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7. Procedimentos metodológicos

O Projeto RADAM caracterizou-se por um amplo estudo do território brasileiro que teve 

início em outubro de 1970. Capitaneado pelo Ministério das Minas e Energia, por intermédio do 

Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), tinha como principal objetivo o levanta-

mento dos recursos naturais da região amazônica. O nome RADAM deriva da expressão RADAR 

da Amazônia, uma vez que o projeto tinha como diferencial o fato de utilizar um SLAR para ma-

pear a região.

O projeto nasceu dentro do Programa de Integração Nacional (PIN), lançado em 1970 pelo 

governo brasileiro. Esse programa, junto com outros que viriam a ser lançados na mesma década, 

visava a minimizar os problemas de desemprego no Nordeste e no Centro-Sul por meio da integra-

ção dessas regiões com a Amazônia. Duas vias de ligação, aprovadas dentro desse programa, ga-

nharam importância no cenário amazônico com o passar dos anos: a BR-163, a Cuiabá-Santarém, 

que liga os Estados do Mato Grosso e Pará; e a BR-230, a Transamazônica, que liga Rondônia à 

Paraíba. Foi nessa época que surgiu a proposta de se “fazer um mapeamento da região amazônica 

com o intuito de se obter um inventário dos minerais do solo e da vegetação dessa área” (OLI-

VEIRA, 1983, p. 144). O PIN viabilizou essa proposta por meio do Projeto RADAM.  Na época 

a utilização do RADAR propiciou um grande avanço na tecnologia da região, uma vez que ele 

era capaz de enxergar além de grande parte da cobertura de nuvens, até o hoje um dos principais 

impecilhos para o sensoriamento remoto na Amazônia (CPRM, 2007).

Os aerolevantamentos foram iniciados um ano depois da criação do projeto e priorizaram 

a captação de informações sobre os recursos minerais, a geologia, a geomorfologia, os solos, a 

vegetação, o uso da terra e a cartografia da Amazônia e de áreas adjacentes à região Nordeste. Em 

razão dos bons resultados que o projeto alcançou, o levantamento de RADAR foi expandido para o 

restante do território nacional em julho de 1975, passando a se chamar Projeto RADAM BRASIL. 

Em 1986, o projeto foi extinto. 

O sistema de imageamento utilizado foi o GEMS 1000 (Goodyear Mapping System), um 

SLAR aerotransportado que operava na Banda X, utilizando polarização HH. O aerolevantamento 

foi realizado com um avião Caravelle voando no sentido norte-sul, a uma altitude média de 11 km. 

As imagens, geradas num ângulo de depressão mínimo de 15º e máximo de 45º, cobrem faixas 

de aproximadamente 37 km e têm resolução espacial de 16 metros. O total do acervo soma 555 

mosaicos controlados (LIMA, 1995).
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Distintamente do que acontece na atualidade, todas essas imagens foram processadas analo-

gicamente por meio de processos de reprodução fotográfica e esse acervo encontra-se atualmente 

armazenado na CPRM-Serviço Geológico do Brasil e “inclue negativos e diafilmes das imagens 

de RADAR, uma série de registros originais de vôo, filmes multiespectrais e infravermelho e os 

datafilmes, que contêm os registros primários do RADAR” (CPRM, 2007).

A metodologia utilizada no Projeto RADAM também não foge a essas particularidades. No 

que diz respeito à vegetação, as imagens foram interpretadas manualmente, ou por estereoscopia. 

Quando necessário foram utilizadas fotografias multiespectrais na escala 1:130.000, incluindo ima-

gens obtidas na região do infravermelho. Os trabalhos de campo foram divididos em duas etapas: 

uma de reconhecimento terrestre, quando foram feitos os inventários florestais e as correlações com 

os aspectos morfológicos; outra, de reconhecimento aéreo, por meio de sobrevôos a baixa altitude. 

Nessa etapa algumas áreas foram fotografadas para que os padrões nas imagens de RADAR pudes-

sem ser comparados às fotografias. Por fim, todo esse material foi reexaminado e sintetizado num 

mapa final que recebeu o nome de fitoecológico. (BRASIL, 1974). É importante destacar que den-

tro de todo esse processo foi realizada uma etapa de amostragem em áreas de, no mínimo, 1 hectare.

A proposta metodológica para esse trabalho segue a mesma linha utilizada no Projeto RA-

DAM, ou seja, a interpretação e a identificação de unidades fitoecológicas nas imagens de RADAR, 

utilizando um sistema hierárquico de classificação baseado na proposta Ellemberg & Mueller-

Dombois (1965/66). No entanto, com algumas diferenças inerentes ao mapeamento já realizado 

pelo Projeto RADAM, como o uso de procedimentos automatizados de extração das informações 

e de outra fonte de informação, em nosso caso, as imagens do sensor SAR/SIPAM.

7. 1. As imagens SAR/SiPAm

A utilização de produtos de maior acuidade, como as imagens multipolarizadas do sensor 

SAR/SIPAM, trazem novas perspectivas quanto a resultados futuros. Isso ocorre porque tais ima-

gens não só possuem maior resolução espacial, que nos permite diferenciar um número maior de 

feições na superfície (PONZONI e REZENDE, 2002), como também são geradas em várias polari-

zações, incluindo as cruzadas HV e VH que apresentam maior eficiência na identificação de tipolo-

gias vegetais (JENSEN, 2000). Os comprimentos de onda na Banda L também constituem um dife-

rencial por permitirem a obtenção de informações de estratos arbóreos que estão abaixo do dossel. 
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O SAR/SIPAM é um sensor de RADAR acoplado a uma aeronave EMB-145 da aeronáutica 

brasileira. Essa aeronave, que recebe o nome de R99B, é equipada com mais dois outros sensores de 

imageamento: uma câmera de infravermelho (OIS), capaz de fazer videografias; e um Multiespec-

tral Scanner (MSS), sensor ótico que obtém imagens da superfície em 21 bandas distintas. Dentre 

eles, a câmera OIS e o SAR são os únicos que, até onde sabemos, estão plenamente operacionais.

O SAR é composto de duas antenas, uma responsável pela emissão do pulso eletromagnético 

na Banda X, usando uma única polarização paralela HH, e outra na Banda L, utilizando todas as 

polarizações possíveis: HH, HV, VH e VV. Existem vários tipos de configurações possíveis que a 

plataforma pode operar, o que permite a ela gerar imagens em diferentes bandas ou polarizações, 

com resolução espacial de 3, 6 e 18 metros. As condições ideais de imageamento são em altitudes 

entre 30 e 37 mil pés, aproximadamente 9 mil e 11 mil metros de altitude. Dentro desses níveis é 

possível imagear uma faixa de 10 a 120 km, em ângulos de incidência que variam entre 40° e 85° e 

a uma velocidade máxima 610 ou 720 km/h. A precisão do mapeamento é da ordem de 70 metros, 

feita com base no GPS da aeronave.

No caso específico da Ilha de Marajó, a configuração utilizada foi o modo Quad L + X, ou 

seja, um canal na Banda X e mais quatro na Banda L, sendo um para cada polarização (HH, HV, 

VH, VV). A resolução espacial das imagens é de 6 metros, com processamento de 8 looks. O ima-

geamento foi realizado a uma altitude de 35.000 pés (10,6 km) e os ângulos de incidência em que 

as imagens foram obtidas correspondem a 40,23° no alcance próximo (near range) e a 80,54° no al-

cance distante (far range). Estas definições são padronizadas no imageamento SAR com a aeronave 

R99B. Suas características visam atender o estudo da vegetação, principalmente desmatamentos, 

Figura 25 - R99B e seus sensores. A antea da Banda L também possui vista direita.
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por esta razão o ângulo de incidência do feixe de microondas é elevado. Nestas condições é possí-

vel obter maiores  detalhes da estrutura da cobertura vegetal e, ainda, uma menor contribuição do 

solo nas respostas que chegam a antena. Utilizamos 2 segmentos (62 e 63) que foram adquiridos 

durante missão realizada em entre outubro e novembro de 2006. Cada segmento corresponde a uma 

faixa imageada de aproximadamente 20 km largura por 120 km de comprimento.

7. 2. A definição e a identificação das classes vegetais

A definição das classes vegetais é um procedimento fundamental num trabalho de mapea-

mento da vegetação. Não só por ele ser a base da composição da legenda do mapa, mas, principal-

mente, porque ele define a forma como observamos a natureza. Por essa razão é comum encontrar-

mos classificações fitogeográficas diferentes para a mesma área. Isso pode ser observado, como 

já foi abordado anteriormente, em nosso próprio país, nas classificações da vegetação brasileira. 

O sistema de classes aqui apresentado segue a mesma classificação proposta pelo Projeto 

RADAM, que também é utilizada atualmente pelo IBGE e foi feita com base na proposta de 

Ellemberg & Mueller-Dombois (1965/66). Ela considera os aspectos fisionômico-ecológicos da 

vegetação e foi adaptada por Veloso et ali. (1973 apud PROJETO RADAM, 1974), que definiu 

o seguinte espectro de organização: a) Região Ecológica (Bioma); b) Sub-Região Ecológica; c) 

Unidade de Vegetação (Ecossistema); d) Unidade Fisionômica (Ambiente) e) Grupo Fisionômico 

(Fisionomia). f) Grupo de Espécies (Associação); g) Área de Mistura (Ecótono); h) Área de En-

clave; i) Refúgio.

Nesse sistema de classificação fitoecológico, o mapeamento é feito no sentido de estabelecer 

uma divisão sucessiva dos diversos aspectos da vegetação, em escalas crescentes, até se chegar ao 

maior detalhe, como podemos ver na Tabela 15 (IBGE, 1992).

 Na tabela, observamos apenas aquilo que o IBGE considera como sendo o sistema primário, 

natural, ou seja, aquele que não sofreu intervenções humanas. Nesta classificação estão inclusas 

todas as tipologias de vegetação que encontramos aqui no Brasil, isso inclui as “Formações Pio-

neiras, os Refúgios Vegetacionais e as faixas de Tensão Ecológica” (IBGE, 1992, p. 16). De acordo 

com o Manual de Técnico da Vegetação Brasileira do IBGE (1992), a classificação em regiões 

fitogeográficas deve ser usada em todas as escalas desde a formação, passando pela subformação, 
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Fonte:	iBGE (1992).

Tabela 15 - esquema de classificação da vegetação brasileira proposto pelo iBge 



Contribuição ao estudo da vegetação da porção leste da Ilha de Marajó 79 

até se chegar à escala de detalhe (1:25.000). Essa recomendação serve para qualquer tipo de ma-

peamento que considera as relações ecológicas na distribuição de um determinado agrupamento 

vegetal (OZENDA, 1986; PEDROTTI, 2004). Isso ocorre porque determinadas relações só são 

passíveis de serem observadas em determinadas escalas. 

