

ão quantitat

a a transição

da uma áre

ão.  

de pontos ale

xa de testes

ácia foi realiz

o mapeamen

ro represent

nte à elabo

produtor e u

çados sobre 

apa Geomo

da	classificaç

a foi realiza

Geomorfoló

ferência. 

valiação	da	a

iva da class

o entre Cintu

a de 3km p

eatórios sobre

s, foram la

zada a part

nto de ROS

tada abaixo:

ração da m

usuário. O v

a área, fora

rfológico do 

ção	

ada a partir

ógico do Es

acurácia	da	

sificação, em

urão Orogên

para leste e 

e a faixa de tes

nçados 200

tir da compa

SS & MORO

  

matriz de e

valor de acu

am classifica

Estado de S

r da compa

stado de Sã

classificaçã

m torno do l

nico do Atlâ

3km para 

stes da classif

0 (duzentos

aração entre

OZ (1997). O

erro, foram 

rácia global 

ados correta

São Paulo (R

aração entre

ão Paulo (RO

ão	

imite mapea

ntico e Baci

oeste, deno

ficação.  

s) pontos a

e as informa

O resultado 

calculadas 

foi de 79,5

amente, qua

ROSS & MO

e a classific

OSS & MO

ado por RO

ia Sediment

ominada faix

leatoriamen

ações mape

desse proc

as medida

%, consider

ando compar

OROZ, 1997

89 

cação 

ROZ, 

SS & 

ar do 

xa de 

 

te. A 

eadas 

cesso 

as de 

rando 

rados 

7).  



 

 

O

mapeam

significat

6.2.6.2 

N

(cem) po

& MORO

S

primeira 

aleatória

Orogênic

O

como o r

edição m

campo.  

Figura 6.3

elaborado

D

Geomorf

comissão

O resultado 

ento realiz

tivamente as

Trabalho	de

No intuito de 

ontos sobre a

OZ (1997). E

Sobre esta f

para reconh

s foram ve

co do Atlânti

O mapa a se

resultado da

manual do 

32 – Alteraçã

o posteriormen

Durante o 

fológico do E

o e omissão

de acurác

zado foi r

s medidas de

e	campo	par

aumentar a

as áreas de

stas, corres

faixa de int

hecimento d

erificadas p

co e Bacia S

eguir aprese

a verificação

limite entre 

o do limite e

nte ao trabalh

campo, v

Estado de S

, atingindo a

cia global 

refinado po

e acurácia, c

ra	verificaçã

 acurácia da

e intersecção

pondem a c

tersecção, f

das caracter

ara subsidi

Sedimentar d

enta a distri

o de campo.

as unidade

entre Cinturão

o de campo (e

verificou-se, 

ão Paulo (R

acurácia glob

pode ser c

or campan

conforme re

ão	de	áreas

a classificaçã

o entre a cla

erca de 23%

foram realiz

rísticas área

iar a ediçã

do Paraná. 

buição das 

 O traçado 

es elaborad

o Orogênico 

em vermelho)

ainda, q

ROSS & MOR

bal de 82,1%

considerado

nhas de 

elatado a seg

ão, foram la

assificação g

% do total da

zadas duas

a de estudo 

ão manual 

amostras n

em vermelh

do posterior

do Atlântico 

que a com

ROZ, 1997) 

%.  

o aceitável,

campo, qu

guir.  

ançados, ale

gerada por G

a área de es

s campanha

e na segun

do traçado

na faixa de 

ho represent

rmente ao l

e Bacia Sed

mpartimenta

apresentou

 no entant

ue aument

atoriamente

GEOBIA e R

tudo.  

as de camp

nda, as amo

o entre Cin

intersecção 

ta o resultad

levantament

imentar do P

ação do M

 poucos erro

90 

to, o 

taram 

e, 100 

ROSS 

po. A 

ostras 

nturão 

bem 

do da 

to de 

 

Paraná 

Mapa 

os de 



 

 

6.2.6.3 

P

classifica

amostrag

uma nov

C

bem com

7 RES

7.1 Se

A

procedim

Primeiram

Salto Gra

C

Infrared –

de estud

encontra

Quadro 7.