No caso de um trabalho onde lançamos mão das técnicas de sensoriamento remoto, a pre-

missa é a mesma. O poder de observação dos alvos está diretamente relacionando à capacidade 

de discernimento dos mesmos, na superfície, a partir de suas características espectrais, espaciais, 

radiométricas ou polarimétricas. Ou seja, a escolha de uma determinada escala depende da nossa 

capacidade de distinguir na imagem um agrupamento vegetal de outro. Essa é uma questão que 

define a resolução espacial de um sensor. No entanto não se trata apenas de distinguir um alvo 

individualmente, mas também, distingui-lo quando este está associado a outros tipos de alvo. É 

aí que surge um problema cartográfico (PEDROTTI, 2004), o de delimitar as unidades vegetais.

Essa é uma preocupação antiga, pois há várias maneiras de fazermos isso. A vegetação é 

heterogênea e se distribui de várias formas na natureza, sob diferentes condições ambientais, uma 

proposta pode apresentar-se satisfatória para uma determinada região mas pode não se enquadrar 

em outra (KUCHLER, 1967). Gaussen (1954) lembra que a fisionomia é uma forma relativamente 

simples de se individualizar um agrupamento vegetal. Mas como ele próprio destaca, é um pro-

cedimento que não agrada aos ecologistas. Falinski (1990-91) in Pedrotti (2004) e Ozenda (1986) 

consideram que tais delimitações só podem ser feitas à luz das condições ambientais do local e das 

características do ecossistema.

Muitas vezes, a interpretação dessa questão ambiental pode ser feita através de relações pre-

viamente conhecidas que observamos na natureza. É o caso, por exemplo, da vegetação de Arau-

cárias. A Araucária estabelece uma relação ecológica direta com o clima, com a altitude, e essa 

associação pode servir como chave de interpretação na diferenciação desse agrupamento vegetal 

de outros presentes numa imagem obtida por sensoriamento remoto. A questão é saber se conse-

guimos identificar manchas dessa mesma floresta, que estejam distribuídas numa área de transição. 

Quando temos de distinguir agrupamentos vegetais de fisionomia similar, o processo de 

interpretação se torna um pouco mais trabalhoso, principalmente se essa vegetação se distribui 

sobre um relevo plano. Isso porque alguns agrupamentos vegetais podem se apresentar muito se-

melhantes numa imagem de satélite ou numa fotografia aérea, apesar de serem, do ponto de vista 

ecológico, formações florestais distintas. 



Contribuição ao estudo da vegetação da porção leste da Ilha de Marajó 80 

Kuchler (1967) chama atenção para o fato de que nem todas as classificações são feitas para 

qualquer escala e ressalta que “a diferença fundamental entre uma escala grande e uma escala pe-

quena, é o grau de generalização” (KUCHLER, 1967, p. 55). Essa opinião é corroborada por Pe-

drotti (2004), segundo o qual é inevitável trabalharmos com generalizações. Muitas vezes o limite 

só pode ser estabelecido através de um extenso trabalho de campo. 

Em nosso trabalho a questão da escala tem uma grande importância, pois o grau de genera-

lização da classificação acaba sendo influenciado pelas características de nossos materiais. A va-

riedade de insumos de sensoriamento remoto que dispomos, oferece uma série de alternativas para 

individualizarmos tais formações. No entanto, nem sempre um único insumo atende totalmente às 

nossas expectativas. Mais do que isso, nem sempre ele fornece todas as informações que necessi-

tamos para estabelecer um sistema de classes de vegetação. Ainda que possamos estabelecer algu-

mas associações como, por exemplo, a distribuição de uma mata galeria a partir do curso de um 

rio, ou mesmo, de uma floresta de Araucárias a partir da altitude, como foi citado anteriormente, 

esse mapeamento irá refletir sempre uma característica fisionômica, ecológica ou mesmo florísti-

ca, que podemos observar na imagem. Características peculiares da ecologia de um agrupamento 

vegetal, das relações que as espécies estabelecem entre si e com o meio, na sua maioria, só são 

possíveis de serem observadas in loco. 

Isso nos coloca diante de uma situação onde o sistema de classificação só se torna aplicável 

quando a escala de análise escolhida se encaixa no insumo utilizado. Logicamente, nos é perfeita-

mente claro que uma proposta de classificação, seja ela qual for, não se limita a simples interpreta-

ção de um conjunto de imagens, vai muito além disso. Como lembra Kuchler (1967) “é imperativo 

que a vegetação seja estudada em campo” (KUCHLER, 2967, p. 55).

Mas o que estamos defendendo, não é o uso exclusivo do sensoriamento remoto e, sim, 

de uma escala de representação que contemple aquilo que efetivamente estamos observando nas 

imagens, pois qualquer tipo de classificação que inclua informações sobre algo que não seja ple-

namente conhecido é pura inferência. Ou seja, ainda que seja de nosso conhecimento uma deter-

minada peculiaridade ecológica ou florística, ela só pode ser representada quando devidamente 

delimitada. Nesse sentido, temos de ter em mente que o mapa da vegetação dificilmente irá mostra 

as comunidades vegetais em todos os seus aspectos (KUCHLER, 1967). 

O que pode ser definido preliminarmente é a escala de análise. Pedrotti (2004) considera 

que as escalas médias, aquelas que variam entre 1:50.000 e 1:100.00 são capazes de manter um 
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bom detalhe da fitocenose e permitem obter bons resultados no mapeamento de grandes unida-

des de vegetação e de associações vegetais de pequeno porte (PEDROTTI, 2004). Mesmo que a 

resolução das imagens escolhidas nos permita trabalhar com escalas maiores, o que seria muito 

interessante, nosso trabalho seria limitado pela ausência de uma cartografia de apoio que pudesse 

enriquecer o processo de classificação, pois os principias materiais que foram produzidos para re-

gião não ultrapassam a escala de 1:250.000. A maioria deles foi gerada dentro do próprio Projeto 

RADAM. Como existe uma dificuldade de fazermos um trabalho de campo apurado, em razão das 

características de nossa área de estudo, julgamos ser mais prudente trabalhar na escala média. Mas 

esta não é uma questão estanque. Kuchler (1967) defende que os aspectos fisionômicos podem ser 

representados em diversas escalas, seja em detalhe ou com um certo grau de generalização. 

Finalmente, por se tratar de mapeamento baseado na fotointerpretação, buscamos, a priori, 

atingir o levantamento fisionômico-ecológico proposto por Ellemberg & Mueller-Dombois, ado-

tado pelo IBGE. Por esta razão, a legenda aqui proposta segue a mesma hierarquia utilizada pelo 

pela legenda do IBGE, presente na Figura 01, na página 5.

7. 3. o processamento das imagens

O processamento digital de imagens de sensoriamento remoto faz parte de um conjunto de 

tecnologias que permite extrair informações de forma automatizada. É um procedimento ampla-

mente utilizado nos dia de hoje e isso se deve, basicamente, ao fato de que dispomos atualmente 

de dispositivos de análise mais refinados, que aumentam a qualidade do processo estatístico para 

obtenção dessa informação. Essa mesma analogia vale para os insumos, que nos últimos anos têm 

apresentado uma evolução sem precedentes. Isso não só diz respeito aos sensores multiespectrais 

de alta resolução, também conhecidos como VHR - sigla em inglês para Very High Resolution 

(XIAOYING e PASWAERS, 2007) -, mas também aqueles que trabalham na faixa das microon-

das, entre outros, o SAR/SIPAM que é capaz de imagear a superfície terrestre em duas bandas (X 

e L), em quatro polarizações e com resolução espacial de 3 metros. 

Outro motivo que nos leva a pensar nessa escolha é o fato de tais procedimentos, além de 

nos auxiliarem na interpretação das imagens de sensoriamento remoto, permitem a extrapolação 

do processo de classificação para áreas de maior dimensão espacial.

As etapas de processamento envolvem quatro atividades distintas: de pré-processamento, de 

segmentação, de classificação e de validação dos resultados.
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7. 3. 1. o pré-processamento das imagens e o tratamento dos dados

As etapas de pré-processamento envolvem, preliminarmente, as correções radiométricas e 

geométricas das imagens. Em nosso caso, a falta de materiais cartográficos de escalas maiores 

tornou a etapa de georeferenciamento um processo complicado. A idéia inicial era obter pontos 

de controle na superfície com o intuito de enriquecer qualidade do georeferenciamento original 

da imagem, que tem uma precisão de 70 metros controlada pelo GPS da aeronave. Guerra et al. 

(2007), avaliaram a qualidade geométrica de imagens SAR/SIPAM e demonstraram a viabilidade 

de se realizar mapeamentos na escala 1:50.000, a partir de ortorretificação, respeitando a Classe 

A do Padrão de Exatidão Cartográfica estabelecido pelo Decreto de Lei nº 89.817 de 20 de Junho 

de 1984 (BRASIL, 1984). No entanto, devido à dificuldade de acesso a diferentes locais de nossa 

área de estudo e à impossibilidade de distribuir pontos de controle que permitissem realizar um 

georeferenciamento de qualidade, ou mesmo realizar um processo de ortortificação, consideramos 

a possibilidades de utilizar o mosaico de imagens LANDSAT da NASA (GEOCOVER), que já 

são ortorretificadas e possuem uma acurácia posicional da ordem de 50 metros, maior que a que 

conseguimos com as imagens brutas do SAR/SIPAM.  Grosso modo, tal escolha nos permitiria 

trabalhar com a escala a escala 1:100.000, tomando como base o Padrão de Exatidão cartográfica.

Ocorre que essa decisão nos obriga a incluir uma perda de resolução espacial, uma vez 

que as imagens do GEOCOVER são oriundas dos satélites LANDSAT, que tem resolução de 30 

metros. Mesmo reamostradas dentro do GEOCOVER para a resolução de 14,5 metros, elas ainda 

possuem uma resolução espacial mais do que duas vezes maior que as imagens do sensor SAR/SI-

PAM. Levando-se em conta que nossa área de estudo é dominada por um relevo plano com suaves 

ondulações (FRANÇA e SOUZA FILHO, 2006), que torna praticamente nula a possibilidade de 

ocorrer, nas imagens, perdas de informação indesejadas causadas pelo relevo como sombra, encur-

tamento (foreshortening) e sobreposição (layover), e ainda, por estarmos mais preocupados com o 

comportamento dos alvos naturais nas imagens de RADAR e não querermos aqui estabelecer um 

mapeamento de alta precisão, no que diz respeito à posição dos objetos e às extensões areolares, 

optamos por utilizar as imagens SAR/SIPAM com o seu georeferenciamento bruto. 

No que diz respeito ao tratamento radiométrico, os procedimentos básicos que geralmente 

utilizamos quando trabalhamos com imagens de RADAR são a correção do padrão de antena e a 

aplicação de filtros de ruído speckle.
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A correção do padrão de antena é uma etapa quase que obrigatória para quem trabalha com 

imagens de RADAR geradas em plataformas aéreas. Como a aeronave imageia a superfície late-

ralmente, há uma diferença de luminosidade das áreas mais próximas da antena para as áreas mais 

distantes. Isso ocorre porque a potência do sinal emitido pela antena de cai em relação ao cubo da 

distância do ponto imageado (SULSOFT, 2007). Isso pode ser corrigido eletronicamente por ferra-

mentas específicas, apesar de que nem sempre isso é necessário, pois pode acontecer da diferença 

de brilho ser muito pequena de uma extremidade a outra da imagem. Foi o que ocorreu no nosso 

caso, o que nos fez optar por preservar a informação original.