Etapa	comp

Posteriormen

ação. Para ta

gem de 200 

a matriz de 

Com este pro

mo mensurar

SULTADO

gmentaçã

A segmentaç

mento seme

mente, a se

ande e pequ

Considerando

– NIR), as b

do. Assim, o

m-se discrim

1 – Parâmetro

plementar	de

nte à edição 

anto, foi utili

(duzentos) 

erro.  

ocedimento,

r o ganho ob

OS	

ão	Multirre

ção multirres

lhante aque

gmentação 

uenos açude

o o baixo v

bandas do La

s dados de 

minados no q

os utilizados n

e	verificação

manual, pro

zada a mes

pontos alea

 buscou-se 

btido com a c

esolução	d

solução part

ele aplicado

foi realizada

es, das áreas

valor de DN

andsat 8 for

entrada pa

quadro a se

no algoritmo d

o	da	acuráci

ocedeu-se c

sma faixa de

atórios lança

eliminar eve

complement

do	“Nível	Á

tiu do nível 

o por CAMA

a para sepa

s emersas.

N correspon

ram utilizada

ra o algoritm

guir:  

de segmentaçã

ia	

com uma no

e teste da cla

ados sobre a

entuais inco

tação das in

Água”	

geral para 

ARGO (200

rar corpos d

dente ao In

as para iden

mo, bem co

ão multirresol

ova avaliaçã

assificação, 

a área para 

onsistências 

nformações d

o mais deta

08) e FERN

d’água, com

nfravermelho

tificar corpo

mo os parâ

lução para o n

o de acurác

seguido de 

a elaboraçã

na classifica

de campo. 

alhado, segu

NANDES (2

mo o Reserva

o Próximo (

s d’água na

metros adot

 

nível água 

91 

cia da 

nova 

ão de 

ação, 

uindo 

2013). 

atório 

(Near 

a área 

tados 



 

 

O

sendo qu

buscou s

próximo, 

7.2 Cla

N

diversos)

integer p

abaixo:  

Classes 
Reservat
Terras E

Tabela 7.1

correspon

O

Resultad

que o o

evidencia

pequeno

dificilmen

Figura 7.1

que o ocre

Os parâmetro

ue a escala f

segmentar o

o critério de

assificação

Nesta fase, 

) e Terras E

por se tratar

tórios 
mersas 

 – Atributos u

nde ao dado p

O resultado 

do da classif

ocre, as ter

ado pelos p

os açudes es

nte poderia s

 – Resultado 

e, as terras em

os foram ad

foi escolhida

objetos cond

e homogene

o	do	“Níve

foram obtid

Emersas. O

r do dado o

Variáveis
Banda 5 (

utilizados para

adrão das ima

do primeiro

ficação do “

rras emersa

procediment

spalhados p

se obter tal n

da classifica

mersas.  

dotados no s

a em função

dizentes com

eidade dever

el	Água”	

das apenas

Optou-se pel

original, conf

s utilizadas
(Infravermel

-

a separação d

agens Landsa

o nível de c

Nível Água”

as., com de

os de class

ela área de 

nível de deta

ção do “Níve

sentido de a

o do tamanho

m um baixo v

ria ter baixa 

s 2 (duas) 

la manutenç

forme descr

ho Próximo 

de Reservatór

at 8, no format

classificação

”. A cor azu

estaque par

sificação po

estudo. Num

alhe na class

l Água”. A co

adequar à re

o dos reserv

valor de DN

dependênci

classes: R

ção do DN 

rito no item 

At
– NIR) Mé

No
ios e Terras E

to 16-bit unsig

o pode ser 

ul representa

ra o Reser

or GEOBIA. 

m procedim

sificação de

or azul repres

ealidade da 

vatórios exis

N na banda 

ia da forma 

Reservatórios

no formato

6.2.2.1e ind

tributos 
édia do DN <
ot Reservató

Emersas. O va

gned integer. 