A aplicação de filtros de ruído speckle também é um procedimento corriqueiro no processa-

mento de imagens SAR. Este ruído é um problema que ocorre devido à própria natureza do ima-

geamento por SAR. O sinal que chega à superfície é espalhado aleatoriamente em várias direções 

e isso acaba produzindo uma interferência no sinal resultante que chega à antena, pois o ruído é 

multiplicativo: à medida que temos um número maior de espalhadores, mais forte é o sinal que 

retorna à antena. Como não há o predomínio da resposta de um único espalhador, a textura dos 

alvos apresenta uma granulação muito forte nas imagens (RANEY, 1998). 

A intensidade do ruído speckle pode, muitas vezes, prejudicar a interpretação das imagens 

SAR. Ele pode ser reduzido através do imageamento multi-look ou por meio da aplicação de fil-

tros. Acontece que a utilização desses filtros implica numa perda relativa de resolução espacial, 

pois na maioria dos casos os pixels são reamostrados a partir de janelas (3x3, 4x4, 5x5, etc.), o 

que de certa forma acaba comprometendo as informações de textura (GUALBERTO e SOUZA 

FILHO, 2007). Assim, julgamos mais adequado manter tais informações texturais para que elas 

possam ser melhor aproveitadas durante a etapa seguinte, de segmentação de imagens, mesmo 

porque o uso de imagens multi-look como as que estamos utilizando já significa uma atenuação 

do speckle.

7. 3. 2. A segmentação das imagens e o reconhecimento das tipologias

A textura é caracterizada pela reunião de unidades muito pequenas, difíceis de serem iden-

tificadas individualmente (MARCHETTI e GARCIA, 1989). Segundo Haralick et al. (1973), a 

textura é uma das mais importantes características usadas para identificar objetos ou regiões numa 

imagem de satélite ou numa fotografia aérea. As variações tonais e texturais estão sempre presen-
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tes nessas imagens e estão intimamente relacionadas, possuindo um grau de dependência entre 

si (HARALICK, 1973). Nas imagens de RADAR isso tem uma grande importância, pois essas 

variações refletem o grau de retroespalhamento da superfície ou de um objeto e permite que áreas 

homogêneas possam ser individualizadas, como, por exemplo, os vários tipos de retroespalhamen-

to que compõem a variedade fisionômica de uma floresta (ANGELIS, 2003). 

Dentro de nossa proposta metodológica, a textura desempenha um papel importante, pois a 

partir dela podemos identificar unidades homogêneas de uso e cobertura da terra que possam ser 

vinculadas à uma determinada classe de vegetação. Isso pode ser feito através da segmentação, um 

processo que consiste no agrupamento dos pixels de uma imagem em regiões a partir das informa-

ções de contraste, tonalidade e textura (WOODCOCK et al. 1994).

A segmentação tem grande utilidade na análise de imagens de RADAR, pois ao agrupar 

pixels com características semelhantes, ela diminui o número de variáveis dentro do processo de 

classificação estatística das cenas. É um procedimento muito similar ao que o intérprete utiliza ma-

nualmente para extrair classes de uso da terra distintas. Sua limitação decorre da “falta de aprendi-

zagem do segmentador” (SOUZA JR, 2007, p. 37), o que a deixa em desvantagem em relação ao 

poder de discernimento humano. Ainda assim a segmentação constitui um caminho interessante, 

não só porque as características peculiares das imagens de RADAR favorecem muito mais a inter-

pretação visual, em detrimento dos processos rotineiros de classificação estatística, mas também, 

pelo fato de vir ao encontro do que estamos buscando, uma alternativa àquela estabelecida dentro 

do Projeto RADAM que permita facilitar o processo de mapeamento. 

A segmentação está presente numa variedade de sistemas de tratamento de imagens. Os 

processos mais comuns envolvem as técnicas de análise por regiões (crescimento e ajuste), onde 

os pixels são agrupados por critérios de similaridade. Eles também podem ser agrupados pela 

detecção de limites adjacentes entre os agrupamentos (detecção de bordas). Essas duas primeiras 

técnicas estão presentes, por exemplo, no software de geoprocessamento gratuito, SPRING. O 

software “eCognition” permite que sejam consideradas a uniformidade espectral e espacial das 

regiões segmentadas (MIQUELES et al., 2003).

Souza Jr (2007) propôs um segmentador desenvolvido em IDL (Interative Data Language), 

um módulo de programação presente no pacote de aplicativos do software ENVI. O SegSAR, 

como foi batizado, engloba de uma forma geral, tanto o método agrupamento por regiões como o 

de ajuste de bordas e considera duas abordagens: uma baseada nos níveis de cinza e outra baseada 
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na textura da imagem (SOUZA JR, 2007). Além de segmentar a imagem a partir da textura, ele 

apresenta a vantagem de comprimir os dados, o que diminui, em tese, o tempo de processamento. 

Isso ocorre à medida que ele altera automaticamente o limiar de similaridade. Esse limiar, inclusi-

ve, tem grande importância na análise e na segmentação das imagens SAR uma vez que ele pode 

ser alterado em razão de áreas de interesse distintas.

O método proposto por Souza Jr (2007) é bem interessante por suprir duas necessidades 

importantes quando trabalhamos imagens SAR: a segmentação a partir da textura e o tempo de 

processamento. Outro fator que nos estimularia a escolhê-lo é o fato dele estar escrito numa lin-

guagem de programação aberta, o IDL, e ser disponibilizado gratuitamente. No entanto, nossa 

experiência como o SegSAR não foi das mais animadoras, o processamento em recortes pequenos 

aconteceu a contento, mas quando trabalhávamos com áreas maiores ele simplesmente não respon-

dia. Por esta razão, após uma série de estudos de softwares e classificadores, optamos por utilizar 

o módulo FX (Feature Extraction) implementado no ENVI 4.6.

O módulo FX é uma ferramenta direcionada para a extração de informações de uma imagem 

de sensoriamento remoto, com base nas características texturais dos alvos (ENVI, 2008). Assim 

como no software eCongition, ele é orientado à identificação de feições em imagens de alta reso-

lução, sejam elas geradas por sensores óticos ou de microondas. 

Teoricamente, o módulo FX é um processo híbrido como o SegSAR. A vantagem que ele 

apresenta no nosso caso, é que além de segmentar a imagem ele permite a aplicação direta do 

processo de classificação estatística a partir de dos parâmetros texturais, espaciais e espectrais, 

com o diferencial de que podemos definir, individualmente, quais serão os atributos utilizados na 

classificação para cada um destes parâmetros. As opções podem ser observadas na Tabela XX.

O módulo FX emprega a proposta desenvolvida por Robinson et al. (2002), que sugere um 

procedimento de segmentação a partir da fusão de regiões. Grosso modo, esse método, denomina-

do Full l-Schedule, é um segmentador por regiões que computa as características de vizinhança de 

pixels adjacentes para criar regiões novas, correspondentes a uma determinada feição. A diferença 

em relação a outros métodos é que nesse processo cria-se uma lista de pares de regiões vizinhas 

para que o algoritmo possa escolher as regiões que apresentam, do ponto de vista matemático, a 

melhor paridade possível. Essa condição é ideal quanto menor forem os “custos” de fusão (mer-

ging cost) das regiões. (ROBINSON et. al., 2002). 
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Matematicamente, isso pode ser descrito pela seguinte expressão (ROBINSON et. al., 2002):

Oi

Oi  é a região i da imagem

é a área da região i

é o valor médio na região i

é o valor médio na região j

é a distância euclidiana entre os valores espectrais das regiôes i e j

é a extensão do limte comum de Oi e Oj

Onde,

= _

+

. .
Oj

ui

ui

ti,j uj

uj

Oi

l (     (Oi,Oj))6

l (     (Oi,Oj))6

Oj

2

_ui uj

Oi

A segmentação ocorre quando os valores de ti, j, que representam os “custos” de fusão, são 

menores que l. Como o algoritmo considera todas as possibilidades significantes da lista, l não 

é um valor pré-definido e varia de acordo com a listagem, para cada região. À medida que a seg-

mentação vai sendo executada, as listas de pares vão sendo atualizadas. Em decorrência disso, o 

tempo de processamento é menor pois o volume de informações vai continuamente diminuindo. 

O processo de fusão das regiões se repete repetido até que ti, j sejam maiores que (l), momento no 

qual que ocorre a melhor segmentação possível (ROBINSON et. al., 2002).

O processo completo de extração de informações consiste de duas etapas: uma destinada à 

delimitação dos alvos e, outra, à identificação das feições. A primeira etapa é dividida em quatro 

passos: segmentação, junção, refinamento e cálculo de atributos. Na segunda etapa, o software re-

aliza a classificação das feições baseado em regras de classificação supervisionada. Os resultados 

podem ser exportados em formato vetorial (shapefile) ou em formato raster, por meio de imagens.

O procedimento de extração das feições no módulo FX pode ser melhor entendido no flu-

xograma a seguir.
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Figura 26 - Representação do funcionamento do módulo FX (ENVi, 2008).
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7. 3. 3. A extração das informações

Esta etapa consiste na tentativa de se criar procedimentos de classificação estatística passí-

veis de serem aplicados na identificação de tipologias vegetais. A classificação supervisionada faz 

parte de um conjunto de procedimentos freqüentemente utilizado em análises quantitativas quando 

utilizamos imagens geradas por sensores óticos (RICHARDS e JIA, 1999). No entanto, com as 

imagens de RADAR os resultados nem sempre são satisfatórios, pois além do comportamento dos 

alvos ser distinto dos sensores óticos, as características texturais são muito mais importantes que a 

cor. Por esta razão, o uso de procedimentos de análise textural, antes do processo de classificação, 

nos auxiliam de maneira a atingir resultados próximos à interpretação visual.

 A grande vantagem de trabalharmos dentro do módulo FX do ENVI 4.6 é que ele permite 

que, durante as etapas de segmentação e extração das informações, o operador realize de iden-

tificação das classes de uso da imagem segmentada, ou seja, ele permite que a classificação da 

imagem seja feita junto com o processo de segmentação. No caso do FX, dois processos estão 

disponíveis: um que utiliza a classificação supervisionada, onde o usuário define as classes na 

imagem segmentada e, sem seguida, aplica um algoritmo de classificação chamado K-Nearest Nei-

ghbor (Vizinho mais próximo K); outro em que, ao invés de definirmos amostras de treinamento, 

elencamos parâmetros que permitam o classificador separar as classes de uso de nosso interesse. 

Esse processo é muito interessante, pois nos permite transferir a lógica do raciocínio humano para 

o processo de classificação.

7.	3.	3.	1.	A	classificação	pelo	método	K-nearest neighbor

O K-Nearest Neighbor é um método que considera a distância euclidiana para associar um 

pixel a uma determinada classe num espaço n-dimensional. É um método simples, que tem como 

principal objetivo a busca de informações semelhantes. 