observado 

a os reserva

rvatório Salt

Ademais, f

ento de inte

e corpos d’ág

senta os reser

área de es

stentes. Com

do infraverm

(Shape: 0.2)

s (de tama

 16-bit unsi

dicado na ta

< 9070 
órios 

alor do DN ind

na Figura 7

atórios, ao p

to Grande, 

foram mape

erpretação v

gua.  

rvatórios, ao 

92 

studo, 

mo se 

melho 

).  

anhos 

igned 

abela 

dicado 

7.1 – 

passo 

bem 

eados 

visual, 

 

passo 



 

 

C

imagens 

Salto Gr

utilizados

apresent

corpos d

7.3 Se

E

correspo

objetos 

segment

segment

Reservat

P

SRTM e

variáveis

classes 

demonst

Quadro 7

morfoestr

CAMARGO 

multiespect

rande se tr

s os dados

taram signif

’água em ní

gmentaçã

Em relação à

onde a um p

correspond

ação multirr

os do níve

tório serem s

Para este ní

e a declivida

s organizada

mapeadas 

rado no qua

7.2 - Parâme

utura (1º Táxo

(2008) utiliz

trais, as info

ratar do nív

s de elevaç

ficativas alte

veis altimétr

ão	Multirre

à divisão de

patamar infe

entes às 

resolução, u

el superior,

segmentado

ível, foram 

ade. Confor

as, a decliv

visualmente

adro a seguir

etros utilizad

on).  

zou operad

ormações de

vel de base

ção. No en

erações no 

ricos tão dist

esolução	d

e Água e T

erior, cujos 

Terras Em

uma das pr

 eliminando

os em novos

utilizados, c

rme verifica

vidade apres

e, levando 

r:  

dos no algo

or fuzzy AN

e elevação. 

e local, inic

ntanto, teste

traçado do

tintos.  

do	“Nível	M

Terras Emer

procedimen

ersas. No 

remissas do

o a possib

s objetos.  

como dados

do no Map

sentou melh

à adoção 

oritmo de se

ND para u

Consideran

cialmente, p

es realizado

o reservatór

Morfoestru

rsas, o Níve

ntos foram r

processo 

o processo, 

bilidade de 

s de entrada

pa de Integr

hores possib

de um pe

egmentação 

tilizar, além

ndo o fato d

para a segm

os sem es

rio, já que 

utura	(1º	T

el Morfoestr

realizados a

iterativo d

é o respeit

pixels clas

a para o al

ração de D

bilidades de

eso maior 

multirresoluç

m dos dado

e o Reserva

mentação, f

ta variável,

não há gra

Táxon)”	

utura (1º Tá

apenas sobr

o algoritmo

to às borda

ssificados c

lgoritmo, o 

Dados, dentr

e separação

(1.5), conf

 

ção para o 

93 

os de 

atório 

foram 

 não 

andes 

áxon) 

re os 

o de 

as de 

como 

MDE 

re as 

o das 

forme 

nível 



 

 

N

como va

adotado 

homogen

estudo, o

Periférica

7.4 Cla

N

pertinênc

de gráfic

entre as 

variáveis

Classes 

Cinturão 

Bacia Se

Tabela 7.2

A

elaboraç

resultado

pertinênc

morfoest

Figura 7.2

O

ilustrado 

classes e

simultane

Nesta etapa, 

riáveis de e

foi 400, po

neidade fora

os objetos t

a) e com mé

assificação

Num primeir

cia e limiare

cos boxplot 

unidades em

s e atributos 

Orogênico d

edimentar do

2 – Variáveis e

As variáveis d

ão de funç

os visualmen

cia eram alt

trutura, em r

 – Hierarquia 

O resultado 

na Figura 

empregam o

eamente pa

os dados d

entrada, rest

or se tratar

am Shape: 

tendem a s

édia dependê

o	do	“Níve

ro momento

es seriam ba

e dispersão

m questão. 

discriminad

do Atlântico 

o Paraná 

e atributos util

discriminada

ções de pe

nte satisfató

terados. A f

relação ao n

de classes rep

da classific

7.3 de man

o operador A

ra cada clas

de DN do La

ringindo-se,

r de um ní

0.45; e Com

er compacto

ência da for

el	Morfoest

o, após a a

aseadas em 

o permitiram

Assim, proc

os a seguir: 

Variáve
- MDE S
- Declivi
- MDE S
- Declivi

lizados na Cla

as na tabela

ertinência fu

rios, os valo

figura a seg

ível água, se

presentada no

cação dos 

neira prelimi

AND, pois to

sse.  

andsat 8 e R

 apenas, pa

ível de vast

mpactness: 

os (como ve

ma.  

trutura	(1

análise visu

medidas de

m a identific

cedeu-se com

 

eis utilizadas
SRTM 
dade 

SRTM 
dade 

assificação do

a acima e res

uzzy. Caso 

ores de atrib

guir ilustra a

egmentado e

o ambiente do

objetos no 

nar e conso

odas as funç

Relevo Som

ara visualiza

ta extensão

0.66, pois 

erificado na

1º	Táxon)”

ual, acredita

e declividad

cação de um

m esta fase 

s At
- M
- M
- M
- M

o Nível Morfoe

spectivos at

a descriçã

butos, bem c

a hierarquia

e classificad

o eCognition D

Nível Morf

olidado no A

ções de perti

mbreado não

ação. O parâ

o territorial. 

na maior p

a maior part

”	

ava-se que 

e. No entan

m nítido des

 do trabalho

tributos 
Média e Des
Média e Des
Média e Des
Média e Des

estrutura (1º Tá

tributos foram

ão da class

como as curv

a existente 

do nos itens 

 

Developer 8 

foestrutura 

ANEXO 2. O

inência deve

o foram utiliz

âmetro de e

Os critério

parte da áre

te da Depre

as funçõe

nto, a elabor

snível altimé

o utilizando-s

svio Padrão
svio Padrão
svio Padrão
svio Padrão

áxon). 

m utilizados

se não ger

vas da funçã

entre o nív

7.1 e 7.2.  

(1º Táxon) 

Os atributos

em ser atend

94 

zados 

scala 

os de 

ea de 

essão 

es de 

ração 

étrico 

se as 

 para 

rasse 

ão de 

el da 

está 

s das 

didas 



 

 

Figura 7.3

Unidades 

áreas em l

N

ocorrênc

taxas de

principal 

tornava-s

No entan

apresent

A

caracterí

heurística

desconhe

afirmar q

conversã

P

mapeam

delimitad

de ter sid

represen

Cinturão 

 – Resultado o

Morfoestrutu

lilás correspo

Na área dest

cia de rocha

e declividade

ser os dado

se semelhan

nto, a soluç

ta com meno

As funções d

ísticas aos 

a e vincula

ecimento to

que a anális

ão de chaves

Planície do R

entos geom

da nos mape

do identificad

ntada no pr

Orogênico d

obtido pela Se

rais. Em verd

ondem ao Cint

tacada pela

s da Forma

e média em

os de elevaç

nte às carac

ção encontr

ores valores

de pertinênc

objetos da

das ao con

otal das cara

se explorató

s de interpre

Rio Camandu

orfológicos, 

eamentos el

da nos expe

oduto final 

do Atlântico 

egmentação M

de, está repre

turão Orogênic

a elipse cinz

ação Serra G

m relação a

ção, oriundo

cterísticas d

rada foi a a

, em relação

cia produzira

a segmenta

nhecimento 

acterísticas 

ria (visual e

etação em a

ucaia é um 

já que não 

aborados pe

erimentos co

por conta 

e Bacia Sed

Multirresoluçã

esentada a Ba

co do Atlântic

za, constato

Geral. Esta 

ao entorno. 

s do MDE S

dos vizinhos 

adoção do 

o às áreas lo

am resultad

ação, no en

técnico hum

do meio fís

e estatística

tributos de u

bom exemp

foi mapeado

elo CPRM (2

om o algoritm

da ênfase 

dimentar do 

ão do “Nível Á

acia Sediment

co.  

u-se em ca

característic

O fato de 

SRTM, a prin

 correspond

desvio pad

ocalizadas m

dos satisfató

ntanto, fora

mano da áre

sico da área

) seja sufici

uma rede se

plo de subjet

o por ROSS 

2014) e RA

mo segmenta

dada à tra

Paraná. 