Após definirmos uma amostragem durante o processo de treinamento, o classificador se 

encarrega de agrupar os pixels que se encontram mais próximos do centro da classe escolhida du-

rante o treinamento. O método K se difere do os classificadores tradicionais de vizinho mais pró-

ximo, porque nele podemos definir um número K de vizinhos que o algoritmo utiliza para definir 

a similaridade dos pixels e agrupá-los dentro de uma classe. Por exemplo, imaginemos que existe 
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um centróide que corresponde a uma determinada classe. O classificador analisa os n elementos 

amostrais e agrupa um número K de elementos que estão mais próximos do centróide (Figura xx). 

Depois de fazer esse cálculo ele recalcula os valores do centróide para um novo grupo K formado 

e assim sucessivamente, considerando os centróides desses novos grupos, até que a imagem seja 

classificada. O número K é definido pelo operador. Quanto mais alto for esse valor, maior a possi-

bilidade dele incluir pixels de outras áreas numa amostra. Por outro lado, valores muito baixos de 

K podem excluir pixels que pertencem à classe do centróide (KHAN et. al., 2002). Essa possibili-

dade de definirmos o valor K também faz com que o classificador, mesmo trabalhando com infor-

mações pixel a pixel, seja menos sensível aos ruídos quando utilizamos os valores mais altos. No 

caso das imagens de RADAR, isso é algo muito atrativo.  No entanto, a utilização de valores mais 

baixos nos permite identificar um número maior de classes (FRANCO-LOPES et. al., 2001). De 

uma maneira geral, o método K-Nearest Neighbor, mesmo não sendo um processo muito comple-

xo, produz um resultado refinado. De acordo com o manual do Módulo FX, o classificador trabalha 

bem com valores 3, 5 ou 7. Em nosso caso, escolhemos um valor intermediário, 5. Mesmo porque 

nos testes que realizamos tivemos bons resultados com ele.

7.	3.	3.	2.	A	classificação	pelo	método	Rule-Based Classification

O método Rule-Based Classification, que numa tradução direta significa método da “classifi-

cação baseada em regras”, é aquele no qual o operador escolhe um atributo para o software definir 

quais agrupamentos correspondem à classe. Ele é um método orientado á classificação de objetos 

(JIN e PASWATERS, 2007).  Por exemplo: vamos imaginar que nosso desejo seja separar um cor-

po d´água de grandes dimensões, como por exemplo, um lago, uma represa, etc. Podemos definir 

A B

Figura 27 - Os pontos A e B (em preto), representam um pixel de referência, junto do qual serão agrupados outros 
pixels. As bolinhas cinzas representam os valores K, pré-determinados. No caso de A, o valor de K é 5. Em B, o 
valor de K é 3. As bolinhas cinzas serão atribuídas para A ou para B. As brancas serão excluídas. 
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Figura 28 - Resultados no mapa de verdade terrestre utilizando a regra Fuzzy (Fonte: Jensen, 1996).

parâmetros para o software procurar na imagem aquilo que possa se enquadrar nessa classe, como 

por exemplo: objetos com uma área superior a 500 pixels, objetos com um alongamento inferior 

a 02 pixels. A partir daí o software realiza a classificação. Este método tem uma vantagem de in-

corporar a lógica fuzzy, que é uma lógica descrita pela probabilidade de um pixel pertencer a uma 

determinada classe, a partir do grau de associação que ele tem com os seus vizinhos.

Na abordagem Fuzzy, uma amostra B no universo X é caracterizada por uma função de asso-

ciação fB na qual associa-se cada elemento (x) a um número real no conjunto {0, 1}. Essa função 

fB, representa uma grade de associação desse elemento (x) em B. O valor final de fB (x) é 1, mas 

x sempre pertence a B. Isso ocorre, porque não há um limite de decisão nitidamente definido e um 

elemento da cena, – por exemplo, um pixel na imagem – terá uma associação parcial com todas as 

classes. Ou seja, nos métodos clássicos, se x = 1, ele é associado a uma dada classe; se x = 0, não 

é associado a esta. Dentro do cenário Fuzzy, x representa o grau de associação e será mais repre-

sentativo o quão mais próximo estiver do valor 1.

A classificação é feita, neste caso, em função da vizinhança de um pixel com outro e o re-

sultado final, pela regra fuzzy, é um mapa no qual este pixel apresenta diferentes probabilidades 

de pertencer a uma determinada classe. Segundo Wang (1990), o método Fuzzy pode providenciar 
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a melhor representação para a informação geográfica, fornecendo o que não pode ser descrito por 

uma simples classe.

Dentro do módulo FX, do ENVI 4.6, a aplicação da regra fuzzy é interativa. Ao invés de de-

finirmos preliminarmente os índices de pertinência para cada classe, modelamos manualmente o 

grau de participação que uma classe de uso pode em outra, a partir de um atributo específico. Essa 

é uma possibilidade muito interessante uma vez que podemos identificar as áreas onde a confusão 

é maior, aquelas onde os classificadores terão maior dificuldade de agrupar os alvos similares.

7. 4. A validação de campo

Esta etapa final consistiu na verificação da exatidão dos resultados conseguidos com os pro-

cedimentos utilizados. Basicamente foi feita a partir das observações de campo e envolveu o uso 

de aparelho GPS, a obtenção de registros fotográficos de amostras que nos permitiram identificar 

as unidades fitoecológicas mapeadas. É importante ressaltar aqui que como nossa metodologia está 

voltada à interpretação de imagens de sensoriamento remoto, não foi realizado nenhum levanta-

mento fitossociológico, como aconteceu dentro do Projeto RADAM.

Outra questão que ressaltamos é que, devido às dimensões pronunciadas de nossa área de 

estudo e à dificuldade de circulação dentro dela, o processo de validação não ocorreu de por meio 

de análises estatísticas. Existe uma série de procedimentos que comumente são utilizados para 

garantir a fidelidade do processo de classificação, um deles é o índice de Kappa, que considera 

que os índices de acurácia obtidos na identificação de cada classe são dependentes entre si, de 

maneira que quando uma classe é confundida com outra, conseqüentemente ela guarda um grau 

de confidência com esta (ARONOFF, 1982). Entretanto, um procedimento como este, para ser 

utilizado de maneira acertada, necessita da coleta de amostras posicionais precisas. Como não 

estamos trabalhando numa escala de detalhe e, ainda, como nossos procedimentos visam entender 

o comportamento dos classificadores no que diz respeito à capacidade deles de separar um agru-

pamento vegetal de outro, o trabalho de validação foi realizado de maneira visual, comparando os 

resultados obtidos no mapa com as imagens e as informações coletadas em campo. 

Por fim, optamos por comparar mapas produzidos na pesquisa com aqueles publicados pelo 

Projeto RADAM, a fim de verificar, não só a consistência dos resultados, mas as relações que po-

dem ser feitas a partir de dois levantamentos distintos.
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8. o desenvolvimento da pesquisa e a análise dos resultados obtidos

8. 1. Considerações a respeito das imagens SAR/SiPAm

As primeiras impressões de nosso trabalho dizem respeito às imagens de RADAR do sensor 

SAR/SIPAM que, a priori, se mostraram muito interessantes apesar de notarmos, após uma obser-

vação cuidadosa, certas diferenças em relação a outros produtos gerados pelo sensor SAR/SIPAM 

em outras missões.

Os maiores problemas encontrados foram o arraste vertical, muito comum ao longo das cenas, 

e as feições duplicadas. O segundo, inclusive, produzia tamanha alteração nas características radio-

métricas da cena a ponto de dificultar o equilíbrio de histogramas durante o processo de mosaicagem.

Apesar disso, as imagens forneceram informações surpreendentes a respeito da superfície, 

principalmente da cobertura vegetal. Mesmo sendo um insumo diferente daqueles gerados por sen-

sores óticos, as imagens de RADAR mostram claramente as diferenças de cobertura da terra. Quan-

do comparadas às imagens óticas da região obtidas pelo satélite LANDSAT-5 TM, apresentaram boa 

individualização entre as áreas florestadas e a vegetação de campos (Anexos 1 e 2). As caracterís-

ticas texturais são capazes, quase por si, de mostrar essas diferenças. Em alguns casos, a separação 

entre uma classe vegetal e outra é muito mais significativa nas imagens SAR.

Figura 29 - Problema de duplicação de informação no segmento 62, polarização HV.
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O determinante nesse caso foi o tipo de espalhamento na superfície. O que pudemos notar foi 

que as áreas de vegetação apresentam uma maior intensidade em suas respostas, aparecendo nas 

imagens em tons bem claros, fruto do tipo de espalhamento que acontece: de volume. Enquanto nas 

áreas florestais houve predominância do espalhamento de volume, nas áreas de campo, o que preva-

leceu foi o espalhamento especular, o mesmo que ocorre nas áreas cobertas por água. Isso, como é 

de costume, traz alguns problemas de interpretação, o que não foi diferente em nosso trabalho.

O efeito double bounce, reflexão de canto, apesar de presente, ocorreu em menor quantidade e 

se distribuiu principalmente nas áreas urbanas, onde ele é comum, e de floresta secundária. Esse fe-

nômeno decorre do fato destas áreas, por terem vegetação mais esparsa, permitirem maior interação 

das ondas com o solo. No caso da floresta secundária, onde é comum a presença de um estrato arbus-

tivo por conta do estágio de suscessional, o espalhamento de volume se mistura com o espalhamento 

de canto, aumentando a intensidade das respostas. Essa interação facilita a separação visual dessa 

classe de vegetação, pois faz com que ela apresente uma textura mais lisa na imagem. A floresta 

densa, que apresentou uma rugosidade maior, pode ser observada em tons mais escuros que os da 

floresta secundária. Ao contrário do que imaginávamos, não foi possível perceber uma penetração 

tão forte da radiação eletromagnética através do dossel, que nos permitisse identificar a presença de 

um substrato alagado. O que mostra que o sinal de retorno refletiu uma interação de galhos e folhas 

do dossel da vegetação.

Um detalhe que nos surpreendeu foi a vegetação arbustiva que ocupa as áreas de campo. 

Diferente das gramíneas que mal aparecem na imagem, ela produziu uma rugosidade capaz de ser 

mapeada. Quando visualizada em composição colorida teve ainda mais destaque (Figura 30).

Figura 30 - Aumento da intensidade das respostas na polarização VV, canal azul.
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A disposição geométrica e a forma da floresta tiveram influência preponderante nestas respos-

tas. Áreas com presença de dossel emergente tendem a apresentar maior rugosidade. Quando encon-

tramos pequenas clareiras no meio dessas formações florestais, a individualização da vegetação fica 

mais difícil, pois a alternância de valores de maior e menor intensidade produz muita ambigüidade 

para o classificador (Figura 31). Quando se trata de formações isoladas, a conjugação do espalha-

mento de volume com o efeito double bounce, causa um aumento da intensidade do sinal de respos-

ta. Nesse caso, a individualização de pequenos agrupamentos vegetais é facilitada.