Água” posterio

tar do Paraná

ampo e em 

ca gerou ma

o critério d

ncipio, foi um

dentes ao P

rão da dec

mais a leste.

órios quanto

am elaborad

ea de estud

a de estudo

iente para g

emântica. 

tividade na i

& MOROZ 

DAMBRASI

ação multirre

ansição das 

or classificaçã

á, ao passo q

CPRM (200

aiores altitud

e separabili

m problema,

Planalto Atlâ

clividade, qu

  

o à atribuiçã

das de ma

do. Em cas

o, não é pos

gerar uma c

nterpretação

(1997), mas

L (1983). Ap

esolução, nã

morfoestru

95 

 

ão das 

que as 

04), a 

des e 

idade 

, pois 

ntico. 

ue se 

ão de 

aneira 

so de 

ssível 

célere 

o dos 

s está 

pesar 

ão foi 

uturas 



 

96 

 

No mapeamento de morfoestruturas no estado do Rio de Janeiro, FERNANDES (2013) 

obteve como variável de separabilidade a média da declividade, critério fundamental para 

separação de depósitos sedimentares e faixas de dobramentos remobilizados. Nos 

experimentos realizados, no entanto, verificou-se que a variável ideal para compartimentação 

da transição entre Cinturão Orogênico e Bacia Sedimentar foi a média da elevação.  

7.5 Tentativas	de	Classificação	para	o	“Nível	Morfoescultura	(2º	Táxon)”	e	

“Nivel	Padrões	de	Formas	Semelhantes	(3º	Táxon)”	

Tentativas realizadas para segmentação de padrões de formas semelhantes, que 

correspondem ao modelado do relevo. A partir da identificação dessas unidades, tentaria se 

definir as chamadas “variações fisionômicas” consideradas como Unidades de Relevo Regional 

(ROSS & MOROZ, 1997), denominadas pelo RADAMBRASIL (1983) como Unidades 

Geomorfológicas.  

Inicialmente, identificou-se uma dificuldade nesta etapa por conta da segmentação no 

nível de Padrões de Formas Semelhantes. Na metodologia utilizada, as unidades regionais, 

são produto do agrupamento deste nível de informação.  

Na área de estudo, ocorrem unidades com tamanho variável, fato que dificultou no 

estabelecimento de um parâmetro de escala abrangente e que permitisse iterações adequadas 

para esse nível taxonômico. Outra implicação no mapeamento dessas unidades foi a variável 

de entrada para o modelo cognitivo. No mapeamento de ROSS & MOROZ (1997), como critério 

para a compartimentação do modelado, adotou-se a Matriz de Dissecação do Relevo, que 

considera a Dimensão Interfluvial (ou Densidade de Drenagem) e o Grau de Entalhamento dos 

Vales. Até o momento, não foi possível estabelecer um método adequado para tal 

representação. SAMPAIO & AUGUSTIN (2014) apresentam procedimentos com enorme 

potencial para o suprimento desta necessidade. Outro obstáculo para o mapeamento das 

unidades regionais foi o certo grau de subjetividade no agrupamento dos padrões de formas 

anteriormente mapeados.  

7.6 Análise	de	incertezas	e	acurácia	da	classificação		

A comparação entre o Mapa Geomorfológico do Estado de São Paulo (ROSS & MOROZ, 

1997) com a classificação elaborada por GEOBIA gerou-se uma matriz de erro, utilizada para 

verificação da acurácia do produto, conforme segue:  
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MATRIZ DE ERRO

Cinturão Orogênico 

do Atlântico

Bacia Sedimentar 

do Paraná
Total Linha

Cinturão Orogênico 

do Atlântico
98 22 120

Bacia Sedimentar 

do Paraná
19 61 80

Total Coluna 117 83 200

Mapa Geomorfológico do Estado de São Paulo 

(ROSS & MOROZ, 1997)

Classificação 

GEOBIA 

(KAWATA, 2014)

 

Tabela 7.3 – Matriz de erro elaborada para a transição entre Cinturão Orogênico do Atlântico e Bacia 

Sedimentar do Paraná.  