Figura 31 - Alternância de respostas no interior de uma área florestal. Situação que provoca muita ambiguidade no 
momento da classificação estatística.

Outra característica importante que temos de destacar nessa questão é a multipolarização. São 

claras as diferenças entre as bandas HH, VH e VV.

Nas polarizações HH e VV a vegetação herbácea produz aumento na intensidade do sinal de 

resposta, fato que só acontece na HV em formações arbustivas e florestais, onde o espalhamento vo-

lumétrico é maior. Por conta disso, o contraste entre com áreas ocupadas por solo exposto, vegetação 

gramínea ou água, é maior na polarização HV (Figura 32). Essa diferença de contraste também faz 

com que as formações florestais apresentem uma textura mais uniforme nessa polarização.

As polarizações HH e VV acabam sendo mais sensíveis à resposta de formações vegetais mais 

esparsas.  De uma maneira geral a polarização VV se mostrou mais eficaz na detecção de vegetação 

herbácea e arbustiva. Pequenas alterações fisionômicas podem ser observadas. Isso também ocorre 

na polarização HH, mas em menor intensidade. 
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No que tange à resolução espacial, as imagens mostraram uma alta capacidade de individuali-

zar agrupamentos vegetais de pequenas dimensões. Algumas estruturas implementadas pelo homem 

são passíveis de observação, caso das cercas que dividem as propriedades. Na maioria dos casos esse 

realce foi ocasionado pela direção de visada do RADAR, no sentido leste. Entretanto, grosso modo, 

a geometria de imageamento não interferiu de maneira acentuada na resposta dos alvos, mesmo 

porque, não temos um sentido preferencial no qual os agrupamentos vegetais se distribuem. Aqueles 

que receberam iluminação direta ficaram mais destacados na imagem mas em nenhum momento ob-

servamos deformações ocasionadas por alteração do modelado, o que mostra que o relevo da região 

possui ondulações bem suaves.

Figura 32 - Comportamento dos alvos na superfície na polarização VV (imagem superior esquerda) e VH (superior 
direita). Abaixo delas, a fotografia da área imageada.
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O que nos chamou atenção nessa questão, foram as respostas dos alvos nas regiões dominadas 

por campos cerrados. Em alguns casos, foi possível identificar árvores individualmente, mesmo 

trabalhando com um pixel de 5 metros. Esse detalhamento dos alvos na superfície também produziu 

diferenças nas texturas dos agrupamentos vegetais, que apresentaram alto potencial de individuali-

zação tanto na análise das bandas feita separadamente, como através de composição colorida.

8. 2. o trabalho de campo e o sistema de classificação da vegetação

Esta foi, talvez, a etapa mais importante de nosso trabalho. Não só porque está diretamente 

ligada aos procedimentos estatísticos de classificação que testamos, mas também, pelo fato da clas-

sificação fitoecológica ainda ser um desafio na pesquisa biogeográfica. O primeiro passo dado nesse 

sentido foi realizar um trabalho de campo para que pudéssemos ter uma impressão mais detalhada 

de nossa área de estudo. Ele foi realizado em duas etapas: a primeira por meio de visitas a algumas 

áreas na superfície e a segunda por meio de sobrevôo a baixa altitude.

O trabalho de campo realizado por terra foi bem mais restrito do que o realizado com a ae-

ronave, mas permitiu que observássemos algumas amostras importantes das formações florestais 

presentes em nossa área de estudo. Um aspecto que nos chamou atenção de imediato foi a relação 

entre distribuição dos agrupamentos vegetais e as características do solo. Segundo França e Souza 

Filho (2006) a região de Soure pode ser dividida em dois grandes compartimentos morfológicos dis-

tintos: o Planalto e a Planície Costeira. A distribuição dos solos segue, de uma maneira geral, estes 

mesmos limites, salvo, é claro, algumas exceções como a regiões de mangue que estão em contato 

direto com águas de alta salinidade. Tal fato faz com que predominem, na borda da ilha, os solos com 

características arenosas. À medida que nos encaminhamos para as áreas mais interiores da Planície, 

os solos se apresentam mais argilosos. Isso é fator muito interessante, pois justamente nas áreas onde 

ele é mais arenoso, a vegetação é mais desenvolvida.

O que se pode notar é que há um grande acúmulo de água e matéria orgânica no substrato das 

áreas de mata densa. Quando a água e a matéria orgânica desaparecem a vegetação fica esparsa e é 

comum encontrarmos espécies mais similares às da floresta mesófila (Figura33).

Nas áreas interiores e nos chamados tesos, a argila se contrai provocando rachaduras no solo e 

limitando o desenvolvimento da vegetação.
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Figura 33 e 34 - Situações distintas entre áreas florestais e campestres. À esquerda, um substrato coberto por água 
e restos de galhos e folhas, nas áreas de formação florestal com influência fluvial. À direita, rachaduras no solo em 
razão do processo de estiagem.

Esse tipo de característica se espalha por quase toda área que visitamos, tanto nas áreas de 

campos como nas áreas de floresta. Encontramos áreas de capoeiras que mostram essa característica, 

mas não foi possível precisar como estava sendo a regeneração naquelas áreas. Uma pergunta para 

a qual não conseguimos resposta é: por que a vegetação não se desenvolve sobre aquelas áreas de 

gramíneas e vegetação herbácea. É certo que a presença do gado e as inundações acabam se tornan-

do um empecilho a mais para o desenvolvimento da vegetação mas como se explica as formações 

florestais que se desenvolvem sobre estes mesmos solos?

Um trajeto percorrido, de grande importância para o trabalho, foi feito pelo Rio Paracaua-

rí. Por esse caminho foi possível fazer uma observação detalhada da alguns trechos cobertos por 

manguezal. A vegetação halófita invade a ilha no sentido do interior por uma extensão próxima a 

13 quilômetros. É surpreendente o quanto as águas salgadas avançam em direção à montante. Mas 

os cursos d´água não só determinam a presença das espécies típicas do mangue como também da 

floresta densa e da mata galeria. Conforme avançamos para o interior dos campos, maior será a pre-

sença das florestas quanto mais pronunciados e perenes forem os rios.

Estas constatações também puderam ser feitas no trabalho de campo feito por avião. Esta etapa 

foi realizada por meio de um vôo de aproximadamente uma hora e quarenta minutos sobre a área de 

estudo. O objetivo era cobrir áreas de difícil acesso além de ter uma visão geral das formações vege-

tais da região. O vôo foi feito a uma altitude média de 1.500 pés o que corresponde aproximadamen-

te a uma altura em torno de 450 metros que variou conforme as condições do vôo e de acordo com o 

nosso interesse por algumas áreas específicas. A essa altitude é possível ter uma idéia bem nítida do 
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tipo de vegetação no solo e encontra-se dentro dos limites de segurança do vôo. Entretanto foi possí-

vel notar que a transição de uma tipologia vegetal para outra é muito rápida e, às vezes, muito tênue.

Na costa do Marajó, ao sul de nossa área de estudo, na região do Município de Ponta de 

Pedras, podemos observar com clareza o domínio da Floresta Densa Aluvial, um imenso tapete 

verde homogêneo que se estende em direção ao sul e a oeste. É possível notar uma textura mais lisa 

nos trechos marginais à Baía de Marajó por conta da presença da vegetação de manguezal. Mas o 

desenvolvimento vertical das Ryzophoras é tamanho que muitas vezes elas se confundidas com a 

estrutura da mata aluvial.

Seguindo rumo norte, na direção dos Municípios de Joanes e Salvaterra nota-se a presença da 

intervenção humana na vegetação. É comum confundirmos as capoeiras, onde a vegetação está se 

regenerando, com a vegetação esparsa de cerrado. Mesmo porque, segundo o próprio mapeamento 

do Projeto RADAM, as manchas de cerrado se encontram junto aos bordos ocidentais destes mu-

nicípios. Ao que parece, as áreas de mata se desenvolvem sobre terrenos constantemente alagados 

ao longo do ano, seja pelas cheias dos rios seja pela própria cota que esta vegetação se encontra.

Chegando ao município de Soure, na desembocadura do Rio Paracauarí, percebemos uma 

ampla distribuição dos Manguezais. Mais uma vez nos chama a atenção para o quanto a cunha 

salina avança rumo ao interior, mesmo na porção da ilha que ainda não é diretamente banhada 

pelo oceano. 

Soure também aparenta ser uma espécie de divisor entre a vegetação densa, mais presente do 

sul dessa região, e os campos inundáveis, cobertos quase que inteiramente por vegetação herbácea.

A mata densa ocupa, predominatemente, as partes costeiras. Pequenas manchas que se mis-

turam à vegetação halófita. Conforme avançamos ao interior da ilha a estrutura arbórea vai, subi-

tamente, sendo substituída por uma vegetação herbácea desenvolvida sobre terrenos alagados. Em 

alguns casos, até a presença de arbustos é escassa. Encontramos algumas manchas de floresta den-

sa nas áreas interiores da província marajoara mas, como no cerrado, ela se desenvolve como mata 

galeria. À medida que nos afastamos do rio, os campos passam a ser dominantes. A ruptura da 

vegetação arbórea para herbácea, na região de Marajó é algo sui generis. Ficam claros os indícios 

de alteração das condições pedológicas, mas o que nos surpreende é o quão rápido isso acontece.

As áreas interioranas centrais da borda leste da Ilha de Marajó são uma paisagem singular no 

ambiente amazônico, elas se espalham por centenas de quilômetros. É possível observar extensas 
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áreas sem a presença de nenhuma árvore, muitas vezes a única forma viva que se destaca na pai-

sagem é o gado criado pelos fazendeiros da região. Como as propriedades também são de grandes 

dimensões, a ocupação humana é muito dispersa nesta parte da ilha e geralmente encontra-se asso-

ciada às regiões próximas aos cursos d´água, onde vegetação arbórea está presente.

Figura 35 - Associação das formações florestais com a drenagem.

Outro aspecto geográfico, interessante de ser observado quando sobrevoamos o Marajó, é 

a drenagem. Devido a topografia plana os canais que cortam a ilha assumem uma diversidade de 

padrões. É possível ainda observar drenagens abandonadas. O que chama a atenação é que, assim 

como no vôo, elas são perfeitamente distinguíveis nas imagens de Radar.

Figura 36 - Visualização da hidrografia na foto aérea e na imagem SAR.

No que diz respeito à escolha do sistema de classificação fitoecológico, a proposta do Projeto 

RADAM, a priori, nos pareceu adequada. Mas durante as observações de campo, constatamos que 

o fator escala é determinante na delimitação dos agrupamentos vegetais e que a complexidade do 

processo de classificação é  sempre maior do que nossas expectativas. De certa forma, a indivi-
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dualização de agrupamentos vegetais nunca é uma tarefa fácil, envolve muita subjetividade. No 

caso da Ilha de Marajó, no entanto, essa tarefa se mostrou um pouco mais difícil uma vez que lá 

encontramos ambientes bem distintos, muito próximos um do outro. A vegetação passa de uma 

floresta densa para o campo limpo numa razão de poucos quilômetros. Como a proximidade entre 

estas fisionomias florestais e herbáceas é muito grande, acreditamos que a alteração das condições 

pedológicas é sempre drástica pois há uma mudança sensível da estrutura vegetal.

Uma observação superficial da questão sugere duas variáveis determinantes na distribuição 

da flora da ilha: a quantidade de matéria orgânica e a disponibilidade de água ao longo do ano. Mas 

não pudemos constatar isso de fato pois não foram realizadas análises sobre os solos da região. 

Nossa única referência acabou sendo a cartografia proposta pelo Projeto RADAM, que está numa 

escala pequena (1:1.000.000).

No entanto essa relação entre vegetação e solo é tão direta, que talvez tenhamos, como o 

próprio mapa de solos da região nos mostra, uma conjugação de eutrofismo e distrofismo. Ou seja, 

conforme temos mais nutrientes maior é o desenvolvimento vegetal. À medida que esses nutrien-

tes diminuem, menor é o desenvolvimento das plantas e mais dominantes serão aquelas adaptadas 

a estas condições. Até aí, não há nada de surpreendente, é o que ocorre na maioria dos casos. Um 

exemplo disso é o próprio perfil proposto por Coutinho (2002) para a estrutura da vegetação nos 

cerrados (Figura 37). Assim como nos cerrados a fixação dos nutrientes e a disponibilidade de água 

está intrinsicamente ligada às características ambientais, como a topografia, no qual as plantas se 

encontram. O que nos intriga é como são criadas essas condições ambientais favoráveis, uma vez 

Figura 37 - Perfil da vegetação dos cerrados (Coutinho, 2002).
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que, em alguns casos, temos verdadeiras ilhas de vegetação em locais que, durante a estação chu-

vosa, permanecem alagados boa parte do ano.

Traçando uma linha de leste para oeste, acima do núcleo urbano de Soure, temos na ilha 

de Marajó, um perfil da vegetação muito semelhante ao perfil dos cerrados, se considerarmos a 

variação da mata galeria para o interior das áreas abertas. Ou seja, próximos da costa temos uma 

vegetação de mata densa, com árvores que podem chegar aos vinte metros de altura. Conforme 

rumamos para o interior da ilha, a vegetação assume um porte arbustivo e depois campestre. No 

entanto, essa mudança, como já foi citado anteriormente, ocorre na maioria dos casos de maneira 

abrupta. Em algumas situações, temos uma transição direta da estrutura florestal para a herbácea

Essa condição se altera no sudoeste do núcleo urbano de Salvaterra, onde a transição da 

vegetação é mais gradual. No sentido Oeste, a vegetação passa da floresta densa secundária, para 

uma fisionomia com árvores esparsas e espécies arbustivas e, daí, passando para o campo limpo. 

Seguindo na direção das porções meridionais do arquipélago, encontramos a floresta densa, que 

passa a ser dominante. É também neste setor que as drenagens que se dirigem ao interior da ilha 

ganham maior dimensão.

Formação campestre Formação arbórea Formação arbóreaRio RioF. arbórea F. campestre e arbustiva

Formação campestre F. campest.Cerrado Rio F. arbóreaF. arbórea F. arbórea F. arbóreaCerrado

Figura 38 - Perfil (A-B) da vegetação ao norte do núcleo urbano de Soure.

Figura 39 - Perfil (C-D) da vegetação a sudoeste do núcleo urbano de Salvaterra.
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 Essas questões nos fazem pensar no quanto as condições ecológicas são importantes numa 

escala de detalhe e criam um impasse quando utilizamos a classificação da vegetação do Projeto 

RADAM e do IBGE, que é baseada na proposta de Ellemberg & Mueller-Dumbois (1965/66), para 

identificar classes vegetais em imagens de sensoriamento remoto.

Sentimos que há a necessidade de fazermos algumas adaptações na de Ellemberg & Mueller-

Dumbois (1965/66), não só por conta do avanço da ciência nos últimos anos, no que diz respeito 

aos métodos de classificação da vegetação, mas também em virtude das características dos produ-

tos gerados atualmente, em plataformas de imageamento mais evoluídas, principalmente devido 

ao incremento em resolução espacial. As imagens mostram uma diversidade muito grande no que 

diz respeito às mudanças da paisagem. O nível ecológico com esse aumento da escala de análise, 

cresce em importância. Acreditamos que a sugestão de mudanças possa representar uma melhoria 

no que diz respeito ás técnicas de mapeamento e ao uso de produtos gerados por sensoriamento re-

moto. O Projeto RADAM foi uma etapa, estamos agora em outra, cabe a nós pesquisadores relevar 

aquilo que deve permanecer. Não é uma tarefa fácil e nosso caminho, com certeza, será ainda de 

muito mais erros do que acertos. O que importa é que estamos tentando construir um conhecimen-

to que traga frutos para a geração futura, como os trabalhos de Sampaio, Santos, Azevedo, Veloso 

e tantos outros fizeram. Por essa razão optamos por sugerir mudanças em duas nomeclaturas da 

legenda proposta pelo RADAM. 

A primeira diz respeito à classificação das chamadas “formações pioneiras”. Essa é uma 

nomeclatura antiga utilizada pelo IBGE para descrever a vegetação litorânea que se desenvolve 

sobre terrenos instáveis, com presença de solos muito arenosos ou halófitos. É muito claro pra 

nós que a vegetação que ali se encontra está em pleno grau de desenvolvimento, se é que já não 

encontrou o seu clímax. Nesse sentido acreditamos mais adequado utilizar o termo “formações 

edáficas”. Mesmo porque o próprio manual as caracteriza como um “complexo vegetacional edá-

fico” (IBGE, 1992, p. 30).

Outra questão diz respeito aos cerrados. Coutinho (2002) lembra que os cerrados constituem 

um mosaico de formas fisionômicas, o que sugere uma escala de análise muito mais global do que 

de detalhe. Como estamos trabalhando com um detalhamento maior da superfície, julgamos ser 

mais adequado descrever individualmente as formações que compõem esse mosaico. Dessa forma 

teríamos, ao contrário de uma definição genérica como “Savana Parque com Floresta de Galeria”, 

uma definição específica para as áreas ocupadas por vegetação herbácea, para aquelas ocupadas 

por vegetação esparsa e para as ocupadas pela mata ciliar.
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Nesse ponto há uma particularidade importante de nossa área de estudo que é o fato dessa 

formação vegetal se desenvolver sobre áreas mais elevadas e sobre os chamados “tesos”. Apesar 

de estarem sobre influência direta do regime das cheias, estas áreas são visivelmente ocupadas por 

uma vegetação mais desenvolvida do que nas áreas de campos ao norte de Soure (Figura 40). O 

que mais uma vez, muito provavelmente, denota uma condição pedológica particular dos tesos, 

sobre os quais o cerrado, strictu sensu (Coutinho, 2002), se desenvolve.

Nesse sentido optamos por classificar o cerrado, em nossa área de estudo, como “Formações 

Edáficas de Porte Arbóreo dos Tesos”. Assim, adaptando a legenda do IBGE, chegamos a seguinte 

legenda para a nossa área de estudo, considerando a nossa escala de análise:

Tabela 16 - Proposta de classificação da vegetação da porção leste da ilha de marajó 

1.	Formações	Edáficas

1. 1. De porte herbáceo com influência fluvio-marinha;

1. 2. De porte arbustivo com influência fluvio-marinha;

1. 3. De porte arbóreo com influência fluvio-marinha;

1. 4. De porte herbáceo com influência fluvial/lacustre;

1. 2. De porte arbustivo com influência fluvial/lacustre;

1. 4. De porte arbóreo com influência fluvial/lacustre (dos tesos).

2.	Formações	Florestais

2.1. Floresta Ombrófila Aluvial Densa;

2.1. Floresta Ombrófila Aluvial Secundária.

Figura 40 - Distribuição de vegetação de cerrado nas regiões conhecidas como “tesos” (parte central da foto onde 
os tons de verde são mais escuros).
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Essa seria, em nosso ponto de vista, a legenda ideal a ser utilizada em nossa área de estudo. 

Entretanto nem todas as subdivisões que constam nela, foram capazes de serem individualizadas 

em nossas imagens, caso dos manguezais. Assim, com não foi possível delimitarmos as formações 

vegetais que estão sobre a influência das marés, optamos por readaptar nosso sistema de classifi-

cação. Ficando assim:

Tabela 17 - Proposta de classificação da vegetação da porção leste da ilha de marajó adap-

tada às imagens SAR

1.	Formações	Edáficas

1. 1. De porte herbáceo com influência fluvial e/ou marinha;

1. 2. De porte arbustivo com influência fluvial e/ou marinha;

1. 3. De porte arbóreo com influência fluvial e/ou marinha;

1. 4. De porte arbóreo com influência fluvial e/ou lacustre (dos tesos).

2. Formações Florestais

2.1. Floresta Ombrófila Aluvial Densa;

2.1. Floresta Ombrófila Aluvial Secundária.

8. 3. Considerações sobre os procedimentos estatísticos de extração das informações

Uma preocupação inicial de nossa pesquisa foi definir e utilizar uma metodologia que apre-

sentasse melhores resultados no processo de classificação das imagens. Não que isso seja uma 

obstinação nossa, mas o uso de geotecnologias clama, atualmente, pelo desenvolvimento de fer-

ramentas que possam fornecer uma análise qualitativa próxima da realidade. Por conta disso, boa 

parte de nosso tempo foi despendido na escolha e nas aplicações dessas ferramentas.

Os testes iniciais mostraram a necessidade de aplicarmos sempre um processo de agrupa-

mento de pixels para diminuir a ambiguidade da classificação, uma vez que nas imagens de RA-

DAR, alvos distintos apresentam tonalidades semelhantes. Optamos inicialmente por usar filtros 

de textura mas a perda de informação gerada por eles não foi muito animadora, além do que, eles 

exigiam uma série de repetições.

O primeiro procedimento efetivo de segmentação e classificação, foi realizado  com o seg-

mentador SegSAR, desenvolvido por Souza Junior (2007). Os testes preliminares mostraram-se 



Contribuição ao estudo da vegetação da porção leste da Ilha de Marajó 105 

interessantes tanto na segmentação quanto na posterior classificação. O agrupamento dos pixels em 

função da textura diminuiu com eficácia a ambigüidade em relação ao procedimento aplicado sem 

segmentação (Figura 41). Este teste foi realizado num pequeno recorte de nossa área de estudo. À 

medida que tentávamos utilizar segmentos maiores das imagens SAR, o tempo de processamento 

aumentava e, para nossa frustração, o software interrompia o processamento antes que o processo 

fosse concluído. Como essa ferramenta foi desenvolvida dentro do ambiente IDL, que permite a 

intervenção em sua programação, esperávamos solucionar esse problema mas, infelizmente, não 

obtivemos sucesso nessa proposta.

Ainda assim, não abandonamos o procedimento de segmentação, pois ele nos pareceu mais 

adequado de se trabalhar com imagens de radar, por conta das próprias características das imagens. 