A acurácia global da classificação nesta primeira etapa foi de 79,5%, já que o total de 

amostras classificadas corretamente foi de 159 (98=Cinturão; 61=Bacia). A medida de acurácia 

do Produtor, para a unidade Cinturão Orogênico, foi de 83,8%; e para a Bacia Sedimentar, de 

73,5%. No caso do calculo da acurácia do usuário, verificou-se 81,7% para a primeira e 76,3% 

para a segunda. A tabela a seguir representa a síntese dessas medidas. Os dados indicam 

para  

MEDIDAS DE ACURÁCIA

Acurácia Global 79.5%

Acurácia do Produtor

Cinturão Orogênico 83.8%

Bacia Sedimentar 73.5%

Acurácia do Usuário

Cinturão Orogênico 81.7%

Bacia Sedimentar 76.3%  

Tabela 7.4 – Cálculos de Acurácia Global, do Produtor e do Usuário.  

Posteriormente à realização de trabalho de campo e edição manual do limite definido 

entre as unidades, verificou-se novamente a da acurácia na classificação, tendo se constatado 

uma significativa melhora. O resultado dessa segunda fase foi representado na tabela a seguir:  
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MATRIZ DE ERRO APÓS EDIÇÃO MANUAL

Cinturão Orogênico 

do Atlântico

Bacia Sedimentar 

do Paraná
Total Linha

Cinturão Orogênico 

do Atlântico
99 14 113

Bacia Sedimentar 
do Paraná

0 87 87

Total Coluna 99 101 200

Classificação 

GEOBIA 

(KAWATA, 2014)

Mapa Geomorfológico do Estado de São Paulo       

(ROSS & MOROZ, 1997)

 

Tabela 7.5 – Matriz de erro elaborada posteriormente à realização dos levantamentos de campo e edição 

manual.  

A acurácia global obtida por esta nova classificação foi de 93,0%, ou seja, os 

levantamentos de campo seguidos de edição manual acresceram 13,5% na medida de 

acurácia global em relação ao mapa de referência. Observou-se, ainda, um significativo 

crescimento na acurácia da classificação para as amostras referentes à Bacia Sedimentar do 

Paraná. A Tabela 7.6Erro! Fonte de referência não encontrada. sintetiza as informações 

obtidas para o mapa nessa nova etapa de classificação.  

MEDIDAS DE ACURÁCIA

Acurácia Global 93.0%

Acurácia do Produtor

Cinturão Orogênico 100.0%

Bacia Sedimentar 86.1%

Acurácia do Usuário

Cinturão Orogênico 87.6%

Bacia Sedimentar 100.0%  

Tabela 7.6 – Medidas de acurácia global, do produtor e do usuário calculadas posteriormente aos 

levantamentos de campo e edição manual.  

A acurácia do produtor de 100% indica que todas as amostras mapeadas como 

Cinturão Orogênico do Atlântico, posteriormente ao campo, foram identificadas nessa mesma 

unidade pelo mapa de referência. Por outro lado, a acurácia do usuário de 100% para a Bacia 

Sedimentar, indica que todas as amostras lançadas (no mapa de referência) para esta unidade 

foram mapeadas pela classificação por GEOBIA.  
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8 CONCLUSÕES		

A análise desenvolvida no presente trabalho permite concluir pela viabilidade de 

utilização da GEOBIA para mapeamentos geomorfológicos, no caso da área de estudo, na 

compartimentação de morfoestruturas. Procedimentos simples de estatística descritiva na 

análise quantitativa já oferecem soluções relevantes para a análise quantitativa do relevo e 

podem ser utilizadas para a conversão de chaves de interpretação em atributos e funções de 

pertinência na rede semântica e GEOBIA.  