Após novas prospecções, optamos por manter a metodologia de segmentação, entretanto com a 

utilização do módulo FX (Feature Extraction) do ENVI 4.6.

Muito mais robusto que o SegSAR, o FX começou mostrando duas vantagens: uma veloci-

dade de processamento maior e conclusão do processamento independente do tamanho da imagem. 

Com relação ao tamanho, isso não quer dizer que o módulo processa qualquer quantidade de da-

dos, mas julgamos que os tamanhos utilizados de grande dimensão, como as cenas que utilizamos 

que possuem um descritor de 3.700 x 14.300 pixels em 3 bandas, são plenamente processáveis. 

Figura 41 - Na primeira imagem (à esquerda) temos um segmento SAR (Banda V-HV). Na segunda temos uma 
classificação da imagem depois desta ter passado por um processo de segmentação. Podemos notar na primeira 
três tons de cinza distintos: um, praticamente, preto; um cinza mais escuro; e um cinza claro. Essa diferença é 
conseqüência direta do tipo de formação vegetal. Na imagem classificada podemos ver uma individualização desse 
tons a partir das cores vermelha, verde e azul.
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No estudo preliminar que realizamos, o processo de segmentação e de classificação se mos-

trou muito interessante. A ferramenta Feature Extraction do ENVI 4.6 permite uma interação mui-

to amigável durante o procedimento de segmentação, que permite ao usuário escolher o melhor 

limiar para obter os contornos. É possível navegar sobre a imagem e obter uma previsão de como 

o segmentador irá operar. Nesse aspecto, é ganha-se tempo, uma vez que não temos de esperar até 

que o módulo conclua o processo para termos uma idéia do resultado final. Ainda assim optamos 

por trabalhar com recortes de nossa área de estudo. A classificação de uma cena interia mostrou-se 

muito problemática e demorada.

Sendo assim, a primeira etapa do processo de classificação consistiu em selecionar recor-

tes de nossa área de estudo. Obtivemos três áreas com uma cobertura de aproximadamente 110 

km2,cada uma representando uma área com coberturas vegetais características da área de estudo. 

Elas foram nomeadas da seguinte forma: Área 1 (Seg 62); Área 2 (Seg 63-Sul); e Área 3 (Seg 

63-Norte) (Anexo 2). 

O segundo passo consistiu na seleção de um limiar inicial de seleção de amostras. Esse 

procedimento é útil para definirmos o quanto de informação queremos extrair da imagem. O pa-

drão do software é 50% mas, com esse valor, muitas vezes omitimos informações importantes da 

cobertura da terra. Foram definidos, respectivamente os limiares de 50% para a área 1, 25% para 

a Área 2 e 30% para a Área 3. Após esse primeiro processo de segmentação passamos à etapa de 

fusão de pixels. Ela não é obrigatória mas, ao mantermos os dados brutos, aumentamos o volume 

de informações e os riscos de termos mais ambigüidade durante a classificação. Nesse sentido ela 

é muito útil, ajuda a minimizar o excesso de informações. 

Figura 42 - teste preliminar mostra boa separação de classes. As formações florestais estão nos tons verdes. O 
verdes mais claros são florestas secundárias que aparecem em texturas mais lisas na imagem.
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Assim como no passo anterior o usuário pode obter uma previsão do resultado final. Todos 

os testes preliminares que realizamos mostraram a necessidade de se trabalhar com um alto nível 

de agrupamento de polígonos. As taxas de mesclagem que se mostraram mais adequadas foram de  

40% para as áreas 1 e 2, e 50% para a Área 3. 

O processo de classificação ocorreu na seqüência da segmentação, após o software calcular 

os valores espaciais, texturais e espectrais das amostras. Como já definido na metodologia, es-

colhemos duas técnicas para realizar esse processo: através do método K-Nearest Neighbor e da 

Rule-Base Classification.

No método K, as amostras são selecionadas manualmente e, em nosso caso,  levaram em 

conta a resolução espacial e as características texturais da imagem. Aliás, temos de destacar aqui 

que as observações de França e Souza Filho (2006), sobre a compartimentação morfológica da 

margem leste da Ilha de Marajó, foram muito importantes para definição das amostras. Esse pro-

cedimento não se diferencia daqueles que realizamos quando trabalhamos com classificações esta-

tísticas. Basta identificarmos na imagem as amostras que mais se identificam com a nossa legenda.

Os resultados da aplicação desse procedimento não foram muito animadores. Houve muita 

mistura entre as classes, apesar da segmentação ter se mostrado eficiente. A classe que apresentou 

maior dificuldade de individualização foi a que incluía  formações arbóreas. Essa questão foi mais 

problemática na Área 2. A Área 3 apresentou problemas com delimitação de áreas de campo e de 

corpos d´água. Na Àrea 1 o problema maior foi separar áreas de campo e cerrado. Apesar desses 

Figura 43 - Resultados da classifcação pelo método K-Nearest Neighbor, Área 1. O classificador teve muita 
dificuldade para separar áreas de mata densa e mata secundária.
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impasses, as classificações mostraram um comportamento similar aos resultados que obtivemos 

quando utilizamos sensores óticos, onde o problema de ambigüidade também é latente. Mas estas 

são observações que fazemos com base apenas na análise visual. A efetiva capacidade do método 

K-Nearest Neighbor só pode ser atestada por índices de acurária. 

O segundo procedimento, o Rule-Base Classification, foi aplicado na seqüência do método 

K-Nearest Neighbor e utilizou os mesmos parâmetros de segmentação. Como já foi destacado 

anteriormente, esse método trabalha com a lógica Fuzzy e nele podemos definir interativamente o 

grau de pertinência entre as classes a partir uma série de atributos texturais, espaciais e espectrais. 

A estratégia foi usarmos atributos iguais para todas as áreas. Ou seja, os mesmo parâmetros utili-

zados na extração de informações sobre campo numa área, foram utilizados em outra. Mas tivemos 

de fazer alguns ajustes. Basicamente a classe água foi extraída por meio de atributos espaciais de 

área e comprimento. No caso das área ocupadas por campos, além dos atributos de  textura (mé-

dia, variância, alcance), utilizamos atributos espaciais para espaços vazios (numholes). No caso de 

áreas ocupadas por vegetação arbustiva, apresentaram melhor resultado as ferramentas de extra-

ção a partir de parâmetros espectrais (intensidade). Vegetação secundária melhor separadas com  

atributos de entropia. No caso da Área 3, esse atributo foi útil na extração da vegatação arbustiva 

De uma maneira geral a florestas são melhor separadas a partir de atributos de textura (média, 

variância, alcance e entropia) 

Essa posssibilidade de intervenção se mostrou excepcional num primeiro momento, pois o 

classificador tem a capacidade de identificar e individualizar alvos com características muito se-

melhantes, caso por exemplo dos cursos d´água de maior expressão, de algumas áreas de campo 

ou mesmo da vegetação como um todo. Contudo, a vegetação foi mais uma vez um empecilho 

para o processo de classificação. O comportamento espectral muito similar na imagem dificultou 

esse procedimento e gerou classificações muito confusas. O mesmo ocorreu para os alvos com 

comportamento espectral similar ao da água.

Um recurso que se mostrou útil foi a classificação individualizada, onde o operador atribui 

uma regra para uma única classe e exporta o resultado final. Foi o que fizemos para melhorar a 

classificação dos cerrados na Área 1, que apresentavam muita mistura com a vegetação aluvial. As 

mesmas ambigüidades encontradas entre as formações florestais na Área 2, no método anterior, 

também ocorrem neste procedimento mas, talvez, o maior problema apresentado pelo Rule-Base 

Classification seja a possibilidade utilizar regras que atendam a todas as características de cober-
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tura da terra que temos em nossa área. Tanto que em alguns casos ele deixa a imagem sem classi-

ficação. Por mais que tentássemos modelar, de forma mais adequada, um ou outro agrupamento, 

nunca conseguíamos chegar a um consenso para de regras para o conjunto. Além de tomar muito 

tempo essa etapa acabou se tornando um verdadeiro quebra cabeças.

Figura 44 - Áreas em preto não foram classificadas. Fato corriqueiro quando utilizamos o método Rule-Base 
Classification.

Finalmente os resultados foram exportados em formato shapefile (SHP) para que fossem 

gerados os mapas finas de nossa classificação. No entanto, julgamos mais adequado que os dados 

fossem editados vetorialmente de modo a apresentar uma classificação mais próxima da realidade. 

Os resultados podem ser observados nas figuras 45 a 50.



Figura 45



Figura 46



Figura 47



Figura 48



Figura 49



Figura 50
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9. Considerações finais

Nosso trabalho mostrou que há uma complexidade envolvida nos processos de classificação 

da vegetação. Não que não tinhamos conhecimento disso, mas essa complexidade acontece nas 

diferentes escalas, até naquelas a vegetação é mostrada de maneira global, sem levar em conta as 

associações e subassociações que ocorrem no interior dos agrupamentos. Nesse grau de investi-

gação, o sensoriamento remoto se mostra uma técnica limitada, mesmo com toda evolução dos 

produtos gerados por sistemas sensores, caso das imagens, e das ferramentas de análise, os softwa-

res. Uma vez que esse processo evolutivo é crescente, acreditamos plenamente na possibilidade 

da investigação por sensoriamento remoto ser cada vez mais plausível. Mas cremos que ainda é 

cedo para comemorar este fato. Ainda temos muito o que saber dos agrupamentos vegetais e das 

relações que eles estabelecem com o meio. Não que isso não seja algo conhecido, mas há uma 

dinâmica muito grande envolvida nessas relações. E essa dinâmica varia de um local para o outro, 

mesmo nos locais que compartilham das mesmas condições climáticas. Muitas das respostas só 

emergem quando integramos informações. Por essa razão, acreditamos que o trabalho de classifi-

cação da vegetação será sempre, acima de tudo, um trabalho interdisciplinar. Sem o conhecimento 

de diversas áreas, torna-se muito difícil produzir conhecimento a respeito desse tema. É claro que 

dispomos de uma vasta literatura, capaz de nos apoiar em empreitadas como essa. Mas o ideal 

sempre será compartilharmos as impressões que temos a respeito de um determinado junto de um 

especialista de outra área, seja ele geógrafo ou não. E essa parceria tanto será melhor, se houver a 

possibilidade de analisarmos as questões envolvidas no trabalho in loco, em nossa área de estudo.

A primeira observação que gostaríamos de fazer aqui, diz respeito aos insumos utilizados em 

nossa pesquisa, no caso, as imagens geradas pelo sensor SAR/SIPAM nas polarizações HH, HV e 

VV da banda L.

Sem sombra de dúvidas elas mostraram um alto potencial para interpretação da vegetação, 

mesmo com todos problemas de processamento apresentados e, mesmo não tendo a clareza e a 

capacidade de fornecer informações da superfície que uma fotografia área ou uma imagem mul-

tiespectral de uma sensor de alta resolução possuem. As diferenças de textura são suficientemente 

claras para que possamos identificar agrupamentos vegetais distintos, como já foi observado ante-

riormente. A maior virtude no uso dessas imagens está na possibilidade, que elas fornecem, de de-

talharmos diferenças que não puderam ser esmiuçadas antes por meio do imageamento do Projeto 

RADAM. É certo que hoje dispomos de sensores orbitais que fornecem produtos com altíssimo 
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grau de detalhamento da superfície, em razão da resolução espacial e espectral com que eles traba-

lham. No entanto, na Banda L, não dispomos de nenhum sensor capaz de gerar produtos similares 

aos do SAR/SIPAM.  Uma preocupação de nosso trabalho foi que tais imagens, em razão de seus 

problemas de processamento, não pudessem ser utilizadas mas tanto nas observações visuais como 

durante a aplicação de procedimentos automatizados, essas complicações foram facilmente supe-

ráveis. Pelo menos, no nosso caso, e com o grau de dificuldade que nós encontramos nas imagens. 

Acreditamos estes insumos ainda possam ser melhorados, não só pelo fato de que é possível gerar 

imagens com maior resolução espacial mas também, com informação de fase, que é mais um pa-

râmetro que pode ser utilizado na diferenciação de alvos.

Outra questão diz respeito às imagens é a possibilidade delas fornecerem informações que 

nos permitam criar chaves de interpretação. Quando trabalhamos com RADAR, essa questão é 

um pouco diferente pois a similaridade das respostas de alvos distintos, torna necessária a busca 

por conceitos que atendam essas características. Ainda que possamos utilizar conceitos já conhe-

cidos para a interpretação de outros sensores, é preciso incluir uma nomeclatura relacionada ao 

comportamento dos alvos, no que diz respeito ao espalhamento da energia eletromagética. Dentro 

desse ponto de vista, passam a ser importantes o brilho causado por um espalhamento de volume 

ou de canto, e a ausência de informações nos tons escuros causados pelo comportamento especular 

da superfície. Esta também é uma questão perfeitamente tateável em nosso trabalho. As imagens 

mostram isso e permitem a exploração da informação a partir destas características.

Por fim destacamos a questão da escala. Em nenhum momento do nosso trabalho foi dire-

cionado algum tipo de preocupação em relação ao potencial de análise numa determinada escala. 

Entretanto, tomando como base o grau de detalhamento de algumas feições na superfície, ficou 

evidente que podemos alcançar escalas de representação próximas as de detalhe, ou seja, maiores 

que 1:50.000. Temos de ter em mente que as imagens de RADAR dificilmente vão fornecer as 

informações que uma fotografia aérea ou um sensor ótico de alta definição fornecem, uma vez 

que os sensores de microondas trabalham basicamente com a forma das feições. Mas estamos 

convictos que dependendo das características fisiográficas daquilo que queremos imagear, isso é 

perfeitamente possível.

No que diz respeito aos procedimentos estatísticos de extração da informação das imagens, 

utilizados em nosso trabalho, ficamos um tanto quanto decepcionados. O Módulo FX nos pareceu 

uma ferramenta completa, pois ele não só é capaz de segmentar e classificar as imagens, como 
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também fornece um relatório com os parâmetros utilizados nesse processo e com a informação 

de área dos polígonos. Além disso, os dados podem ser exportados no formato raster ou vetorial. 

Temos também de destacar que a possibilidade de estabelecermos um índice de pertinência Fuzzy, 

a partir de uma técnica interativa, revelou-se uma experiência muito interessante.

Mas de uma maneira geral essa ferramenta se mostrou inadequada para nossas pretensões. 

Houve muita ambigüidade nos resultados e mesmo com um extenso rol de atributos disponíveis 

para serem usados no processo de classificação, tivemos imensas dificuldades de delimitar algu-

mas classes definidas em nosso sistema.

 O que nos pareceu uma virtude é que esse processo interativo da regra Fuzzy, permite que 

possamos aplicar o classificador em estudo específicos, como por exemplo de desmatamento, de 

hidrografia, de transporte, mesmo porque ele é orientado a objetos. Em nosso caso as técnicas 

disponíveis ficaram aquém do esperado mesmo com a incrível capacidade de segmentação do sof-

tware. Julgamos que o uso de classificadores como o da Máxima Verossimilhança, poderia trazer, 

apenas com a ajuda de máscaras, resultados similares ou até melhores.

Figura 51 - Extração da hidrografia através do método Rule-Base Classification.

Mas levando em conta nossa experiência na aplicação deste tipo de procedimento, acredita-

mos que a melhor forma de interpretação das imagens de RADAR ainda é a manual, aquela na qual 

fazemos as interpretações com base em nossas observações. É uma técnica tradicional, que requer 

um trabalho demorado, mas que ainda se mostra muito mais preciso e adequado a estes insumos.



Contribuição ao estudo da vegetação da porção leste da Ilha de Marajó 119 

Finalmente, chegamos às considerações sobre nosso sistema de classificação. Primeiramen-

te, devemos ressaltar aqui que nosso trabalho é muito mais uma contribuição ao estudo do ma-

peamento vegetação do que uma classificação propriamente dita. Uma classificação não pode ser 

legitimada sem a execução de uma extensa observação de campo. Ainda que não queiramos ma-

pear em detalhes um dado local, é preciso obtermos informações sobre o funcionamento de tudo 

aquilo que queremos representar. Uma questão que ficou clara para nós é que a interpretação das 

pequenas formas de relevo pode ser muito importante na delimitação de um determinado agrupa-

mento vegetal.

A questão edáfica foi sobremaneira determinante no encaminhamento de nossas conclusões, 

mesmo porque ela nos pareceu a principal variável a ser analisada quando queremos entender a 

distribuição de um determinado agrupamento vegetal em nossa área de estudo. Mas em nenhum 

momento nos enganamos a respeito dos resultados que poderíamos alcançar e, nesse sentido, o que 

apresentamos são muito mais sugestões do que uma proposta nova de classificação.

Em primeiro lugar abordamos a questão da escala de análise. Nas próprias observações 

de Pedrotti (2004) Jornaux (1986) e Ozenda (1986), fica claro a referência que se faz aos níveis 

de análise, nas diferentes escalas de abordagem e representação do meio. Quando sugerimos a 

substituição do termo “cerrado” para incorporarmos a denominação “formações edáficas de porte 

arbóreos” tivemos a intenção de dar à representação uma possibilidade de descrição do meio mais 

próxima da realidade. Ainda que consideremos essencialmente as características fisionômicas essa 

divisão retrata aquilo que é discernível na imagem e, de certa forma, acontece na naturza.

Quando o IBGE utiliza a denominação “Savana Parque com Vegetação Galeria” ele está 

descrevendo uma área mais abrangente. No nosso caso a soma das formações edáficas de porte 

arbóreo presente nos tesos, mais as formações herbáceas e arbóreas da planície vão redundar na 

formação cerrado, de abrangência muito maior. O problema que encontramos é que o simples 

uso do termo cerrado pode trazer uma idéia do domínio paisagístico. No entanto, no Marajó, essa 

característica se refere a uma condição ambiental específica. Os cerrados tanto “surgem” quando 

“somem” repentinamente. O quer reforça a tese que é defendida por Coutinho (2002).

Em nosso caso houve um exercício direcionado à identificação de pequenas variações na 

fisionomia das plantas. Muitas vezes, apesar de distintas, elas pertencem ao mesmo agrupamento, 

mas por outro lado, elas podem revelar alterações ecológicas do ambiente.
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Ainda que seja difícil estabelecermos uma conclusão a respeito das influência do solo na 

distribuição da vegetação, o termo “edáfico” tem, no nosso ponto de vista, uma importância signi-

ficativa pois ele próprio talvez explique um conjunto de interações que muitas vezes não podemos 

perceber nas imagens. 

Não queremos, com essas conclusões, estabelecer aqui uma crítica aos sistemas de classifi-

cação vigentes, o que estamos ressaltando é que essa é uma questão, acima de tudo, escalar. Mas 

que também incorpora uma visão ecológica extremamente importante, como é o caso dos solos e 

da própria topografia, pois as regiões que sofrem interferência da maré, ou mesmo, aquelas que são 

banhadas por rios de água doce, também possuem sua particularidade ambiental.

Em nossa opinião, é impossível dissociar uma questão da outra, um fator geográfico de ou-

tro. E o mais importante disso tudo, em nossa pesquisa, é que muitos destes detalhes, dessas carac-

terísticas geográficas, podem ser observados nas imagens de sensoriamento remoto. Um exemplo 

disso é o quanto os rios são determinantes na distribuição das formações arbóreas em nossa área 

de estudo.

O sistema de classificação sempre guardará uma relação intrínseca com a área para qual ele 

foi criado. O importante é que ele esgote em si, o maior número de variáveis possíveis que sejam 

capazes de fornecer respostas a respeito de um determinado agrupamento vegetal. E nesse sentido 

qualquer ajuda que se possamos ter no sentido de aumentar o volume de informações, seja por sen-

soriamento remoto ou por observação de campo, será de suma importância dento desse processo.

Respondendo as questões iniciais, sim as imagens do sensor SAR/SIPAM não só podem como 

devem ser utilizadas em mapeamentos da vegetação. Elas nunca darão conta, sozinhas, do volume 

de informações que necessitamos para realizar um estudo completo sobre um meio florestal, mas 

elas têm sua utilidade e podem ser combinadas com outros insumos para dar cabo desse processo.

Essa combinação pode trazer resultados melhores nos sistemas de classificação estatística. 

Em nosso trabalho foram apresentados procedimentos que representam uma pequena parcela dos 

esforços que têm sido empreendidos para modelar informações de ecossistemas naturais. Quando 

eles não nos fornecem resultados satisfatórios, não há porque descartarmos as técnicas analógicas 

como a interpretação visual. Isso é importante porque sempre nos deparamos com a necessidade 

de mapearmos grandes áreas, contudo, esquecemos de que a diversidade do meio aumenta propor-

cionalmente em relação ao tamanho da área.
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Acreditamos que os procedimentos de classificação possam ser expandidos para outras áreas 

desde que sejam devidamente modelados para as particularidades locais das mesmas, pois essa 

maneira de ver o meio e identificar feições naturais nas imagens, serve para qualquer outra área 

de estudo. Basta um conhecimento daquilo que queremos imagear e de como esses fenômenos 

aparecem numa imagem de RADAR.

O que fica de aprendizado que é essa pesquisa é apenas uma etapa de um trabalho que não 

se esgota aqui, o que é uma particularidade da maioria das pesquisas. O que mais nos deixa feliz 

é que quando trabalhamos com o saber geográfico, lidamos com um processo estimulante que nos 

permite conhecer melhor a vida no planeta e nos faz continuar querendo saber sempre mais um 

pouco desse conhecimento que nunca se esgota. 

Por esta razão continuamos defendendo que novas técnicas sejam incorporadas a estudos 

que, com o passar do tempo, carecem de revisão. Não apenas a respeito de como foram realizados, 

mas também, do ponto de vista da análise dos resultados, atentando para a qualidade da informa-

ção que foi retratada em um determinado  período. 
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