A análise exploratória mostrou-se um procedimento imprescindível para a obtenção de 

bons resultados de classificação por GEOBIA, tendo em vista que maximiza as potencialidades 

dos algoritmos matemáticos, agregando bagagem conceitual ao modelo cognitivo. Os testes 

realizados resultaram num produto condizente, no entanto, a área de estudo já é bastante 

conhecida e mapeada. No caso da aplicação dessas técnicas em áreas ainda desconhecidas, 

é importante a realização de mapeamentos de grande escala e coleta de dados primários para 

subsidiar a elaboração da rede semântica, proporcionando maior confiabilidade ao produto final. 

A impossibilidade de compartimentação do modelado inviabilizou a identificação de 

feições lineares da legenda, como escarpas, hog backs, etc. Ademais, as dificuldades 

encontradas no mapeamento de modelados, implicou no insucesso do mapeamento das 

unidades morfológicas regionais, como o Planalto Lindóia/Serra Negra, Planalto de Jundiaí, 

Depressão do Médio Tietê e Depressão do Mogi-Guaçu, restringindo a GEOBIA ao 

mapeamento das Morfoestruturas. Muitas das chaves de interpretação não puderam ser 

convertidas para atributos da rede semântica por limitação operacional, acarretando em sua 

simplificação. Juntamente com os parâmetros ideais para segmentação, este é um dos 

principais gargalos da GEOBIA.  

9 CONSIDERAÇÕES	FINAIS	

Todas as etapas de mapeamento por GEOBIA, cada uma com sua especificidade, 

demonstraram ampla validade e possibilidades de aplicação em projetos de mapeamento de 

relevo. No entanto, devem ser utilizadas com cautela, já que existem muitas formas de 

representação passiveis de discussão e complementação, sobretudo quanto à integração de 

dados, estrutura superficial da paisagem, dinâmica evolutiva do relevo, cronologia de formas e 

materiais.  
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Apesar das muitas potencialidades oferecidas, para o mapeamento geomorfológico, as 

técnicas utilizadas se prestam à representação de feições lineares, como cristas, lineamentos e 

escarpas de falha. Para tanto, é preciso desenvolver métodos e procedimentos específicos. 

Exemplos desse tipo de aplicação podem ser verificados em RODRIGUES (2010). 

A altitude, como parâmetro para a o estabelecimento de regras de pertinência de uma 

rede semântica mostrou-se adequada para esta área de estudo, no entanto, é bastante variável 

ao longo da faixa de transição entre a Bacia Sedimentar do Paraná e o Cinturão Orogênico do 

Atlântico. É importante realizar experimentos semelhantes em diversos outras áreas teste para 

aferir a validade dos critérios utilizados neste e em outros trabalhos envolvendo GEOBIA.  

A análise de uma base de dados, visual e quantitativa, a partir de diversos métodos foi 

um procedimento importante para a verificação das premissas acerca dos atributos da rede 

semântica. À medida que as técnicas de mapeamento avançar e permitirem o estudo em 

maiores escalas será necessário avaliar os resultados de maneira mais minuciosa, 

considerando diferentes métodos de reamostragem e detalhes das imagens e/ou dados de 

entrada para o modelo cognitivo. Os gráficos Boxplot e Dispersão das variáveis de entrada 

apresentaram resultados interessantes quando usados para buscar separadores que servem 

de limiares para as funções de pertinência e/ou regras de classificação da rede semântica. No 

entanto, nos testes realizados foram apenas os dados do DEM e Slope. Acredita-se que a 

busca pela representação de técnicas de representação das feições geomorfológicas tende a 

potencializar o GEOBIA. Esse quadro torna-se ainda mais amplo, quando se pensa na 

utilização de dados de representação do substrato (materiais) e processos (fisiologia da 

paisagem).  

Apesar de ser uma constatação aparentemente óbvia, é válido registrar a 

imprescindibilidade do trabalho de campo para mapeamentos geomorfológicos, tanto na etapa 

de compartimentação ou interpretação, quanto na etapa final de verificação.  

Semi-automatização da análise e interpretação preliminar de dados de sensoriamento remoto. 

Esse procedimento favorece a sistematização e uniformização de procedimentos para o 

mapeamento geomorfológico de vastas áreas.  

Paralelamente, estudos envolvendo geotecnologias tendem a desenvolver metodologias 

diferentes para geração de dados de entrada que melhor representem as variáveis de interesse 

para um modelo de mapeamento geomorfológico. Exemplo da matriz de dissecação do relevo, 

que apesar de ser um conceito importante em várias escolas de mapeamento geomorfológico.  
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Os resultados ainda são muito variados para cada área. A transposição de chaves de 

interpretação para a rede semântica tende a ser realizada de forma heurística e caminhos 

diferentes podem levar a resultados semelhantes, fato que demonstra a persistente carga de 

subjetividade nos mapeamentos geomorfológicos. Tal fato é, até certo modo, esperado, dada a 

incapacidade dos sistemas computacionais em distinguir situações, bem como bagagem 

conceitual como o cérebro humano, sendo meramente replicador do conhecimento 

representado na rede semântica. Outra perspectiva promissora dessa abordagem é o 

desenvolvimento em estudos na elaboração de rede semântica, que mesmo sendo elaborada 

de forma heurística, pode ainda receber contribuições no sentido de sistematizar sua 

elaboração e condução de etapas.  

Resta ainda, o desenvolvimento de pesquisas na área de bibliotecas de representação, 

na qual os pesquisadores podem catalogar o comportamento espectral e dielétrico dos alvos a 

serem mapeados. No caso de estudos de uso da terra, nos quais se utiliza as imagens 

multiespectrais ou hiperespectrais, estudos de comportamento de alvo já são conduzidos há 

certo tempo, mas para mapeamento geomorfológico, ainda são bastante diminutos.  

O tema pode ainda amadurecer muito quanto a sistematização conceitual de 

metodológica. Considerando a juventude da matéria, são de grande interesse científico, 

projetos de mapeamento regional para que haja o acúmulo do conhecimento empírico. 

Ademais, é desejável, que o tema GEOBIA seja abordado e apresentado em congressos e 

periódicos científicos para favorecer o avanço teórico e metodológico desse tema relevante e 

que pode oferecer contribuições para a ciência brasileira, internacional e até mesmo 

interplanetária.  

Realizando um levantamento teórico e metodológico acerca de todo o projeto SRTM, 

verificou-se que há alterações na distribuição dos dados ao longo de todo o projeto. É 

importante conhecer as limitações e potencialidades das técnicas associadas às 

geotecnologias, já que pequenos erros no momento da aquisição dos dados, podem se 

propagar gradativamente com as diversas análises e dados secundários que são realizadas 

posteriormente. Nesse contexto, deve se destacar o papel dos trabalhos de campo para aferir 

com maior grau de certeza os resultados obtidos nos trabalhos de gabinete. No entanto, 

mesmo em campo, a identificação da transição entre Cinturão e Bacia foi uma tarefa complexa 

possivelmente, este gargalo pode ser solucionado com estudos focados no estabelecimento de 

critérios para padronizar a identificação de feições típicas das unidades geomorfológicas 
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mapeadas. Ademais, como perspectiva de trabalhos futuros, pode se pensar em métodos de 

representação dos indicadores de eficiência para a GEOBIA. 

Variáveis associadas à aquisição dos dados podem, também, alterar os resultados, 

tornando desejável a realização de comparações entre fontes diferentes de dados, com 

diferentes métodos de interpolação, amostragem de dados e escalas de análise. Exemplo: 

SRTM V1, V2 e V3, ASTER, Cartas topográficas do IBGE, IGC, Emplasa, LiDAR, entre outros. 

Existem diversas variáveis relacionadas ao processo de aquisição dos dados que podem ser 

ponderadas para avaliação do resultado final. Essa é uma tarefa árdua, mas que poderá 

contribuir imensamente para o conhecimento aprofundado das potencialidades e fragilidades 

do método.  
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